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 کن آفتابی تابش مستقیم قابل کاربرد در مناطق روستاییخشک

 

 2اميدرضا روستاپور و *9حميدرضا گازر

 

 كشاورزي، كرج، ایرانمؤسسه تحقیقات فني و مهندسي كشاورزي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج استادیار و  دانشیار : 2و 1

 

 بيان مسئله و اهميت موضوع

ساعت آفتابي در فصل پائیز در كشور ایران وجود  011ساعت آفتابي در فصل تابستان و  1111امکان دریافت بیش از 

ا و مزارع ههاي آفتابي در باغكنكارگیري خشکدلیل شرایط مناسب اقلیمي در اغلب مناطق كشور است. بهدارد. این به

كردن در فضاي باز )حمله  كردن محصوالت كشاورزي، مشکالت رایج خشک تواند ضمن سرعت بخشیدن به خشکمي

مناسب هوا  ۀهمراه تهویهاي آفتابي، جذب و حفظ گرما بهكنپرندگان، حشرات و غیره( را نیز كنترل كند. در خشک

ها هاي آفتابي، راندمان كم آنكنهاي خشکتكردن بسیار حائز اهمیت است. یکي از محدودی در طي فرآیند خشک

هاي جاذب فلزي و چوبي، راندمان جذب انرژي خورشیدي افزایش یافته و كن آفتابي به صفحهاست. با تجهیز خشک

كن آفتابي تابش مستقیم، عملکرد سه یابد. در این مقاله، ضمن معرفي خشکشدن محصول كاهش مي زمان خشک

كردن متر مکعب(، براي خشک 5/1كن )با ظرفیت كار رفته در این خشکآهني و سنگي( به نوع صفحه جاذب )چوبي،

 درصد )وزن تر( شرح داده شده است.  11- 05هاي صورت تک الیه از رطوبتدو محصول زردآلو و هلو به 

 

 معرفی دستورالعمل 

 های جاذب چوبی و فلزیکن آفتابی تابش مستقيم با صفحهخشک

اي از جنس چوب، فلز یا مصالح ساختماني است كه انرژي تابشي آفتابي تابش مستقیم داراي محفظهكن خشک

هاي مختلف دستگاه شود. قسمتخورشید از طریق یک صفحه شفاف )معموالً از جنس شیشه( مایل وارد محفظه آن مي

به محفظه، پنکه خروج هوا  ورود هوا ۀجاذب، دریچ ۀكن، صفحخشک ۀكن آفتابي تابش مستقیم شامل محفظخشک

 (. 1هاي مشبک براي نگهداري محصول است )شکل و سیني ،از محفظه

ن رو كبا توجه به وضعیت جغرافیایي ایران و براي استفاده حداكثري از تابش نورخورشید، بایستي این نوع خشک

هاي مکنده هوا هاي تعبیه شده )همرفت طبیعي( یا پنکهكن از دریچههواي داخل خشک ۀبه جنوب باشد. براي تخلی

عي هاي متنوشود. براي افزایش قدرت جذب تابش خورشید از صفحهكن استفاده ميخشک ۀدر باالترین قسمت محفظ

كه  صورتي نصب شودبهكن در هر منطقه از كشور، ابتدا بایستي خشک بنابراین ؛شودكن استفاده ميدر داخل خشک

 جاذب )چوبي یا فلزي( داراي  ۀشفاف در جهت جنوب قرار گیرد. پس از آن، درب پشت دستگاه باز شده و صفح ۀصفح

    areeo.ac.irgazor@.h نگارندۀ مسئول: *
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هاي توري شکل قرار آخر، محصول مورد نظر روي طبقه ۀكن قرار گیرد. در مرحلرنگ مشکي در كف محفظه خشک

هواكش، روشن شده و متناسب با رطوبت اولیه محصول، سرعت جریان هوا كن بسته شود. گرفته و درب دستگاه خشک

فرنگي(، از بیشترین سرعت خروج هوا در مراحل ابتدایي تنظیم شود. اگر محصول داراي رطوبت زیاد باشد )مانند گوجه

آیند، از جریان هاي پایاني فرتدریج سرعت هوا را كم كرده و در ساعتاستفاده شود. با كم شدن رطوبت محصول، به 

شدن در هنگام  ها در حین فرآیند خشکزدگي میوههمرفت هواي گرم استفاده شود. براي جلوگیري از تخمیر و كپک

مناسب  ۀكردن محصول نیاز به تهوی خشک شب، حتماً بایستي هواكش دستگاه روشن باشد. بنابراین، براي بهبود فرآیند

ن ككرد كه در صورت افزایش تهویه، از تأثیر گرماي ایجاد شده در داخل خشکكن است. البته بایستي توجه در خشک

كن آفتابي بیشتر از سرعت انتقال رطوبت كاسته خواهد شد. زیرا سرعت حركت هواي گرم ایجاد شده در داخل خشک

در اثر جریان كن آفتابي از الیه دروني محصول به سطح آن است. در واقع، انرژي تابشي تولید شده در داخل خشک

شود. لذا بایستي به میزان هواي ایجاد شده در دستگاه به سرعت خارج شده و سبب كاهش دماي سطح محصول مي

ن ككردن محصول با استفاده از خشکكن آفتابي دقت شود. نکته حائز اهمیت دیگر در هنگام خشکتهویه الزم در خشک

گامي بیشتر و هن ۀكن زیاد باشد، نیاز به تهویجود در داخل خشکكن است. وقتي رطوبت موآفتابي، نحوه تهویه خشک

كن كافي است. بنابراین، میزان طبیعي براي دستگاه خشک ۀكه مقدار رطوبت محصول در حد كم باشد، همان تهوی

 كن خواهد بود. براي خشکكن آفتابي تابعي از رطوبت محصول و تغییرات آن در خشکمورد نیاز یک خشک ۀتهوی

 است. min3m 5/1-1كن در دبي هواي هاي زردآلو و هلو بهترین عملکرد دستگاه خشکردن برگهك
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 کن آفتابیعملکرد دستگاه خشک

کل صورت شماتیک در شجاذب داخلي مجهز است به ۀكن آفتابي تابش مستقیم كه به صفحعملکرد دستگاه خشک

 ۀاي دو جدارشیشه ۀگونه كه در شکل مشخص شده، انرژي تابشي خورشید از صفحنشان داده شده است. همان 2

جاذب قرار گرفته، به كف دستگاه برخورد كرده و گرماي وارد شده در  ۀكن عبور كرده و روي محصول با صفحخشک

 رده ك كند. انرژي تابشي حبس شده در دستگاه، هواي وارد شده از دریچه پایین را گرمید ميكن را تشدخشک ۀمحفظ

كند. هواي گرم حاوي رطوبت هاي توري حاوي محصول، آن را خشک ميو هواي گرم پس از عبور از پیرامون سیني

 شود.كن خارج ميمحصول از طریق یک پنکه مکنده از باالي خشک

 

 
ILهوا : دریچه ورود ،AP ،صفحه جاذب نور خوشيد :SHگيری: سبدهای نمونه، 

 Gl،شيشه دوجداره باز گاز آرگون :TCگيری دما،: سنسور اندازه  

AB،محفظه تنظيم :VFپنکه تخليه هوا با دور متغير : 

 های مختلف آنکن آفتابی و قسمتشماتيک خشک -2شکل 

 

 کن آفتابی خشکدستگاه  های جاذب درکارگيری صفحهتهيه و به

 توان ازهاي آفتابي تابش مستقیم ميكنهاي جاذب چوبي یا فلزي در خشکكارگیري و تهیه صفحهبراي به

ها نیز با رنگ مشکي مات، هاي چوبي نئوپان استفاده كرد. سطح صفحهمتر و ورقمیلي 1-2هاي آهني با ضخامتورق

 (. این كار در جذب بیشتر نور و گرماي خورشید مؤثرتر است. 3آمیزي شود )شکل رنگ
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 دهی با رنگ مشکیصفحه جاذب در حال پوشش -3شکل 

 

 عنواندار مشکي بهبراي افزایش سطح جذب و دریافت تابش بیشتر نور خورشید، بهتر است از ورق آهني موج

 (. 4)شکل  صفحه جاذب استفاده شود
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 دارصفحه جاذب موج -4شکل 

 شدنکارگيری/ نحوه اجراییفرآیند به

هاي نجاري در شهرهاي كوچک و توان با استفاده از امکانات ساده كارگاهكن آفتابي تابش مستقیم را ميخشک

ز ساده نی ۀشیشتوان از ها، در صورت فقدان شیشه دوجداره ميكنكارگیري این خشکروستاها ساخت. همچنین در به

خل الیه و متخلصورت تکشود كه محصوالت باغي بهها پیشنهاد ميكناستفاده كرد. براي افزایش راندمان این خشک

 ها قرار گیرند تا نور بیشتري به صفحه جاذب دستگاه برسد.)پراكندگي بیشتر( روي سیني

 

 ایا و اثربخشیمز

آلو و هلو را نسبت به شدن برگه زرددرصد زمان خشک 31حداقل كن آفتابي تابش مستقیم، استفاده از خشک -

هاي جاذب و نیز تهویه مناسب در دستگاه دهد. با كاربرد صفحهكردن در محیط باز( كاهش مي شرایط مرسوم )خشک

كردن محصول بهبود خواهد یافت. در شرایط مناسب تابش خورشید، محصول در این  كن، راندمان خشکخشک

 شود.كردن در محیط آزاد خشک ميتر از خشکدرصد سریع 45در حدود كن خشک

طوري كه اختالف دماي كن را بیشتر كرده بههاي جاذب چوبي و آهني، گرماي داخل خشکاستفاده از صفحه -

 (. این اختالف دما در5شکل ) كن و هواي بیرون در طول روز بیشتر مشهود استهواي خارج شده از خشک

 است. سلسیوسدرجه  21بیش از  12-11هاي ساعت
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درصد  12هاي جاذب سنگي در حدود كردن را نسبت به صفحههاي جاذب چوبي و فلزي، راندمان خشکصفحه -

 كن آفتابي تابشها در خشکگیري این صفحهكاردهند. بهدرصد كاهش مي 15كردن را تا افزایش داده و زمان خشک

 هاي زردآلو و هلو دارد. بنابراین، در هنگام استفاده ازشدن برگههتري در فرآیند خشکمستقیم، تأثیر ب

 آهني استفاده شود.هاي جاذب چوبي و هاي آفتابي ترجیحاً از صفحهكنخشک

 

 

 کن آفتابی و محيطهای جاذب بر اختالف دمای هوای خروجی خشکثير صفحهأت - 5شکل 
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