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چکیده

 در حال حرکت به سمت استفاده از منابع پاک،دنياي امروز با توجه به محدوديت منابع فسيلی و مشکالت زيستمحيطی ناشی از مصرف سوختهاي تجديدناپذير
. انرژي خورشيدي يکی از اين منابع بوده که به دليل توزيع مناسب در سرتاسر دنيا و سازگاري با محيطزيست از اهميت خاصی برخوردار است.و تجديدپذير است
 بازدهی کم و کيفيت نامناسب محصول، تلفات باال، استفاده از اين روش.خشککردن محصوالت کشاورزي زير نور خورشيد از اولين کاربردهاي اين انرژي میباشد
 در. ساخته و بررسی کردهاند، انواع خشککنهاي خورشيدي گلخانهاي را طراحی، در همين راستا محققان براي غلبه بر اين مشکالت.خشکشده را بهدنبال دارد
 طبقهبندي و معرفی خشککنهاي گلخانهاي بر اساس معيارهاي متفاوت پرداخته شده و سعی شده زمينهساز آشنايی کامل خواننده با اين،اين مطالعه به بررسی
 کشاورزان و سرمايهگذارها يک منبع جامع از جديدترين مطالعات انجام شده در حوزه، بهطورکلی میتوان گفت اين مقاله براي محققان.فناوري را مهيا سازد
. گردآوري و تدوين شده است،خشککنهاي گلخانهاي بوده که با هدف کمک به بهبود گسترش و صنعتی شدن اين علم
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Abstract
Today's world is moving towards the use of clean and renewable resources due to the limitation of fossil resources fuels
and the environmental problems caused by the consumption of non-renewable fuels. Solar energy is one of these sources
that has particular importance due to its proper distribution around the world and its compatibility with the environment.
Drying the agricultural products under the sunlight is one of the first uses of this energy. The use of this method leads to
the high losses, low efficiency, and poor quality of dried product. To overcome these problems, researchers have designed,
built and studied the variety of greenhouse solar dryers. In this study according to different criteria, the introduction and
classification of greenhouse dryers have been studied and there is attempt to provide the complete aquantane with this
technology for reader. In general, this article is a comprehensive resource for researchers, farmers, and investors that it
has been compiled to improve the expansion and industrialization of this science.
Keywords: Solar energy, solar dryer, greenhouse, greenhouse dryer
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 -1مقدمه

جواب :مقدمه مقاله بصورت زير بازنويسی شد (اضافه کردن بررسی
ادبی مرتبط با خشککن هاي گلخانهاي):

امروزه با توجه به مشکالت استفاده از سوختهاي تجديدناپذير ،بهکارگيري
انرژيهاي تجديدپذير از قبيل انرژي خورشيدي و زيستتوده از اهميت بااليی
برخوردار است .در ميان اين منابع ،انرژي خورشيدي پراستفادهترين منبع براي
عمليات خشککردن محسوب میشود بهويژه در مکانهايی که دسترسی

مناسبی به تابش خورشيدي دارند [ .]1کشور ايران همانگونه که در شکل 1
مشاهده میشود با عرض جغرافيايی  25تا  45درجه شمالی داراي پتانسيل
مناسبی براي استفاده از فنّاوريهاي خورشيدي هست (ايران در سال بهطور
متوسط  280روز آفتابی دارد) 60 .درصد از مساحت کل کشور را نواحی گرم
و خشک تشکيل میدهند که در معرض شدت تابش خورشيدي بااليی هستند.
مقدار متوسط ساالنه شدت تابش خورشيدي روزانه در ايران 1800-2200
کيلو واتساعت تخمين زده شده است [.]2

شکل  1نقشه جهانی تابش افقی []3

هر محصول کشاورزي با توجه به خواص فيزيکی و شيميايی خود بايد در شرايط
مناسبی از رطوبت و دما نگهداري شود .دماي معقول براي خشککردن اکثر
محصوالت کشاورزي در محدوده دمايی  45تا  60سانتیگراد ثبت شده است
[ .]4عمليات خشککردن روشی مناسب بهمنظور حفظ سالمت محصول در
طول دوره انبارداري است که شامل کاهش آب محصول براي توليد يک ماده
خشک و پايدار هست [ .]5اين عمليات بيشتر روي محصوالت کشاورزي
متمرکز شده و در اکثر مطالعات بهعنوان عملياتی واحد تجزيهوتحليل میگردد.
موضوع خشککردن با توجه به سطح باالي انرژي مورد نياز همواره مورد توجه
پژوهشگران زيادي بوده است [.]6
فرآيند خشککردن با استفاده از تابش خورشيدي در فضاي باز از زمانهاي
بسيار دور مورد استفاده قرار گرفته است .اين روش به داليل برخی مسائل از
قبيل :وجود گردوخاک ،امراض و حشرات ،حيوانات و پرندگان و بارندگی ،پايين
است [ .]8براي مقابله با اين مشکالت ،محققان روشهاي متفاوتی از قبيل
اسپري کردن ،روشهاي الکتريکی ،مکانيکی و خشککنهاي خورشيدي را
مورد بررسی قرار دادهاند .در بين تمامی اين روشها ،استفاده از خشککنهاي
خورشيدي به دليل عملکرد و کيفيت باال ،حفظ سالمت محيطزيست ،اشغال
فضاي کمتر و هزينه انرژي نزديک به صفر ،داراي ارجحيت است [ .]9در
خشککردن خورشيدي هدف قرار دادن محصول در شرايطی با گرماي بيشتر
و رطوبت کمتر از محيط بوده تا افزايش فشار بخار رطوبت محصول و کاهش
رطوبت نسبی هواي داخل خشککن ،منجر به افزايش ظرفيت حمل رطوبت
هوا گردد [.]7
پژوهشگران انواع مختلفی از خشککنهاي خورشيدي را با توجه به مسائل
فنی و اقتصادي ارائه دادهاند .در اين ميان ،خشککنهاي گلخانهاي به داليلی
از قبيل ساختار ساده ،ظرفيت باال  ،عملکرد بهينه و کيفيت مناسب محصول
خشک شده به جايگزينی مناسب و کاربردي تبديل شدهاند [.]12-10
گلخانه ،محيطی محصور بوده که به تابش خورشيدي با طول موج کوتاه
اجازه ورود میدهد .تابش خورشيدي بعد از ورود و برخورد با سطوح داخلی و
Gooseberry
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زمين ،بهصورت تابش مادونقرمز منجر به افزايش دماي دخلی گلخانه میشوند.
از اين گرما میتوان براي اهداف گوناگون مانند پرورش محصوالت ،آبزيان ،طيور
و همچنين خشککردن محصوالت مختلف استفاده کرد .خشککنهاي
گلخانهاي معموالً در گروه خشککنهاي مستقيم (تابش مستقيم پرتوهاي
خورشيدي به محصول) و گاهی اوقات مرکب (استفاده از پيشگرمکنها)
دستهبندي میشوند که با توجه به ميزان رطوبت محصول بهصورت غيرفعال يا
فعال طراحی میشوند [ .]13در حالت غيرفعال جريان هوا توسط اختالف
چگالی ،فشار باد يا ترکيبی از هر دو بهطرف قفسههاي محصول به جريان
درمیآيد .در نوع فعال از فن دمنده يا مکنده براي به جريان درآوردن سيال
واسط استفاده میشود [.]14
اصول کار يک خشککن گلخانهاي به گونهاي است که محصول روي سينی يا
قفسههاي داخلی قرار میگيرد بعد از دريافت تابش خورشيدي عبوري از
پوشش خشککن توسط محصول ،هواي مرطوب از طريق همرفت اجباري يا
اختياري به بيرون منتقل میشود .نوع پوشش گلخانه با توجه به معيارهايی از
قبيل هزينه ،استحکام ،پايداري در برابر امواج ماوراء بنفش و درصد انتقال نور
انتخاب و تعيين میگردد .تهويه و تابش در يک خشککن گلخانهاي دو فاکتور
مهم در کنترل رطوبت و دماي داخلی هستند .تهويه باال کاهش دما را بهدنبال
دارد در حالی که کاهش تهويه امکان دستيابی به حداکثر دماي ممکن و افزايش
بازدهی فرايند خشکشدن محصول را به ما میدهد [.]15
بهطور کلی خشککنهاي گلخانهاي اقتباسی از گلخانههاي سنتی اصالح
شده هستند که براي کنترل جريان هوا مجهز به دريچههايی با اندازه و موقعيت
مناسب شدهاند .از اين رو میتوان از آنها براي خشککردن در فصل گرم و
کاشت در فصل معتدل يا سرد استفاده کرد .بهکارگيري دو منظوره اين فناوري
منجر به کاهش هزينه و از نظر اقتصادي کامال کارآمد معرفی شده است [.]16
برخی پژوهشها در مورد خشککردن محصوالت متفاونی از قبيل فلفل ،انگور،
گوجهفرنگی ،و انگورفرنگی 1با استفاده از گلخانههاي خورشيدي گزارش شده
است [ .]1در هند از يک خشککن گلخانهاي استوانهاي شکل براي
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خشککردن انجير و کدو تلخ استفاده شد .نتايج اين بررسی کيفيت باالتر
محصول خشکشده نسبت به روش آفتاب باز را نشان داد [.]17
در اين تحقيق ،دستهبندي و معرفی خشککنهاي گلخانهاي بر اساس
معيارهاي کاربردي با توجه به جديدترين و بهترين مقاالت منتشرشده در اين
حوزه انجام شده است .هدف ما آگاه کردن محققان ،کشاورزان و
سرمايهگذارهاي داخلی و خارجی براي توسعه بيشتر اين فناوري با توجه به

انواع ساختار ،اصالحات و نوآوريهاي جديد انجام شده است .شکل  2يک
دستهبندي کلی از خشککنهاي گلخانهاي را بر اساس پارامترهاي مختلف
نشان میدهد که بهصورت جداگانه هر کدم در بخش بعد معرفی و بررسی
میشوند.

شکل  2دستهبندي کلی از انواع خشککنهاي گلخانهاي[]9 ،8 ،12 ،13 ،18 ،19 ،20
 -2طبقهبندي خشککن گلخانهاي بر اساس پارامترهاي مختلف

جواب :متن مقاله بازنويسی شد (بازخوانی ادبی ،علمی و اضافه کردن
پژوهشهاي جديد):

در انتخاب ،طراحی و ساخت يک خشککن ،مسائل مختلفی از قبيل اقتصادي،
اقليمی و تحقيقاتی نقش مؤثري دارند .بهطورکلی ،خشککنهاي گلخانهاي را
میتوان بر اساس کاربرد ،اصول کار ،شکل سازه ،جنس پوشش ،کف سازه،
ديواره شمالی ،منبع انرژي کمکی ،مواد ذخيرهساز و جهتگيري سازه
دستهبندي کرد.

 -2-1کاربرد

خشککنهاي گلخانهاي بر اساس کاربرد ،عموما با دو هدف ايجاد فضاي
مناسب بهمنظور خشککردن محصوالت کشاورزي و درمان (کاهش عوامل
بيماريزاي موادي از قبيل لجن فاضالب و کمپوستسازي) طراحی و ساخته
میشوند [.]22-21
در يک پژوهش ،عملکرد يک خشککن گلخانهاي جريان طبيعی براي
خشککردن شکر زرد ،1بهصورت تجربی و تئوري بررسی گشت [ .]23اين
خشککن در ابعاد  1/200/78متر با ارتفاع ديواره مرکزي و کناري ،بهترتيب
 0/6و  0/4متر ،طراحی و ساخته شد .براي کمک به گردش جريان هواي
طبيعی ،در سقف اين سازه يک پنجره مستطيلی شکل به مساحت 0/00722
مترمربع تعبيه گرديد .پارامترهاي ورودي براي کار شبيهسازي توسط شبکه
هوش مصنوعی شامل دماي محيط ،تابش خورشيدي و رطوبت نسبی بود.
عملکرد رضايتبخش اين سامانه توسط نتايج تئوري و تجربی گزارش گرديد.
بارنوال و تيوري [ ،]24يک خشککن گلخانهاي دوطرفه را براي خشککردن
انگور در پارک انرژي خورشيدي دهلینو در هند ،توسعه دادند .ظرفيت
Jaggery
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بارگذاري اين سامانه  100کيلوگرم انگور بود که در طی آزمايش مقدار 8
کيلوگرم انگور زرد و سبزرنگ با هدف کاهش هزينهها بارگذاري گرديد .براي
ارزيابی انتقال جرم و انرژي ،دادههايی از قبيل مقدار تبخير ،رطوبت هواي
داخلی و خارجی و دماي هوا بهصورت ساعتی اندازهگيري و ثبت شد .نتايج
تحليل حرارتی نشان داد ضريب انتقال حرارت در انگور زرد ()0/1-45/21
کيلووات بر مترمربع بيشتر از نوع سبز ( )0/0-26/31هست که دليل بر علت
زودتر خشک شدن انگور زرد در مقايسه با نوع سبز بود .همچنين کيفيت
محصول خشک شده در گلخانه ،سايه و زير نور خورشيد با هم مقايسه شد.
کيفيت رنگ انگور خشک شده در سايه بسيار بهتر از دو نوع ديگر گزارش
گرديد .براي اولين بار در فيليپين ،يک خشککن خورشيدي در مقياس صنعتی
( )30303متر با هدف خشککردن انبه ،طراحی ،ساخت و آزمايش شد
[ .]25خشک شدن ميوه در سه حالت گوشت ،هسته و بذر 2در شرايط آفتابی،
ابري و بارانی در يک دوره  11ماهه صورت گرفت .اين خشککن شامل 36
قفسه چرخدار و هر قفسه متشکل از  5سينی بود .سينتيک خشک شدن
محصول توسط اندازهگيري تغييرات زمانی وزن ،بهعنوان پيشبينی کننده
درصد رطوبت ،مدل گرديد .در اين کار تغييرات وزنی محصول توسط فناوري
بیسيمی 3به دليل قيمت مناسب ،دقت ( 1±گرم) و کنترل باال  ،ثبت شد.
مقدار کاهش رطوبت براي گوشت ،هسته و بذر انبه بهترتيب 74/52 ،61/808
و  16/120گرم در ساعت اندازهگيري گشت .بخشهاي متفاوت اين خشککن
در شکل  3نشان داده شده است.

Wireless weighing scale

3
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 -2-2اصول کار

از خشککنهاي گلخانهاي عالوه بر خشککردن محصوالت کشاورزي
میتوان براي اهداف ديگري از جمله ضدعفونی کردن مواد ،استفاده کرد .در
مراکش براي از بين بردن عوامل بيماريزاي لجن فاضالب و کاهش حجم آن،
يک خشککن گلخانهاي دوطرفه طراحی و آزمايش گشت [ .]26عمليات
خشککردن طی دو دوره گرم و سرد براي شرايط اقليمی خشک بررسی گرديد.
در طی آزمايش تغييرات محتواي رطوبتی و ابعاد هندسی لجن فاضالب با
استفاده از اسکن ديجيتالی بهطور مداوم يادداشت شد .محتواي رطوبت لجن
در دوره گرم از  4کيلوگرم ( )water/kgبه  0/8کيلوگرم ( )water/kgو در دوره
سرد به  0/2کيلوگرم ( )water/kgتنها در  72ساعت کاهش يافت .در هر دو
دوره درمان ،کاهش  80درصدي حجم اوليه لجن اتفاق افتاد .نتايج گوياي اين
است که استفاده از اين روش نسبت به روش مرسوم مزاياي مالی زيادي براي
مديريت فاضالب به دنبال دارد و بهطوري منجر به کاهش هزينههاي بارگيري،
حملونقل و ذخيرهسازي فاضالب میشود .ساليانه با بهکارگيري اين فنّاوري
براي درمان هر تن فاضالب حداقل  5يورو صرفهجويی میشود .استارچويچ و
همکاران در يک پژوهش خالقانه از يک خشککن گلخانهاي دوطرفه براي
درمان و خشککردن زيستتوده در فيلدراشتات ،آلمان استفاده کردند [.]27
اين محققان در اين سامانه از يک رباط براي تسهيل در بارگيري ،مخلوط کردن
و تخليه زيستتوده بهره گرفتند .طراحی و اجراي اين پروژه با استفاده از
ابزارهاي مهندسی به کمک کامپيوتر ( 1)CAEو دسکتاپ مجازي (2)VDI 2221
صورت گرفت .ارزش فنی رباط و ارزش اقتصادي آن به ترتيب  0/76و 0/77
تخمين زده شد که نشان دهندهي يک طراحی خوب و مقرونبهصرفه است.
استفاده از رباط در اين سامانه منجر به افزايش عملکرد سامانه در مقايسه با
روشهاي معمول گرديد که بهبود در مسائل زيستمحيطی را به دنبال خواهد
داشت .با توجه به نتايج میتوان گفت ترکيب روش  VDIو ابزارهاي اختصاصی
 CAEيک ابزار طراحی مناسب و کاربردي مبتنی بر نوآوري در پردازش
زيستتوده گلخانهاي است .شکل  4موقعيت رباط را در داخل گلخانه نشان
میدهد.

خشککنهاي گلخانهاي بر اساس مکانيسم تهويه يا اصول کار به دو نوع فعال
(همرفت اجباري) و غيرفعال (همرفت طبيعی) دستهبندي میشوند .در همرفت
طبيعی ،انتقال جرم و انرژي از طريق اصول ترموسيفون اتفاق میافتد و جريان
هواي گرم و مرطوب داخلی در اثر اختالف چگالی از طريق دودکش و پنجره
خارج میشود .در صورتی که در همرفت اجباري از مکنده يا دمنده الکتريکی
براي به گردش درآوردن سيال هوا استفاده میشود [ .]8خشککنهاي فعال
کيفيت و عملکرد بهتري نسبت به نوع غيرفعال دارند اما به دليل نياز به منبع
انرژي براي مناطق روستايی و دور افتاده مناسب نيستند [.]12
تان و همکاران خشک شدن موفق آميز سه محصول موز ،گوجه و باميه را
در يک خشککن دوطرفه همرفت طبيبعی گزارش دادند .در اين کار متوسط
اختالف دما بين خشک کن و محيط  10درجه ثبت شد [ .]28در يک آزمايش،
عملکرد خشککن گلخانهاي خورشيدي دوطرفه تحت جريان همرفت طبيعی
و اجباري توسط کومار و همکاران [ ]29مقايسه گرديد .خشککن در ابعاد
 1/50×1/01مترمربع با پوشش پلی کربنات با قطر  3ميلیمتر طراحی و
ساخته شد .حداکثر دما در همرفت طبيعی و اجباري بهترتيب  60/40و 40/41
درجه سانتیگراد اندازهگيري گشت .ميزان رطوبت نسبی هوا در همرفت
اجباري  19/8درصد کمتر از همرفت طبيعی بود .راندمان خشککن در حالت
اجباري  31درصد بيشتر از اختياري گزارش شد .مرداد و همکاران [ ]30در
مصر عملکرد سه خشککن استوانی گلخانهاي را براي خشککردن گياه نعنا
بررسی کردند .هر تونل با طول  ،2mعرض  1mو ارتفاع  ،0/8mاز پوشش
پالستيکی شفاف با ضخامت  200ميکرومتر طراحی و ساخته شد .آزمايش در
چهار وضعيت؛  )1سه نرخ متفاوت دبی جرمی هوا؛  2/10 ،1/05و 3/15
مترمکعب بر دقيقه )2 ،دو حالت دمنده؛ جريان مداوم و متناوب  )3دو وضعيت
بارگيري نعنا؛ با و بدون ساقه  )4سه نرخ بارگذاري  4،2و  6کيلوگرم بر مترمربع
صورت گرفت .بهترين عملکرد در دبی جرمی  2/10مترمکعب بر دقيقه ،دور
متناوب و حجم بارگذاري  4کيلوگرم بر مترمربع بهدست آمد .در بخش تئوري
اين کار ،استفاده از معادالت رياضی تعادل گرمايی براي پيشبينی عملکرد
خشککن با نتايج رضايت بخشی همراه شد.
گراديان دمايی و عملکرد يک گلخانه دوطرفه به ابعاد
 ،1/2m×1/2m×1/5mبا پوشش پلیکربنات ( )UVبا استفاده از ديناميک
سياالت محاسباتی تحت جريان همرفت طبيعی و اجباري بررسی گرديد [.]31
شبيهسازي براي پوشش با دو قطر  100و  200ميکرومتر در سه نرخ دبی
جرمی  %5 ،%75و  %25کيلوگرم بر ثانيه انجام شد .حداکثر دما براي دبی
جرمی  %25و پوشش  200ميکرومتر بهدست آمد .با توجه به نتايج ،افزايش
دبی جرمی کاهش دماي هواي داخلی را به دنبال داشت در مقابل تغيير قطر
پوشش تأثير چندانی بر گراديان دمايی نشان نداد ،بهطوريکه افزايش ضخامت
از  100به  200ميکرومتر تنها باعث افزايش دماي هوا از  1به  2درجه
سانتیگراد گرديد .اين مطالعه نشان داد دماي هواي بهدست آمده در همرفت
اجباري بيشتر از طبيعی است .چرچی و داس [ ]32مقدار ضريب انتقال حرارت
گرما ( )hcرا براي خشککردن انگور در يک گلخانه دوطرفه تحت همرفت
طبيعی و اجباري بررسی کردند .اين دو محقق از دو مدل پرسپترون چنداليه
( 3)MLPو درخت تصميم ( 4)DTبراي پيشبينی اين ضريب استفاده کردند.
برخالف  ،DTالگوريتم  MLPداراي کاربردي متداول براي پيشبينی مقادير
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ضريب انتقال حرارت خشککنها است .با مقايسه نتايج اين دو مدل و با بررسی
خطاي ميانگين مربعات ( )RMSE=0/0903مشخص گرديد که در همرفت
اجباري الگوريتم  DTيک مدل موفقتر از الگوريتم  MLPدر برآورد مقادير hc
است .در مقابل ،الگوريتم  MLPدر همرفت اختياري با خطاي ميانگين 0/0815
موفقتر از  DTبود .ميانگين ضريب انتقال حرارت در همرفت اختياري و اجباري
بهترتيب  1/24و  1/10تخمين زده شد که نشان میدهد ضريب انتقال حرارت
در همرفت اختياري 11/3 % ،بيشتر از اجباري هست .در اين مطالعه مشخص
گشت که مدل  DTو  MLPمیتوانند براي پيشبينی صحيح ضريب انتقال
حرارت همرفتی در طراحی خشککنها استفاده شوند.
 -2-3بر اساس شکل سازه

خشککنهاي گلخانهاي بر اساس ساختار عمدتاً به سه شکل؛ يکطرفه،
دوطرفه و سهموي ساخته میشوند .دوطرفه و سهموي شکل ،بيشترين کاربرد
را دارند .نوع سهموي نسبت به انواع ديگر بيشترين مقدار تابش خورشيدي
ورودي را دارد در صورتی که گردش هوا داخلی در نوع دوطرفه بهتر صورت
میگيرد [ .]8،19شکل  5نمايی از اين سه سازه را نشان میدهد.
پوروسونامان و همکاران با استفاده از ديناميک سياالت محاسباتی ،عملکرد
خشککن گلخانهاي در سه شکل نيمکره ،ذوذنقهاي و مثلثی تحت جريان
همرفت اجباري و طبيعی بررسی کردند .اين محققان بهترين عملکرد را براي
نوع ذوزنقهاي در حالت بدون بار گزارش دادند [ .]33عملکرد يک خشککن
گلخانهاي يکطرفه جريان منفعل با هدف بررسی تغييرات اگزرژي فرآيند
خشک شدن محصول در ترکيه با عرض جغرافيايی  38/24 Nو طول 27/50E
مطالعه گرديد [ .]34در اين کار راندمان اگزرژي بهعنوان تابعی از دماي کاري
و مدتزمان خشک شدن در نظر گرفته شد .آزمايش تحت جريان ايزوبار با
انتقال همزمان جرم و انرژي بين هوا و جامد صورت گرفت .خشک شدن
محصول با رطوبت اوليه  30تا  32درصد تا رطوبت ثانويه  13درصد در سه

 -2-4جهتگیري

دماي  45 ،40و  49درجه سانتیگراد با دبی جرمی  0/3متر بر ثانيه و شار
تابشی  700وات بر مترمربع بررسی گشت .بازدهی اگزرژي اين سامانه  63تا
 73درصد گزارش شد .نتايج نشان داد افزايش دبی جرمی هواي ورودي به علت
نياز به مصرف انرژي بيشتر تلفات انرژي و کاهش بازدهی اگزرژي را به دنبال
دارد .پرکاش و کومار [ ]35در شهر ماالناي هند آناليز زيستمحيطی و
مدلسازي فرآيند خشک شدن گوجهفرنگی را در يک خشککن گلخانهاي
دوطرفه انجام دادند .ارزيابی اقتصادي و زيستمحيطی با استفاده از پارامترهايی
از قبيل دوره بازگشت سرمايه ،زمان بازپرداخت انرژي ،انرژي تجسميافته،
انتشار  CO2و اعتبار کربن صورت گرفت .کاهش رطوبت اوليه محصول از 96
درصد (بر پايهتر) به  9/09درصد در  15ساعت اتفاق افتاد که بازگوي
صرفهجويی  55/71درصدي زمان خشک شدن نسبت به روش سنتی است .در
اين کار ،انرژي تجسميافته 628/73 1کيلووات ساعت ،انتشار 17/6 CO2
کيلوگرم در سال و زمان بازپرداخت انرژي ( 1/14 2)EPBTسال به دست آمد.
همچنين اعتبار کربن تخمين زده شده از  12561/70تا  50245/49روپيه
هند ( )INRدر طول عمر سازه متفاوت بود و اعتبار کربن 3خالص  38/06تن
محاسبه شد .ضريب تبيين مدل رياضی  0/9985و دوره بازگشت سرمايه نيز
 1/9سال گزارش گرديد .عملکرد تجربی و شبيهسازي فرآيند خشک شدن موز
و چشالو 4در خشککن گلخانهاي سهموي شکل بررسی شد [ .]36خشک شدن
موز و چشالو هر کدام در  5مرحله انجام شد .دماي خشککن براي چشالو از
 31تا  58و براي موز از  30تا  60درجه سانتیگراد متغير بود .با استفاده از
اين خشککن زمان خشک شدن براي هر دو محصول نسبت به روش سنتی
تقريباً نصف شد .در بخش شبيهسازي اين پژوهش از سيستم معادالت
ديفرانسيل جزئی براي بيان انتقال جرم و انرژي استفاده گشت .حل عددي اين
معادالت با کمک نرمافزار فورتن نسخه  6/5صورت گرفت؛ نتايج کار تئوري اين
پژوهش توسط دادههاي تجربی تأييد گرديد.

شکل  5متداولترين اشکال خشککنهاي گلخانهاي

در مقايسه با روش سنتی زمان خشک شدن محصول از رطوبت اوليه  53درصد
به  7درصد در تابستان و زمستان  99و  173ساعت کاهش يافت .ميزان انتشار
ساالنه کربن  1518کيلوگرم ،کاهش خالص کربن  678تن و اعتبار کربن کل
 18645دالر محاسبه گشت .مقدار انرژي تجسميافته و دوره بازگشت سرمايه
نيز بهترتيب  18303کيلوواتساعت و  3/3سال تخمين زده شد.

کميت تابش خورشيدي عالوه بر شکل گلخانه بهشدت تحت تأثير جهتگيري
آن نيز قرار دارد .اين دو پارامتر نقش مهمی در تعيين دماي گلخانه دارند.
بهطور متداول با توجه به موقعيت جغرافيايی محل از دو جهتگيري
شرقی_غربی و شمالی_جنوبی استفاده میشود [ .]37يک گلخانه خشککن
تونلی در ابعاد  10m*4m*2/65mمتر ،با جهتگيري شرقی_غربی براي
خشککردن نارگيل در شهر پالنچی هند ساخته و از نقطهنظر اقتصادي و
زيستمحيطی مورد بررسی قرار گرفت [ .]38دماي داخلی اين خشککن در
تابستان و زمستان به ترتيب  33-60و  26-46درجه سانتیگراد گزارش گرديد.

گلخانههاي خشککن خورشيدي محيطی بسته با پوشش شفاف يا نيمه شفاف
هستند .يک پوشش مناسب به تابش خورشيدي با طولموج کوتاه اجازه ورود
میدهد و با جلوگيري از خروج پرتوهاي مادونقرمز ،دماي مناسب براي
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خشککردن محصول را تأمين میکند .انتخاب پوشش بايد با جنبههاي
ساختاري و کاربردي گلخانه سازگار باشد []32، 39؛ در همين راستا انواع پوشش
شيشه ،پالستيک ،پلیاتيلن ،پلیکربنات و پوششهاي مقاوم شده در برابر امواج
 UVمتداول است.
تيواري و همکاران [ ]40عملکرد يک خشککن گلخانهاي دوطرفه را با
پوشش پالستيکی و مساحت کف  1/20m×0/78mدر هند آزمايش کردند .اين
محققان از نرمافزار متلب براي آناليز انرژي و پيشبينی دماي داخلی خشککن،
سطح ميگو و مقدار آب تبخير شده با و بدون دمنده بهره گرفتند .با توجه به
نتايج اين پژوهش راندمان اکزرژي لحظهاي در ساعات اوليه به دليل دماي
هواي کاري پايين نسبت به مراحل بعدي کمتر گزارش شد .نتايج کار تئوري
و تجربی همخوانی مناسبی با هم داشت بهطوري که ضريب همبستگی -0/99
 r=0/94و انحراف جذر ميانگين مربعات  e=2/4-%10محاسبه گشت .خشک
شدن ميگو با و بدون دمنده بهترتيب  9و  12ساعت طول کشيده است .در يک
پژوهش [ ]41دو ساختار خشککن گلخانهاي  )1سهموي  )2سهموي با
بالههاي تقويتکننده با پوشش پلیکربنات طراحی ،ساخت و آزمايش گرديد.
شکل  6نماي بيرونی اين دو سازه را نشان میدهد .نتايج مدل رياضی استفاده
شده براي پيشبينی دماي هواي خشککن و مقدار کاهش رطوبت ورقههاي
پالستيکی (محصول) با نتايج تجربی تطابق خوبی داشت .هزينه ساخت
خشککن بالهدار  7درصد بيشتر بود ولی استفاده از باله به علت افزايش سطح
تماس تابش خورشيدي با پوشش ،بازدهی گرمايی را  15درصد افزايش و زمان
خشکشدن را در مقايسه با نوع بدون باله  50درصد کاهش داد .دوره بازگشت
سرمايه اين کار  1سال تخمين زده شد .نوع خاصی از خشککن گلخانهاي در
مقياس کوچک جهت نصب روي پشتبام توسط مردم هند طراحی و آزمايش
شد [ .]42ساختار خشککن از چهارچوب آلومينيومی ،پوشش شيشه با
ضخامت  3ميلیمتر ،دو دمنده براي تهويه و سه ماژول  PVنيمه شفاف هر
کدام به مساحت  1×4مترمربع تشکيل شده بود .در اين پژوهش بازدهی
گرمايی کل ،بازدهی اکزرژي کل ،تأثير دبی جرمی هوا و ضريب فشردگی بر
بازدهی در حالت بدون بار بررسی گشت .يافتههاي اين مطالعه نشان داد افزايش
ضريب فشردگی ماژول منجر به کاهش انرژي حرارتی و افزايش انرژي الکتريکی
میشود و افزايش دماي کاري ماژول کاهش بازدهی الکتريکی را بهدنبال دارد.
مقدار انرژي حرارتی کل  1/84و  3/26کيلووات ساعت محاسبه گشت همچنين
افزايش دبی جرمی تأثير مثبت بر عملکرد حرارتی سامانه نشان داد.اين مطالعه
استفاده از خشککنهاي گلخانهاي پشت بامی را کامال اقتصادي معرفی کرد.
يک خشککن تونلی با ابعاد  ،1/8m×2/5m×8mبا پوشش پلیاتيلن براي
خشککردن گوجهفرنگی در ترکيه طراحی و آزمايش شد [ .]43زمان خشک
شدن در اين سامانه در مقايسه با روش آفتاب باز از رطوبت اوليه  93/35تا
رطوبت ثانويه  11/50درصد  26/9 ،درصد کمتر بود .در بخش تئوري اين
پژوهش از يک رگرسيون غيرخطی براي سنجيدن  10مدل مختلف خشک
شدن اليهنازک بهره گرفته شد .نتايج نشان داد مدل انتشار در مقايسه با ساير
مدلها به علت داشتن کاياسکوار کمتر ،ضريب تعيين بيشتر و کاهش خطاي
جذر مربعات مطابقت بهتري با نتايج تجربی دارد .سودا و راتور عملکرد يک
گلخانه نيمهاستوانهاي با مساحت  122/95مترمربع را براي خشککردن 1500
عدد کاغذ دستساز ( 810کيلوگرم) بازيابی شده از زبالههاي سلولوزي ،طراحی
و آزمايش کردند [ .]44در اين سازه براي افزايش راندمان حرارتی از پوشش
پلیاتيلن مقاوم شده ( ،)UVکف بتنی سياهرنگ همراه با عايق پشمشيشه و
Modified Greenhouse Dryer
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ديواره شمالی نيمه عايق استفاده شد .زمان خشک شدن کاغذها از رطوبت
اوليه  53/85درصد به رطوبت مطمئن  9/96درصد 5 ،ساعت طول کشيد .سه
شاخصهاي اقتصادي اين پروژه شامل؛ ارزش فعلی خالص ،نسبت منفعت به
سود و دوره برگشت سرمايه به ترتيب  1831748روپيه هند 1/9 ،و  1/33سال
تخمين زده شد .پژوهشگران چين و هند در مطالعهاي مشترک عملکرد يک
خشککن گلخانهاي دوطرفه را تحت جريان همرفت اجباري و اختياري با
استفاده از پوشش پلیاتيلن مقاوم شده (ماواءبنفش) و پوشش ضده چکه بررسی
کردند .حداکثر راندمان حرارتی ( 30/64درصد) و بازدهی اکزرژي (0/09
درصد) در حالت فعال با پوشش ضد چکه بهدست آمد [.]45

شکل  6خشککن گلخانهاي ( )aسهموي و ( )bسهموي با بالههاي تقويتشده

 -2-6بر اساس کف سازه

کف خشککن میتواند با در نظر گرفتن مسائل بهداشتی ،اقتصادي و کاربردي
در انواع زمين خالی ،بتنی ،ماسهاي ،سنگی و ورقههاي  PVCدستهبندي شود.
در کشور هند عملکرد حرارتی يک خشککن گلخانه نيمدايرهاي با جريان
همرفت طبيعی در سه حاال کف بتن ،سنگ و ماسهاي بررسی گرديد [ .]46با
توجه به نتايج استفاده از کف سنگی به عنوان ماده ذخيره ساز انرژي ،نسبت
به دو نوع ديگر بهترين عملکرد را به همراه داشت .کاهش رطوبت نارگيل از
 52به  7درصد (وزنی) با استفاده از کف بتنی  78ساعت ،سنگی  53ساعت و
شنی  66ساعت طول کشيد .در مقايسه با روش آفتاب باز کف بتن  ،%55شن
 62%و سنگ  %69زمان خشک شدن را کاهش داد .پرکاش و همکاران []47
تجزيهوتحليل انرژي و اکزرژي را روي يک گلخانه اصالح شده ( 1)MGDانجام
دادند .در اين مطالعه مقايسه استفاده از سه روش کف معمولی ،کف پوشيده با
ورق پلیاتيلن سياهرنگ ( )PVCو کف رنگشده (سياه) تحت جريان همرفت
اجباري و اختياري ،انجام شد .نتايج گزارش شده حاکی از آن بود که کف
پوشيده شده با  PVCنسبت به دو نوع ديگر به دليل کاهش نوسانات حرارتی و
رطوبت نسبی داخلی ،داراي عملکرد حرارتی بهتر هست .راندمان اکزرژي تحت
جريان هواي اجباري ،قبل و بعدازظهر به ترتيب  29و  86درصد و در همرفت
اختياري  30و  78درصد محاسبه گرديد.

مروري بر نوآوريها و تحوالت اخير در خشککنهاي خورشيدي گلخانهاي

يک خشککن گلخانهاي سهموي متشکل از ورقههاي پلیکربنات9 ،
مکنده 3 ،ماژول خورشيدي  50وات و ظرفيت بارگذاري يک تن محصول تازه،
براي خشککردن  500کيلوگرم فلفل آزمايش شد [ .]48براي حفظ بهداشت
محصول ،کف اين گلخانه با مساحت  160 m2از بتن ساخته شد .فلفل خشک
شده در اين خشککن از نظر کيفيت رنگ و بازارپسندي بسيار بهتر از محصول
خشک شده به روش سنتی بود .در اين کار زمان خشک شدن محصول  2روز
کمتر از روش سنتی ( 5روز) طول کشيد .طبق گزارشها اين نوع خشککن
گلخانهاي به دليل کيفت و عملکرد مناسب در دستور کار برنامه ترويجی وزارت
تايلند قرار گرفته و بيش از ده نوع از اين گلخانه در مقياسهاي متفاوت براي
خشککردن و فرآوري محصوالت کشاورزي در نقاط مختلف اين کشور احداث
شده است .پرکاش و همکارش در يک پژوهش [ ]49تأثير بهکارگيري کف بتونی
با پوشش سياهرنگ (به عنوان ماده ذخيره ساز انرژي) و ديواره شمالی عايق را
بر عملکرد خشککن گلخانهاي بررسی کردند .خشککن متشکل از يک فن
 12واتی 6 ،ماژول فتوولتائيک ( 1واتی) و يک باطري جهت ذخيرهسازي انرژي
اضافی در ساعات آفتابی بود .نتايج نشان داد استفاده از کف بتونی با پوشش
سياه و ديوار شمالی عايق به علت کاهش تلفات حرارتی و رطوبت نسبی داخلی،
افزايش دماي داخلی و بهبود عملکرد خشککن را نتيجه میدهد .شکل 7
شماتيک رسم شده از اين گلخانه را نشان میدهد .در تايلند براي خشککردن
فلفل قرمز يک خشککن گلخانهاي خورشيدي سهموي شکل به مساحت
 ،5/5m×8/0mمجهز به تهويه  1PVو پوشش پلیکربنات آزمايش گرديد [.]50
در اين سامانه از چهار دسته سينی براي بارگيري  100تا  150کيلوگرم فلفل
قرمز بهره گرفته شد .نتايج نشان داد استفاده از کف بتی کاهش نوسانات
گرمايی در سه منطقه باال ،ميانه و پايين گلخانه را به دنبال دارد .دماي کاري
اين خشککن در روزهاي آفتابی  60تا  65درجه سانتیگراد و مدت بازپرداخت
سرمايه اين کار  3/36سال تخمين زده شد.

بين آن با عايق پشمشيشه پر شده بود براي درمان اين مشکل استفاده کردند.
خشک شدن انگور از رطوبت اوليه  %85تا رطوبت ثانويه  ،%16در دماي کاري
 70-55درجه سانتیگراد هفت روز طول کشيد .اين مطالعه نشان داد
بهکارگيري ديوار شمالی عايق افزايش عملکرد سامانه را بهدنبال داد.
بررسی و تحليل انرژي و اکزرژي يک گلخانهاي نيمه تونلی براي
خشککردن  600کيلوگرم پنبه جراحی در هند انجام شد [ .]53ديواره شمالی
و کف اين خشککنها با استفاده از پشمشيشه ،عايق و به رنگ مشکی درآمد.
ورقههاي نيمه شفاف پلیاتيلن مقاوم شده ( )UVبا ضخامت  200ميکرومتر
بهعنوان پوشش لحاظ شد .مدل پيشبينی شده  2تا  3درجه سانتیگراد با کار
تجربی اختالف داشت .بازدهی انرژي در کار تجربی از  1/51-1/79درصد و در
کار تئوري از  1/298-2/23درصد متفاوت بود همچنين بازدهی اکزرژي در کار
تجربی و تئوري بهترتيب  0/039-0/072درصد و  0/030-0/058درصد
محاسبه گرديد .دوره بازگشت سرمايه اين پژوهش با در نظر گرفتن جايگزينی
براي سوخت ديزل ) 2)LDOو گاز ( 3)LPGبهترتيب  3/03و  2/26سال تخمين
زده شد .از ديدگاه زيستمحيطی اين طرح ،استفاده از هر تونل بجاي سامانه
 LDOمنجر به کاهش انتشار  12/15تن کربن در سال میشود.
استفاده از منعکسکننده در ديوار شمالی خشککنهاي خورشيدي راهی
براي افزايش بازدهی حرارتی اين سامانهها در نيمکره جنوبی است .عبدالطيف
و همکاران در طراحی و ساخت شکل جديدي از خشککن گلخانهاي يکطرفه؛
با ايجاد تله حرارتی (بازتابکننده) به تقويت اثر گلخانهاي متمرکز شدند [.]54
ديوار جنوبی و دو ديوار شرقی و غربی از پلیکربنات تقويت شده با ضخامت 6
ميلیمتر و ديواره شمالی از تيرهاي آهن  6cm*6cmساخته شد .براي افزايش
بازدهی خشککن ديوار شمالی با اليه بازتابکننده از جنس ورق نيکل-کروم
 2ميلیمتر پوشانده شد .با استفاده از ديوار شمالی منعکسکننده شدت تابش
خورشيدي  36/30درصد و دماي هواي داخلی  60/90درصد افزايش يافت.
متوسط شدت تابش خورشيدي اندازهگيري شده در بيرون و داخل  3/188و
 3/383کيلووات ساعت و ضريب انتقال مؤثر تابش  65/21درصد محاسبه
گرديد .رطوبت نسبی داخلی در مقايسه با محيط 38/93 ،درصد کمتر
اندازهگيري شد .عملکرد يک خشککن گلخانهاي دوطرفه به مساحت 6m×4m
با استفاده از ديواره شمالی شيبدار منعکسکننده ،تحت جريان همرفت
طبيعی و اجباري آزمايش گرديد [ .]55جنس صفحه منعکسکننده از فلز
آلومينيوم با ضخامت  50ميکرومتر و ضريب بازتاب  0/93بود .بازتابکننده با
شيبی مناسب در جلوي ديوار شمالی شفاف با هدف انعکاس نور بر روي
محصول قرار گرفت .استفاده از اين صفحه تحت جريان همرفت طبيعی ،دماي
گلخانه و محصول (کدو تلخ) 4را بهترتيب  1-6/7و  1-4درجه سانتیگراد و
تحت همرفت اجباري  1-4/5و  1-3درجه سانتیگراد افزايش داد .بهکارگيري
صفحه بازتابکننده زمان خشک شدن را در همرفت اختياري  13/13درصد و
اجباري  16/67درصد کاهش داد .ناياک و تيوري تجزيهوتحليل انرژي و اکزرژي
يک خشککن گلخانهاي با ديواره شمالی ساخته شده از مصالح ساختمانی را
انجام دادند [ .]56آنها براي به گردش درآوردن هوا و تأمين نياز الکتريکی
سامانه از يک مکنده  12ولتی و يک پانل خورشيدي استفاده کردند .پانل با
زاويه  45درجه به سمت جنوب قرار گرفت .بين نتايج محاسبات عددي و
دادههاي تجربی همخوانی مناسبی وجود داشت؛ بهطوري که انحراف معيار
ريشه مربع و ضريب همبستگی براي دماي سلول ،صفحه پشتی تدالر و هواي
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شکل  7شماتيک گلخانه خشککن با کفپوش تيره

 -2-7بر اساس کاربري دیوار شمالی

با توجه به اينکه در نيمکره جنوبی اکثر تلفات حرارتی خشککن گلخانهاي
از طريق ديواره شمالی اتفاق میافتد در همين راستا محققان تالشهاي زيادي
براي حل اين مشکل کردهاند اين راهحلها شامل استفاده از ديوار شمالی عايق،
منعکسکننده ،منعکسکننده شيب دار ،ذخيرهساز انرژي و مات است [.]51
راتهوره و همکارش [ ]52عملکرد يک خشککن گلخانهاي نيمهاستوانهاي را
براي خشککردن انگور آزمايش کردند .خشککن با مساحت  37/5مترمربع
متشکل از چارچوب فلزي پوشيده شده با صفحات پلیاتيلن ،دمنده و 5
دودکش بود .در اين خشککن از  5سينی براي بارگذاري  320کيلوگرم انگور
بهره گرفته شد .اين محققان ديواره شمالی را عامل اصلی تلفات حرارتی (32
درصد از کل مساحت خشککن) ذکر کردند و از يک صفحه فلزي دواليه که
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داخلی بهترتيب  7/05-17/58و  0/95-0/97محاسبه گشت .اکزرژي خروجی
کل اين سامانه  728/8کيلووات ساعت و بازدهی اکزرژي  0/04بهدست آمد.
يک خشککن گلخانهاي دوطرفه با ابعاد  1/5m×1m×0/5mتحت جريان
همرفت اختياري در تايلند طراحی ،ساخته و آزمايش گشت [ .]57عملکرد
خشککن با ديواره شمالی عايق در دو حالت با و بدون نصب گردآورنده
خورشيدي در کف سازه بررسی گرديد (شکل  .)8کيفيت کار خشککن از
طريق مؤلفههايی از قبيل ضريب انتشار ،ضريب افت گرما ،ضريب انتقال حرارت

همرفتی ،ضريب عملکرد سنجيده شد .حداکثر مقدار فاکتور استفاده از گرما
گلخانه با و بدون گردآورنده  0/68و  0/61و حداکثر ضريب عملکرد با
گردآورنده  0/9و بدون گردآورنده  0/86بهدست آمد .بيشترين دما ( 66/2درجه
سانتیگراد) براي خشککن مجهز به گردآورنده خورشيدي اتفاق افتاد .اين
پژوهش نشان داد استفاده از ديواره شمالی عايق کاهش تلفات حرارتی و افزايش
عملکرد را نتيجه میدهد.

شکل  8خشککن گلخانهاي با ديوار شمالی عايق با ( )aو بدون ( )bنصب گردآورنده خورشيدي تخت هواي

 -2-8بر اساس منبع انرژي کمکی

استفاده از مکانيزم همرفت اجباري در نقاط دور افتاده نياز به منبع توان
الکتريکی مستقل دارد استفاده از انواع سلولهاي خورشيدي ( )PVيکی از
راههاي غلبه بر اين مشکل است [ .]58از ديگر نگرانیهاي مهم در بهکارگيري
سامانههاي خشککن خورشيدي اين است که تنها در ساعات آفتابی میتوان
از آنها استفاده کرد که ممکن است منجر به کاهش عملکرد و حتی پايين
آمدن کيفيت محصول شود .براي توليدگران تجاري ،قابليت اعتماد و تداوم
عمليات خشککردن جهت حفظ تعادل عرضه و تقاضاي بازار مهم است .از اين
رو پشتيبانی اين سامانهها با انواع منبع گرمايش کمکی ،مهم و اجتنابناپذير
است [ .]59بهطور کلی میتوان اين سامانهها را بر اساس منبع انرژي کمکی به
انواع فسيلی (مشتقات مايع و گاز ،زيستتوده) و خورشيدي (سلولها و
گردآورندههاي خورشيدي) دستهبندي کرد.
در تايلند يک خشککن گلخانهاي سهمیوار در ابعاد
 9m×12/4m×3/45mبا پوشش پلیکربنات و کف بتنی براي خشککردن
فندوق ساخته و آزمايش گرديد [ .]60در اين کار براي به گردش درآوردن هوا
از شش فن  15وات  DCو دو ماژول  50واتی بهره گرفته شد (شکل .)9
محصول روي شش رديف هر کدام با ظرفيت  730کيلوگرم مستقر گشت .زمان
خشک شدن در دماي کاري متغير از  30تا  65درجه سانتیگراد 5 ،روز طول
کشيد .پيشبينی مقدار انتقال گرما و رطوبت با حل معادالت ديفرانسيل جزئی
از طريق روش تفاضل محدود صورت گرفت .اين محققان با توجه به نتايج،
روش تئوري خود را بهعنوان ابزاري مناسب جهت بهکارگيري در پژوهشهاي
ديگر پيشنهاد دادند .در پژوهش ديگر بررسی فراينده خشک شدن ورقههاي
الستيک طبيعی در خشککن گلخانهاي از طريق مدلسازي شبکه عصبی
مصنوعی و اعتبارسنجی آن توسط آزمايش عملی صورت گرفت [.]61
خشککن گلخانهاي سهموي با عرض  ،9 mطول  27 mو ارتفاع  3 mاز پوشش
پلیکربنات ساخته شد 9 .دمنده و سه ماژول الکتريکی ( )PVبراي برقراري
جريان هواي اجباري استفاده گشت .در هر مرحله آزمايش  750کيلوگرم ورقه
الستيکی روي تيرهاي موازي نصب شده در داخل خشککن ،بارگذاري گشت.
متوسط دماي هواي کاري اين سامانه  32-55درجه سانتیگراد گزارش گرديد.
همخوانی معقول کار تجربی و تئوري عملکرد مناسب اين سامانه را تأييد کرد.
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شکل  9ساختار گلخانه و موقعيت حسگرهاي اندازهگيري و تجهيزات

شيام و همکاران [ ]14در کاري تحقيقاتی از  PV/Tبهعنوان سقف يک
خشککن گلخانهاي يکطرفه با هدف استفاده همزمان از گرما و الکتريسيته
استفاده کردند .آنها مدلسازي حرارتی و اعتبارسنجی تجربی را براي کار خود
انجام دادند .اين سامانه متشکل از :چهارچوب آلومينيوم ،پوشش شيشهاي 5
ميلیمتري 8 ،ماژول نيمه شفاف (هر ماژول با توان  35 Wpو سطح مؤثر
 ،)1/2m×0/56mباطري  18واتی به همراه کنترلکننده شارژ و اينورتر بود.
براي بررسی دبی جرمی بهينه از  4فن  20/5کيلوواتی بهمنظور تامين هواي
خشککن استفاده گشت .تعداد بهينه دمنده  3عدد تعيين شد .نتايج نشان
داد افزايش دبی جرمی باعث کاهش دماي سلولهاي خورشيدي و هواي داخلی
و بهبود بازدهی الکتريکی  PV/Tمیشود .اين تحقيقات نشان داد استفاده از
سلولهاي خورشيدي راهی براي تامين نياز الکتريکی سامانه (مناطق
دورافتاده) است.
عملکرد يک خشککن گلخانهاي کليسا شکل با استفاده از گردآورنده تخت
هوايی در تونس مطالعه گرديد [ .]62خشککن گلخانهاي در ابعاد
 3/7m×4m×3mو از جنس پاکسیگالس با ضخامت  0/003متر ساخته شد.
گردآورنده خورشيدي با طول  2و عرض  1متر با شيب  37درجه به سمت
جنوب مستقر شد .گردآورنده داراي يک پوشش شيشهاي با ضخامت 0/004
متر بوده که با فاصله  0/05متر از صفحه جاذب دندانهدار مستقر گرديد .براي
کاهش تلفات حرارتی از قسمت پشت گردآورنده ،عايق پلیاورتان با ضخامت
 0/05متر با فاصله  0/04متر از صفحه جاذب قرار گرفت .فاصله بين عايق و
صفحه جاذب ،صفحه جاذب و پوشش شيشهاي دو کانال عبور هوا را تشکيل
دادند .در اين مکانيزم ،هوا از طريق يک مکنده سانتريفيوژ از قسمت پايين اين
دو کانال مکيده شده و بعد از تبادل حرارتی با صفحه جاذب از قسمت باالي
خشککن وارد و به طرف سينی محصول هدايت میشد .استفاده از اين سامانه

مروري بر نوآوريها و تحوالت اخير در خشککنهاي خورشيدي گلخانهاي

ترکيبی براي خشککردن فلفل قرمز و انگور در مقايسه با روش سنتی زمان
خشککردن را بهترتيب  7و  26ساعت کاهش داد .دوره بازگشت سرمايه اين
پژوهش  1/6سال تخمين زده شد .از نظر اقتصادي با توجه به طول عمر تقريبی
اين سامانه ( 20سال) اجراي اين طرح کامالً توجيهپذير است .هائو و همکاران
[ ]63تجزيه و تحليل انرژي ،اکزرژي ،اقتصادي و محيطی يک خشککن
گلخانهاي يکطرفه مرکب را انجام دادند .اين محققان کاهش نوسانات دمايی را
به علت استفاده از گردآورنده خورشيدي دو منظوره (آب و هوا) گزارش کردند
که اين موضوع کاهش زمان خشک شدن و افزايش کيفيت محصول خشک
شده را نتيجه داد .محققين تايلندي و بنگالدشی [ ]64عملکرد يک خشککن
با سقف يکپارچهشده با گردآورنده خورشيدي را براي خشککردن فلفل و گل
قرمز ،بررسی کردند .اين خشککن در ابعاد  12m×9m×2/5mترکيب شده با
سيستم گردآورنده خورشيدي صفحه تخت هوايی ،از جنس پلیکربنات ساخته
شد .هر مرحله آزمايش با بارگيري  200کيلوگرم محصول مطابق با
استانداردهاي بينالمللی صورت گرفت .کاهش رطوبت گل قرمز از  90به 18
درصد (بر پايهتر) در  27ساعت ،در حالی که خشک شدن فلفل از  80به 18
درصد در  24ساعت آفتابی اتفاق افتاد .بين دادههاي تئوري و تجربی همخوانی
قابل قبولی وجود داشت .دوره بازگشت سرمايه اين کار  5سال تخمين زده شد.
رمان و همکارانش [ ]65با استفاده از ديناميک سياالت محاسباتی ( 1)CFDيک
گلخانه کليسا شکل مجهز به گردآورنده خورشيدي تخت هوايی (شکل  )10را
بررسی کردند و از دادههاي تجربی براي معتبرسازي اين کار بهره گرفتند.
محاسبات عددي براي دو مدل  )1مطابق با کار تجربی انجام شده (مدل واقعی)
 )2مدل اصالح شده تئوري ،انجام شد .هدف از مدل اصالح شده کاهش حجم
گلخانه از طريق کاهش ارتفاع در ديوارههاي جانبی و بررسی تاثير آن بر عملکرد
خشککن بود .نتايج حل نشان داد کاهش ديوارهها منجر به کاهش 36/5
درصدي حجم گلخانه ،افزايش انرژي جنبشی از  1/27به  3/8مترمربع بر
مجذور ثانيه و افزايش  11درصدي دما شد 95 .درصد حجم مدل تصحيح شده
داراي يکنواختی دماي مناسب جهت خشککردن با کيفيت و سرعت باالتر از
مدل واقعی بود .اين کار اعتباري بر قابل اعتماد بودن نرمافزار  CFDدر انجام
کارهاي تحقيقاتی و جلوگيري از اتالف زمان و هزينه است.

 35ساعت به رطوبت ثانويه  0/14برگی و  0/82ريشهاي رسيد .دماي کاري
اين سامانه  41تا  45درجه سانتیگراد اندازهگيري شد .تلفات ذخيرهسازي
محصول خشک شده با اين روش  1/68درصد کمتر از روش آفتاب باز و عملکرد
آن نيز  5/2درصد بيشتر بود .از ديدگاه اقتصادي مزيت اصلی اين روش نصبت
به روش سنتی امکان برداشت محصول در روزهاي بارانی ،حفظ کيفيت و ارزش
اقتصادي محصول است .نسبت ( B/Cمنفعت به هزينه)  4/6و دوره بازگشت
سرمايه  5سال تخمين زده شد .عملکرد يک خشککن گلخانهاي قفسهاي براي
خشککردن زنجبيل بهعنوان يک گياه دارويی در مالزي بررسی شد [ .]67اين
خشککن متشکل از  144سينی ،هر کدام به ابعاد  ،0/5m×0/5mچهار دمنده
هر کدام با قدرت  80وات ،مشعل و مبدل حرارتی بود .در اين کار از چوب
بهعنوان سوخت بخاري زيستتوده استفاده شد .آزمايش در دو ظرفيت
بارگذاري  21و  60کيلوگرم و بدون بار صورت گرفت .اين طراحی جريان
يکنواخت هوا با انحراف معيار  2/32و توزيع مناسب رطوبت با مقدار 0/38
درصد در تمامی قفسهها به دنبال داشت .بهترين عملکرد براي ظرفيت 60
کيلوگرم در دماي  47/2درجه سانتیگراد به مدت  30ساعت ثبت گرديد.
راندمان خشککردن و انرژي مصرفی کل بهترتيب  0/08و  29مگاژول بر
کيلوگرم محاسبه شد.
جانجايی [ ]68يک خشککن سهموي را براي خشککردن گوجهفرنگی
در تايلند توسعه داد .اين محقق براي جبران کمبود انرژي حرارتی خشککن
در روزهاي ابري و بارانی از يک مشعل گازسوز  1000 LPGکيلوواتی بهره
گرفت .شکل  11تصويري از اين مشعل همراه با کانال انتقال گرما به زير
سينیهاي خشککن را نشان میدهد .از معادالت ديفرانسيل براي توزيع گرما
و رطوبت محصول در طول فرايند خشک شدن استفاده شد .دماي کاري
خشککن از  35تا  65درجه سانتیگراد متغير بود .مدتزمان خشک شدن
محصول  2-3روز کمتر از روش آفتاب باز گزارش گرديد .بين نتايج تئوري و
عملی اين کار توافق خوبی وجود داشت .چان و همکاران [ ]69در جاکارتا
عملکردي خشککن گلخانهاي استوانهاي را براي خشککردن شلتوک برنج
بررسی کردند .اجزاي اصلی خشککن استوانهاي شامل؛  )1دمنده  )2قيف
تغذيه  )3مخزن  )4 LPGمحفظه شفاف  )5نقاله پنوماتيک  )6قيف گيرنده
بود .آزمايش در دو حجم بارگذاري متفاوت انجام شد .در آزمايش اول با دماي
کاري  50/1درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی (هواي داخل)  21/73درصد،
 104کيلوگرم شلتوک بعد از  5ساعت از رطوبت  28/4به  14/3درصد رسيد.
در آزمايش دوم با دماي کاري  46/9درجه و رطوبت نسبی  27/7درصد ،رطوبت
 200کيلوگرم شلتوک بعد  8ساعت از  27/6به  14/3کاهش يافت .افزايش
حجم بارگذاري باعث ارتقاء بازدهی گرمايی از  22/4به  31/7درصد شد.

شکل  ،)A( 10نماي جلويی؛ ( ،)Bنماي عقب؛ ( ،)Cگردآورنده خورشيدي؛ ( ،)Dطرح

آزمايشی

يک خشککن گلخانهاي در ابعاد  3m×4mهمراه با سيستم گرمايشی
کمکی زيستتوده (چوبسوز) در اندونزي طراحی و نصب شد [ .]66در اين
سامانه از دو دسته قفسه چوبی براي بارگذاري  108کيلوگرم پياز استفاده شد.
 1تن پياز قرمز با رطوبت اوليه  0/87برگی و  0/86ريشهاي ( )wbدر مدتزمان
Computational fluid dynamic

شکل  11خشککن سهموي با ( )aمشعل  LPGو ( )bکانال هواي

يکی از مشکالت خشککردن خورشيدي در کشورهاي جنوب شرق آسيا
باال بودن رطوبت نسبی هوا به علت بارندگی زياد است .ادغام پمپ حرارتی با

1

71

علی دليران ،مرتضی تاکی

خشککن خورشيدي راهی جديد براي کاهش اين ناسازگاري است .سام و
همکاران عملکرد يک خشککن خورشيدي دوطرفه ،مجهز به پمپ حرارتی را
براي خشککردن چاي جاوا و چمن مار در مالزي بررسی کردند [ .]70در شکل
 12پمپ حرارتی مورد نظر با دبی جرمی  0/25-0/50متر بر ثانيه نشان داده
شده است .استفاده از اين پمپ منجر به کاهش  10تا  15درصدي رطوبت
نسبی داخلی و کاهش باز جذب آب توسط محصول در طول دوره خشکشدن
شد .طراحی اين نوع مکانيزم عمل عالوه بر کاهش  10درصدي زمان خشک
شدن ،نوسانات دمايی و رطوبت نسبی را نيز به حداقل رساند.

فودولی و همکاران [ ]71طراحی جديدي از يک خشککن گلخانهاي را
براي خشک کردن گربهماهی (200کيلوگرم) در مالزي انجام دادند .اجزاء اصلی
اين سامانه شامل؛ گردآورنده لوله خأل ،گرمکن برقی ،دمنده ،مخازن آب و
محفظه گلخانه بود .زمان خشک شدن در دماي کاري  44درجه سانتیگراد از
رطوبت اوليه  73درصد به رطوبت مطمئن  30درصد (وزنی) 18 ،ساعت طول
کشيد .کل انرژي مورد نياز  294/98کيلووات ساعت محاسبه گشت که 60
درصد از کل اين انرژي توسط انرژي خورشيدي و مابقی از طريق گرمکن
الکتريکی تأمين شد .متوسط مقدار اگزرژي و دوره بازگشت سرمايه بهترتيب
 46درصد و  1سال گزارش گرديد.

 -2-9مواد ذخیرهساز انرژي

شکل  12پمپ حرارتی استفاده شده در خشککن گلخانه

يکی از مشکالت انرژي خورشيدي دسترسی در زمانهاي محدود بوده که
استفاده بهتر از اين انرژي در صورت ذخيره آن امکانپذير است .در همين راستا
محققين سعی بر طراحی انواع سامانههاي ذخيره انرژي را داشتهاند يک
دستهبندي کلی از انواع سيستم ذخيره انرژي در شکل  13ارائه شده است [.]18
در ميان اين منابع ،نوع گرمايی و الکتريکی رايجترين روش ذخيره انرژي در
خشککنهاي گلخانهاي است.

شکل  13دستهبندي کلی انواع سامانه ذخيره انرژي []18

سامانه ذخيره انرژي گرمايی بيشترين مقدار بازدهی را نسبت به روشهاي
ديگر دارد[ .]72يک سامانه ذخيره انرژي گرمايی میتواند انرژي خورشيدي
و حرارتی اضافی روزانه را براي مدت زمان کوتاه يا فصلی ذخيره کند [.]73
ازآزيا و همکاران [ ]1در تونس آزمايشی تجربی روي يک خشککن گلخانه
خورشيدي ترکيبی ،متشکل از  )1گلخانه خورشيدي  )2دو عدد جمعکننده
خورشيدي صفحه تخت هوايی  )3يک واحد ذخيرهساز انرژي را انجام دادند.
پارافين بهعنوان ماده تغيير دهنده جهت ذخيره انرژي استفاده شد .استفاده
از پارافين در مقايسه با عدم بکارگيري آن منجر به افزايش دما ( 7/5درجه
سانتیگراد) و کاهش  18/6درصدي رطوبت نسبی در تمام طول شب گشت.
زمان خشکشدن فلفل قرمز در مقايسه با روش سنتی ( 75ساعت) ،با
استفاده از گلخانه خشککن خورشيدي با و بدون مواد تغيير دهنده بهترتيب
 45و  20ساعت کاهش يافت .پژوهشگران براي خشک کردن گوجه فرنگی
در آکاندا از يک سامانه خشککن مرکب از  )1خشککن گلخانهاي
نيمهاستوانهاي  )2سامانه همرفت اجباري فتوولتايک  )3سامانه ذخيره انرژي
ترکيب شده با گردآورنده خورشيدي ،استفاده کردند .نتايج موفقيت آميز
بودن استفاده از سنگ گرانيت به عنوان مواد ذخيرهساز انرژي را گزارش داد
[.]74
 -3نتیجهگیري

در اين مقاله معرفی و دستهبندي خشککنهاي گلخانهاي در مقياس
آزمايشگاهی و صنعتی ،بر اساس معيارهاي اصلی مطالعات صورت گرفته
انجام شد .مهمترين دستاوردها و نتايج مهم اين مطالعات به شرح ذيل است.
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 .1صرفهجويی در مصرف منابع تجديدناپذير و کمک به حفظ سالمت
محيطزيست از طريق کاهش انتشار آاليندههايی از قبيل CO2
 .2کيفيت محصوالت خشکشده از نظر مزه ،رنگ و مواد مغذي بسيار بهتر
از روش سنتی است.
 .3کاهش تلفات محصول در بازه زمانی خشکشدن محصول در اثر عوامل
نامساعد جوي و محيطی.
 .4صرفهجويی در هزينههاي حمل ونقل به علت کاهش حجم در محصول يا
کمپوست.
 .5اين تکنولوژي میتواند عالوه بر محصوالت کشاورزي براي خشککردن
آبزيان (ماهی و ميگو) ،کاالهاي صنعتی (ورقههاي دستساز کاغذي و
پالستيکی) ،زيست توده و همچنين درمان لجن فاضالب استفاده شود.
 .6قابليت طراحی و اجرا در مقياس صنعتی و خانگی براي نصب بر روي
پشتبام ،مزرعه و منطقه صنعتی.
 -4مراجع

[1] Z. Azaizia, S. Kooli, I. Hamdi, W. Elkhal, and A. A. Guizani,
Experimental study of a new mixed mode solar greenhouse drying
system with and without thermal energy storage for pepper,
Renewable Energy, vol. 145, pp. 1972–1984, 2020.
[2] F. A. Ahmad, Valuation of solar power generating potential in Iran
desert areas, Journal of Applied Sciences and Environmental
Management, vol. 22, no. 6, p. 967, 2018.
[3] A. Tiwari, A Review on Solar Drying of Agricultural Produce,
Journal of Food Processing & Technology, vol. 7, no. 9, 2016.
[4] O. Chatta, A. Sharma, and A. Gupta, Green House Drying : A
Comprehensive Review, International Journal of Engineering
Technology Science and Research, vol. 5, no. 3, pp. 325–333,
2018.

مروري بر نوآوريها و تحوالت اخير در خشککنهاي خورشيدي گلخانهاي
weighing scale, International Journal of Applied Engineering
Research, vol. 13, no. 22, pp. 15933–15943, 2018.
[26] M. O. Belloulid, H. Hamdi, and L. Mandi, Solar Greenhouse
Drying of Wastewater Sludges Under Arid Climate, Waste and
Biomass Valorization, 2016.
[27]N. Starcevic et al., Development of a robot for biomass handling
in a solar greenhouse dryer, Agricultural Engineering
International: CIGR Ejournal, vol. IX, no. Manuscript PM 07
010, pp. 1–8, 2007.
[28] P. P. Thant, T. Nwe, and A. K. Zaw, Thermal Analysis of a
Greenhouse Dryer, Engineering and Technology Research, vol. 8,
no. 8, pp. 356–362, 2019.
[29] K. Anil, P. Om, K. Ajay, and T. Abhishek, Experimental Analysis
of Greenhouse Dryer in No-Load Conditions, Environmental
Research And Development, vol. 7 no. 4, April-June, 2013.
[30]M. M. Morad, M. A. El-Shazly, K. I. Wasfy, and H. A. M. ElMaghawry, Thermal analysis and performance evaluation of a
solar tunnel greenhouse dryer for drying peppermint plants,
Renewable Energy, vol. 101, pp. 992–1004, 2017.
[31] M. Purusothaman and T. N. Valarmathi, Computational fluid
dynamics analysis of greenhouse solar dryer, International
Journal of Ambient Energy, vol. 40, no. 8, pp. 894–900, 2019.
[32]K. N. Çerçi and M. Daş, Modeling of heat transfer coefficient in
solar greenhouse type drying systems, Sustainability
(Switzerland), vol. 11, no. 18, 2019.
[33]M. Purusothaman, T. N. Valarmathi, and P. S. Santhosh, CFD
Analysis of Greenhouse Solar Dryer with Different Roof Shapes,
5th International Conference on Science Technology Engineering
and Mathematics, ICONSTEM 2019, vol. 1, pp. 408–412, 2019.
[34]L. Ozgener and O. Ozgener, Exergy analysis of drying process:
An experimental study in solar greenhouse, Drying Technology,
vol. 27, no. 4, pp. 580–586, 2009.
[35] O. Prakash and A. Kumar, Environomical Analysis and
Mathematical Modelling for Tomato Flakes Drying in a Modified
Greenhouse Dryer under Active Mode, International Journal of
Food Engineering, 2014.
[36] S. Janjai et al., Experimental and simulated performance of a PVventilated solar greenhouse dryer for drying of peeled longan and
banana, Solar Energy, vol. 83, no. 9, pp. 1550–1565, 2009.
[37] N. Choab, A. Allouhi, A. El Maakoul, T. Kousksou, S.
Saadeddine, and A. Jamil, Review on greenhouse microclimate
and application: Design parameters, thermal modeling and
simulation, climate controlling technologies, Solar Energy, vol.
191, no. August, pp. 109–137, 2019.
[38] S. Ayyappan, Performance and CO2 mitigation analysis of a solar
greenhouse dryer for coconut drying, Energy and Environment,
vol. 29, no. 8, pp. 1482–1494, 2018.
[39] D. Briassoulis, D. Waaijenberg, J. Gratraud, and B. Von Eslner,
Mechanical properties of covering materials for greenhouses: Part
1, general overview, Journal of Agricultural and Engineering
Research, vol. 67, no. 2, pp. 81–96, 1997.
[40] G. N. Tiwari, T. Das, C. R. Chen, and P. Barnwal, Energy and
exergy analyses of greenhouse fish drying, International Journal
of Exergy, vol. 6, no. 5, pp. 620–636, 2009.
[41] K. Jitjack, S. Thepa, K. Sudaprasert, and P. Namprakai,
Improvement of a rubber drying greenhouse with a parabolic
cover and enhanced panels, Energy and Buildings, vol. 124, pp.
178–193, 2016.
[42] S. Tiwari and G. N. Tiwari, Thermal analysis of photovoltaicthermal ( PVT ) single slope roof integrated greenhouse solar
dryer, Solar Energy, vol. 138, pp. 128–136, 2016.
[43] K. Sacilik, R. Keskin, and A. K. Elicin, Mathematical modelling
of solar tunnel drying of thin layer organic tomato, Journal of
Food Engineering, vol. 73, no. 3, pp. 231–238, 2006.
[44] M. S. Sevda and N. S. Rathore, Performance evaluation of the
semicylindrical solar tunnel dryer for drying handmade paper,
Journal of Renewable and Sustainable Energy, vol. 2, no. 1, pp.
1–19, 2010.
[45] S. Subramani, D. Sivakumar, N. Thirumalai, and M. George,
Energy and exergy analysis of greenhouse drying of ivy gourd and
turkey berry, Thermal Science, vol. 24, no. 1 Part B, pp. 645–656,
2020.
[46] S. Ayyappan, K. Mayilsamy, and V. V. Sreenarayanan,
Performance improvement studies in a solar greenhouse drier
using sensible heat storage materials, Heat and Mass

73

[5] O. Badaoui, S. Hanini, A. Djebli, B. Haddad, and A. Benhamou,
Experimental and modelling study of tomato pomace waste drying
in a new solar greenhouse: Evaluation of new drying models,
Renewable Energy, vol. 133, pp. 144–155, 2019.
[6] T. Ramirez, Y. Meas, and K. Gottschalk, Energy interaction of sub
processes in drying value chain using exergy waste. Study case:
Drying and greenhouse growing of tomato, Energy Procedia, vol.
57, pp. 1437–1446, 2014.
[7] V. Gupta and R. Varshney, A Review on Developments in Solar
Greenhouse Dryers, International Journal of Applied Science &
Technology, Vol. 10 & 11, No. 01 & 02, 2016.
[8] O. Prakash and A. Kumar, Solar greenhouse drying: A review,
Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 29, pp. 905–
910, 2014.
[9] P. Singh, V. Shrivastava, and A. Kumar, Recent developments in
greenhouse solar drying: A review, Renewable and Sustainable
Energy Reviews, vol. 82, no. October 2017, pp. 3250–3262, 2018.
[10] A. G. M. B. Mustayen, S. Mekhilef, and R. Saidur, Performance
study of different solar dryers: A review, Renewable and
Sustainable Energy Reviews, vol. 34, pp. 463–470, 2014.
[11] A. Fadhel, K. Charfi, M. Balghouthi, and S. Kooli, Experimental
investigation of the solar drying of Tunisian phosphate under
different conditions, Renewable Energy, vol. 116, pp. 762–774,
2018.
[12] R. Patil and R. Gawande, A review on solar tunnel greenhouse
drying system, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol.
56. Elsevier, pp. 196–214, 2016.
[13] A. Kumar and V. Shrivastava, Historical Trends and Recent
Developments in Solar Greenhouse Dryer Operated Under Active
Mode: A Review, Indian Journal of Science and Technology, vol.
10, no. 33, pp. 1–16, 2017.
[14] Shyam, I. M. Al-Helal, A. K. Singh, and G. N. Tiwari,
Performance evaluation of photovoltaic thermal greenhouse dryer
and development of characteristic curve, Journal of Renewable
and Sustainable Energy, vol. 7, no. 3, 2015.
[15] A. Dubey, A. Sagar, P. Malkani, M. Kumar Choudhary, and S.
Sanket Ramnath, A Comprehensive Review on Greenhouse
Drying Technology, Journal of Agriculture and Ecology Research
International, vol. 21, no. 1, pp. 10–20, 2020.
[16] A. Kumar, H. Deep, O. Parkash, and O. . Ekechukwu,
Advancement in Greenhouse Drying System, Green Energy and
Technology, vol. 15, no. 8, pp. 603–617, 2017.
[17] U. Yokeshwaraperumal, A. S. Ramana, C. Arun Prakash, and V.
Kannan, Performance study of a solar greenhouse dryer, AIP
Conference Proceedings, vol. 2161, no. October, 2019.
[18]M. Mofijur et al., Phase change materials (PCM) for solar energy
usages and storage: An overview, Energies, vol. 12, no. 16, pp. 1–
20, 2019.
[19] R. K. Sahdev, Open Sun and Greenhouse Drying of Agricultural
and Food Products: A Review, International Journal of
Engineering Research & Technology (IJERT), vol. 3, no. 3, pp.
1053–1066, 2014.
[20]R. K. Sahdev, M. Kumar, and A. K. Dhingra, A review on
applications of greenhouse drying and its performance,
Agricultural Engineering International: CIGR Journal, vol. 18,
no. 2, pp. 395–412, 2016.
[21] F. Galliou, N. Markakis, M. S. Fountoulakis, N. Nikolaidis, and
T. Manios, Production of organic fertilizer from olive mill
wastewater by combining solar greenhouse drying and
composting, Waste Management, vol. 75, pp. 305–311, 2018.
[22] A. Bechoff, D. Dufour, C. Dhuique-Mayer, C. Marouzé, M.
Reynes, and A. Westby, Effect of hot air, solar and sun drying
treatments on provitamin A retention in orange-fleshed
sweetpotato, Journal of Food Engineering, vol. 92, no. 2, pp. 164–
171, 2009.
[23]O. Prakash and A. Kumar, Application of artificial neural network
for the prediction of jaggery mass during drying inside the natural
convection greenhouse dryer, International Journal of Ambient
Energy, vol. 35, no. 4, pp. 186–192, 2014.
[24] P. Barnwal and G. N. Tiwari, Grape drying by using hybrid
photovoltaic-thermal (PV/T) greenhouse dryer: An experimental
study, Solar Energy, vol. 82, no. 12, pp. 1131–1144, 2008.
[25] E. M. Querikiol and E. B. Taboada, Drying kinetics of mango
byproducts in a greenhouse-type solar dryer using a wireless

 مرتضی تاکی،علی دليران
onion bulb, Integrative Food, Nutrition and Metabolism, vol. 4,
no. 2, pp. 1–5, 2017.
[67] E. Aritesty and D. Wulandani, Performance of the rack typegreenhouse effect solar dryer for wild ginger (curcuma
xanthorizza roxb.) drying, Energy Procedia, vol. 47, pp. 94–100,
2014.
[68] S. Janjai, A greenhouse type solar dryer for small-scale dried food
industries: Development and dissemination, International Journal
of Energy and Environment, vol. 3, no. 3, pp. 383–398, 2012.
[69] Y. Chan, N. Dyah, and K. Abdullah, Performance of a
recirculation type integrated collector drying chamber (ICDC)
solar dryer, in Energy Procedia, 2015, vol. 68, pp. 53–59.
[70]T. C. Tham et al., Effect of ambient conditions on drying of herbs
in solar greenhouse dryer with integrated heat pump, Drying
Technology, vol. 35, no. 14, pp. 1721–1732, 2017.
[71] A. Fudholi, S. Mat, D. F. Basri, M. H. Ruslan, and K. Sopian,
Performances analysis of greenhouse solar dryer with heat
exchanger, Contemporary Engineering Sciences, vol. 9, no. 1–4,
pp. 135–144, 2016.
[72] M. Lanahan and P. C. Tabares-Velasco, Seasonal thermal-energy
storage: A critical review on BTES systems, modeling, and system
design for higher system efficiency, Energies, vol. 10, no. 6, 2017.
[73]A. Evans, V. Strezov, and T. J. Evans, Assessment of utility
energy storage options for increased renewable energy
penetration, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 16,
no. 6, pp. 4141–4147, 2012.
[74] B. O. Ebangu, E. Dintwa, and O. Motsamai, Development of a
Cost-effective Design of a P-V Ventilated Greenhouse Solar
Dryer for Commercial Preservation of Tomatoes in a Rural
Setting, Advances in Technology Innovation, vol. 4, no. 4, p. 222,
2019.

Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung, vol. 52, no. 3, pp. 459–
467, 2016.
[47] O. Prakash, A. Kumar, and V. Laguri, Performance of modified
greenhouse dryer with thermal energy storage, Energy Reports,
vol. 2, pp. 155–162, 2016.
[48] J. Kaewkiew, S. Nabnean, and S. Janjai, Experimental
investigation of the performance of a large-scale greenhouse type
solar dryer for drying chilli in Thailand, in Procedia Engineering,
2012, vol. 32, pp. 433–439.
[49] O. Prakash and A. Kumar, Performance evaluation of greenhouse
dryer with opaque north wall, Heat and Mass Transfer/Waermeund Stoffuebertragung, vol. 50, no. 4, pp. 493–500, 2014.
[50] S. Janjai, V. Khamvongsa, and B. K. Bala, Development, design,
and performance of a PV-Ventilated greenhouse dryer,
International Energy Journal, vol. 8, no. 4, pp. 249–258, 2007.
[51] P. S. Chauhan and A. Kumar, Performance analysis of
greenhouse dryer by using insulated north-wall under natural
convection mode, Energy Reports, vol. 2, pp. 107–116, 2016.
[52]N. S. Rathore and N. L. Panwar, Experimental studies on hemi
cylindrical walk-in type solar tunnel dryer for grape drying,
Applied Energy, vol. 87, no. 8, pp. 2764–2767, 2010.
[53] N. L. Panwar, S. C. Kaushik, and S. Kothari, Thermal modeling
and experimental validation of solar tunnel dryer: A clean energy
option for drying surgical cotton, International Journal of LowCarbon Technologies, vol. 11, no. 1, pp. 16–28, 2014.
[54] S. Abdellatif, A. Mohmed, and G. Mosad, Utilization of
Greenhouse (Lean-to Structural Frame) as a Solar Dryer for
Drying Lemon Fruits Part I: Drying Process under High Air
Temperature. Journal of Soil Sciences and Agricultural
Engineering, vol. 8, no. 6, pp. 245–256, 2017.
[55] V. P. Sethi and S. Arora, Improvement in greenhouse solar drying
using inclined north wall reflection, Solar Energy, vol. 83, no. 9,
pp. 1472–1484, 2009.
[56] S. Nayak and G. N. Tiwari, Energy and exergy analysis of
photovoltaic/thermal integrated with a solar greenhouse, Energy
and Buildings, vol. 40, no. 11, pp. 2015–2021, 2008.
[57] P. S. Chauhan and A. Kumar, Heat transfer analysis of north wall
insulated greenhouse dryer under natural convection mode,
Energy, vol. 118, pp. 1264–1274, 2017.
[58] N. S and P. kumar M, Analysis of Thermal Performance in Solar
Dryer, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, vol.
11, no. 3, pp. 71–74, 2014.
[59] K. S. Tonui, E. B. K. Mutai, D. A. Mutuli, D. O. Mbuge, and K.
V Too, Design and Evaluation of Solar Grain Dryer with a Backup Heater, Engineering and Technology, vol. 7, no. 15, pp. 3036–
3043, 2014.
[60] C. Phusampao, W. Nilnont, and S. Janjai, Performance of a
greenhouse solar dryer for drying macadamia nuts, Proceedings
of the 2014 International Conference and Utility Exhibition on
Green Energy for Sustainable Development, vol. 5, no. 6, pp.
1155–1161, 2014.
[61] Serm Janjai, Jagrapan Piwsaoad, Wanich Nilnont, and Prasan
Pankaew, Experimental Performance and Neural Network
Modeling of a Large-scale Greenhouse Solar Dryer for Drying
Natural Rubber Sheets, J. of Control Science and Engineering,
vol. 3, no. 1, pp. 48–53, 2015.
[62]A. ELkhadraoui, S. Kooli, I. Hamdi, and A. Farhat, Experimental
investigation and economic evaluation of a new mixed-mode solar
greenhouse dryer for drying of red pepper and grape, Renewable
Energy, vol. 77, pp. 1–8, 2015.
[63]W. Hao, S. Liu, B. Mi, and Y. Lai, Mathematical modeling and
performance analysis of a new hybrid solar dryer of lemon slices
for controlling drying temperature, Energies, vol. 13, no. 2, 2020.
[64] S. Janjai, N. Srisittipokakun, and B. K. Bala, Experimental and
modelling performances of a roof-integrated solar drying system
for drying herbs and spices, Energy, vol. 33, no. 1, pp. 91–103,
2008.
[65] N. I. Román-Roldán, A. López-Ortiz, J. F. Ituna-Yudonago, O.
García-Valladares, and I. Pilatowsky-Figueroa, Computational
fluid dynamics analysis of heat transfer in a greenhouse solar dryer
‘chapel-type’ coupled to an air solar heating system, Energy
Science and Engineering, vol. 7, no. 4, pp. 1123–1139, 2019.
[66]A. Nurhasanah, Suparlan, Suherman, and S. Mokhtar, Technical
and economic analysis of a plant scale green house dryer for red

74

