
پرسش و پاسخ های سایت اجاق های خورشیدی :

 pesfahani@aol.com ترجمه ی پدرام اصفهانی

·         انواع ساده ی اجاق های خورشیدی :دام هستند ؟  

1.       اجاق های جعبه ی :

ته و آرام و ط88888بخ حج88888م ب88888االی م88888واد  این ن88888وع اج88888اق ه88888ای خ88888ورشیدی م88888زیت ط88888بخ پیوس
غ88ذایی را دارند. ب88ه ص88ورت خ88الص88ه این ط88رح ب88ه ص88ورت ج88عبه ی اس88ت Nه ده88ان88ه ی آن 
رو ب888ه خ888ورشید اس888ت و ب888ازت888اب Nننده  ه888ا ن888ور خ888ورشید را وارد اج888اق می Nنند .ب888رای 
آش88888نایی بیشتر ب88888ا این ن88888وع اج88888اق خ88888ورشیدی و  م88888شاه88888ده ی ت88888عدادی ط88888راحی و روش 
ساخت ساده می توانید اجنا Nلیک Nنید .

2.       اجاق های صفحه ی :

اولین ق88دم این ن88وع اج88اق ه88ای خ88ورشیدی را راج88ر ب88رن88ارد ف88ران88سوی ب88رداش88ت . در این 
ن888888وع ط888888راحی ص888888فحه ه888888ای ب888888راق ب888888ا آرایش ه888888ای م888888تنوع ن888888ور خ888888ورشید را در Nان888888ونی 
م8تمرNز می Nنند Nه می ت8وان8د این Nان8ون Nف یک ظ8رف غ8ذا یا ح8بابی شیشه ی ب8اش8د . 
یhی از ویژگی ه8ای این نوع ط8راحی آن اس8ت Nه می ت8واند در م8دت زم8انی Nمتر از یک 
س8888اع8888ت س8888اخ8888ته ش8888ود . در Nنیا شرNت Kakuma Refugee   این ن8888وع اج8888اق ه8888ای 
خورشیدی با هذینه ی Nمتر از دو دالر آمریhا تولید می Nند .

3.       اجاق های سهمی

در این ن888888وع اج888888اق ه888888ای خ888888ورشیدی آینه ی م888888قعر ن888888ور خ888888ورشید را در زیر ظ888888رف غ888888ذا 
م88888تمرNز می Nند . ویژه گی این ن88888وع اج88888اق س88888رع88888ت ب88888االی آن اس88888ت Nه ب88888ا اج88888اق ه88888ای 
م88888عمولی رق88888اب88888ت می Nند . ام88888ا مشhل این ن88888وع اج88888اق ه88888ای خ88888ورشیدی آن اس88888ت Nه ب88888ه 
راحتی س88اخ88ته منی ش88ون88د و نیاز ب88ه ف88ناوری خ88اصی دارند و مشhل دیگر این اج88اق ه88ا 
آن است Nه آن چ888نان دم888ا را باال می ب888رن888د Nه ه888ر حلظه امhان آت888ش گ888رف888نت غ888ذا وج888ود 
ور خورشید را بسیار م888تمرNز می Nنند ب888ه چ888شم ص888دم888ه وارد می Nنند .  دارد و چ888ون ن
البته اخیرا Nمی از این نگرانی به Nمک دNتر دایتر سیفر برطرف شده است . 

ب88ه م88نظور م88طال88عه ی بیشتر در م88ورد این م88طلب می ت88وانید اینجا Nلیک Nنید یا ب88رای گ88وش دادن ب88ه دس88تور ال88عمل 
ها اینجا Nلیک Nنید . 

چه :سی اولین اجاق خورشیدی را اختراع :رد ؟

اولین اج888اق خ888ورشیدی Nه ت888ا ب888ه این روز ش888ناس888ایی ش888ده ت888وس888ط ه888ورس د س888وش888ر طبیعت ش888ناس س888ویسی س888ال 
1767 ساخته شده است . برای مطالعه ی بیشتر اجنا Nلیک Nنید . 
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:جا برای اولین بار در جهان اجاق های خورشیدی به شJل گسترده مورد استفاده قرار گرفت ؟

ب88نا ب88ر آم88اری ق88اب88ل اع88تماد در چین و ه88ند م88دت88ها اس88ت Nه بیش از ص88د ه88زار اج88اق خ88ورشیدی ت88وس88ط خ88ان88واده ه88ا 
اس8تفاده می ش8ود. می ش8ود گ8فت در ه8مه ج8ای ج8هان ق8دم ه8ایی ب8رای اس8تفاده از اج8اق ه8ای خ8ورشیدی ب8رداش8ته 
می شود. م8ؤس8سه ی اج8اق ه8ای خ8ورشیدی در Nنیا به تازگی ب8ا ت8ولید اج8اق ه8ای خ8ورشیدی ب8اع8ث ش8ده بیشتر از 
پنج هزار خانواده از اجاق های خورشیدی در این شهر استفاده Nنند . 

حدا:ثر دمای اجاق های خورشیدی چه اندازه است ؟

ع8وام8ل بسیاری در میزان دم8ای اج8اق ه8ای خ8ورشیدی م8ؤث8ر اس8ت ، ب8رای این م8نظور ه8نگامی Nه درج8ه ی خ8ورشید 
ب8ه به8ترین ص8ورت اس8ت اج8اق را م8ورد ب8ررسی ق8رار می دهیم . در اج8اق های ج8عبه ی و ص8فحه ی دما ب8ه ت8عداد 
و ج88نس و ان88دازه ی ب88ازتاب Nننده ها بس88تگی دارد. در ش88رایط اس88تان88دارد این اج88اق ه88ا دما را تا 150 درج88ه ی 
س8انتی گ8راد ب8اال می ب8رند . در نگاه اول ش8اید دم8ای ق8اب8ل ق8بولی به ن8ظر ن8رسد ام8ا ب8ه این ت8وج8ه داش8ته ب8اشید Nه 
در ط888بخ ت888عداد بسیار زیادی از م888واد دوره ی وجود دارد Nه غ888ذا ب888اید ب888رای م888دت ط888والنی روی ش888عله ی Nم ق888رار 
داش88ته ب88اش88د Nه در این صورت این ن88وع اج88اق ه88ای خ88ورشیدی Nارب88رد بسیار پیدا می Nنند . ویژه گی ه88ا بسیار 
در ط8بخ با دمای پ8ایین وجود دارد ب8رای م8ثال یhی از دالیلی Nه اف8راد ت8رجیه می ده8ند با دم8ای پ8ایین غ8ذا را ط8بخ 
د در ط888ول زم888ان ط888بخ ب888ه دیگر Nار ه888ای خ888ود ب888رسند . ت888نها ب888ا یک  Nنند آن است Nه ب888ا این Nار آن ه888ا وق888ت دارن
اج8اق خ8ورشیدی ب8ازت8ابی یک صفحه ی می ت8وانید غ8ذا را گ8رم Nنید ب8دون آن Nه ن8گران س8وخ8نت آن ب8اشید . ب8ه این 
نhته توجه داش88ته ب88اشید Nه ح88داNثر دم88ای غ88ذا ه88ای آب88دار ت88ا 100 درج88ه ی س88انتی گ88راد در س88طح دریا ب88اال می 
رود پ8س در اج8اق ه8ای م8عمولی بیشتر ان8رژی ش8عله از بین می رود و ف8قط صرف س8رع8ت بخشیدن ب8ه عملیات ط8بخ 
می شود . 

چه مدت طول می :شد :ه غذا در اجاق خورشیدی طبخ شود ؟

در م8ورد زم8ان بس8ته ب8ه ن8وع اج8اق زم8ان ط8بخ تغییر می Nند . ب8رای م8ثال ب8رای یک اج8اق خ8ورشیدی ج8عبه ی ب8ا یک 
ب8ازت8اب Nننده م8دت زم8ان ط8بخ دو ب8راب8ر اج8اق ه8ای م8عمولی زم8ان نیاز اس8ت ت8ا غ8ذا Nامال طبخ ش8ود ام8ا این م8طلب 
ج8البی اس8ت Nه در مدت زم8ان طبخ غ8ذا ب8ا اج8اق گ8ازه8ا نیاز به م8شاه8ده ی غ8ذا ه8ر چ8ند دقیقه یhبار اس8ت و حتی 
گ8اهی Nمی ب8ه ه8مزدن غ8ذا الزم می ش8ود ، ام8ا در اج8اق ه8ای خ8ورشیدی نیاز ب8ه این ص8رف زم8ان نیست ، غ8ذا ب8ر 
روی اج88اق ق88رار داده می ش88ود و ب88دون ه88رگ88ون88ه م88راق88بت ب88ه آرامی ط88بخ می ش88ود و ه88نگامی Nه این دوره مت88ام ش88د 
انرژی خورشید فقط صرف گرم نگهداشنت غذا می شود و هرگز غذا منی سوزد . 

در م88ورد اج88اق ه88ای خ88ورشیدی ص88فحه ی چ88ون ان88رژی جمع آوری ش88ده بیشتر اس88ت ط88بخ غ88ذا ب88ا س88رع88ت بیشتری 
اجن88ام می ش88ود ام88ا از Nارب88ران این ن88وع اج88اق ه88ا شنیده شده Nه در زم88ان ط88بخ غ88ذا ب88رای یhدس88ت گ88رم ش88دن آن 
نیاز به همزدن غذا می باشد . 

پخت و پ8ز ب8ا اجاق ه8ای سهمی Nام8ال م8شاب8ه اج8اق گ8از ها اس8ت ، در این ن8وع اجاق ه8ا ن8ور خ8ورشید م8ان8ند ش8عله 
ی آتش در اج888اق گ888از ه888ا در زیر ظ888رف غ888ذا م888تمرNز می ش888ود و دم888ای غذا را ب888ه س888رع888ت ب888اال می ب888رد و حتی در 
روزهای آفتابی دمای آن از شعله ی آتش هم بیشتر می شود . 

آیا برای استقاده از اجاق های خورشیدی نیاز است :ه اجاق را :امال رو به خورشید قرار دهیم؟



ه88نگام Nار ب88ا اج88اق ه88ای خ88ورشیدی جعبه ی Nه دارای یک ب88ازت88اب Nننده هس88تند ه88ر پ88نج س88اع88ت یhبار نیاز ب88ه ه88م 
س88و س88ازی اج88اق ب88ا خ88ورشید اس88ت ، ام88ا در دیگر اج88اق ه88ای خ88ورشیدی هر ده تا سی دقیقه یhیار ب88اید این Nار 
اجنام شود تا Nانون Nامال در زیر ظرف غذا قرار گیرد .

آیا ب^رای س̂اخت اجاق ه̂ای خ^ورشیدی ج^عبه ی الزم اس^ت ب^دن^ه ی آن را از م^وادی م̂ان^ند ت^خته چ^وب یا شیشه 
های دو جداره بسازیم یا فقط با یک مقوا هم می توان این نوع اجاق را ساخت؟

اگ88ر اج88اق خ88ورشیدی خ88ود را منی خ88واهید در ب88اران ق88رار دهید ، می ت88وانید آن را ب88ا م88قوا ب88سازید ، اج88اق ه88ایی  
Nه با مقوا ساخته می ش8ون8د ران8دم8انی م8شاب8ه ن8وع چ8وبی و یا شیشه ی آن دارن8د ، اف8رادی هس8تند Nه ب8رای س8ایت 
ما اخ8بار ف8عالیت ه8ای خ8ود را می ف8رس8تند و آن ه8ا از اج8اق ه8ای م8قوایی اس8تفاده می Nنند Nه بیشتر از ده س8ال 
است Nه ساخته شده اند . 

آیا آینه ی معمولی بهتر از دیگر بازتاب :ننده ها عمل می :ند؟

ال88888بته آینه به88888تر از دیگر م88888واد ب88888ازت88888اب Nننده از ج88888مله ورق88888ه ه88888ای آل88888ومینیمی ع88888مل می Nنند ، ام88888ا اس88888تفاده از آینه 
بیشتر از سود ، ضرر دارد چون هم هذینه ی ساخت را زیاد می Nند هم امhان دارد در حمل و نقل بشhند . 

آیا رنگ سیاه به دیواره ها زدن :مک به :ار دستگاه می :ند؟

ع88ده ی گ88مان می Nنند Nه با سیاه Nردن ج88عبه دما بیشتر می ش88ود در ح88الی Nه این Nار ب88ر روی دم88ای ظ88رف غ88ذا 
ت888888اثیر زیادی ن888888دارد ، م888888ا پیشنهاد می Nنیم دیواره ی داخ888888ل اج888888اق را ب888888ه ج888888ای سیاه Nردن ب888888ا ورق888888ه ی ن888888ازNی از 
آل888ومینیم م888ان888ند ف888ویل Nه در آش888پزی استفاده می ش888ود ب888پوش888انید ت888ا ن888وری Nه ب888ه دیواره ه888ا می ت888اب888د ب888ه ظ888رف غ888ذا 
بازتاب شود و برای بهتر گرم شدن غذا می توانید دیواره ی خود ظرف غذا را رنگ مشhی بزنید .

چه رنگی برای اجاق های خورشیدی مناسب تر است؟

در Nشور ه8ای پیشرف8ته اف8شان8ه های رنگی وج8ود دارد Nه ب8ر روی آن ه8ا ن8وش8ته ش8ده " ب8دون خ8طر م8سمومیت " ، 
رن888گ مشhی این گ888ون888ه اف888شان888ه ه888ا بسیار م888ناس888ب اس888ت ، ع888الوه ب888ر این ظ888رف ه888ایی ب888ا ل888عاب مشhی ه888م م888ناس888ب 
هس8تند ، ال8بته ب8اید ت8وج8ه داش8ت ه8نگام شست و شو ن8باید ل8عاب آن را ب8شویید . خ8وان8نده ه8ای م8طال8ب س8ایت م8ا در 
اوگ88ان88دا گ88فته اند Nه از ظ88رف ه88ایی اس88تفاده می Nنند Nه بیرون آن88ها ب88ا ش88عله ی آت88ش دود ان88دود ش88ده و ب88ه رن88گ 
سیاه در آمده اند . 

آیا شیشه بهتر از پالستیک برای دهانه ی اجاق های خورشیدی جعبه ی است؟

عده ی از دوس88تان ب88رای م88ا ن88ام88ه ن88وش88ته ان88د Nه شیشه ده در ص88د ن88ور خ88ورشید را بهتر از خ88ود ع88بور می ده88د ، 
ام88ا ج88ال88ب اس88ت ب88دانید Nه ه88نگام وزش ب88اد شیشه ب88ه س88رعت خنک می شود و این ب88اع88ث پ88ایین آمدن دم88ای اج88اق 
می گ88888ردد Nه این ع88888مل در پ88888الس88888تیک رخ منی ده88888د ، ع88888الوه ب88888ر این شیشه امhان شhسنت دارد ام88888ا این مشhل در 
پ8الس8تیک وجود ن8دارد . به8ترین ن8وع پ8الس8تیک Nیسه ه8ای ش8فافی هس8تند Nه ب8رای ط8بخ غ8ذا در ف8ر Nار ب8رد دارن8د ، 
قیمت این ن8وع Nیسه ه8ای پ8الس8تیhی بسیار پ8ایین اس8ت و ن8ور را ه8م بسیار ع8الی از خ8ود ع8بور می ده8ند . از دیگر 
مواد Nاربردی طلق های پالستیhی هستند Nه مانند شیشه سخت و انعطاف نا پذیرند . 



چه ظرفی بهتر :ار می :ند؟

ظ88888رف ه88888ایی Nه رن88888گ مشhی دارن88888د و ن88888ور را ج88888ذب می Nنند و س88888طح ب88888راق ن88888دارن88888د . ه88888نگام Nار ب88888ا اج88888اق ه88888ای 
خ88ورشیدی به88تر اس88ت از ظ88رف غ88ذایی اس88تفاده Nنید Nه Nمی س88ر آن خ88الی اس88ت . غ88ذا در ظروف فلزی به88تر گ88رم 
می ش88ود . این ظ88روف به ان88واع رن88گها و ط88رح ه88ا در ب88ازار هر Nشوری یافت می ش88ون88د Nه به88تر اس88ت سیاه رن88گ 
ب88اش88د . ظ88روف آل88ومینیمی ب88راق Nه در Nشور های در ح88ال ت88وسعه زیاد اس88ت بسیار ع88الی ب88رای این Nار هس88تند ، 
ف8قط Nافیست آن ه8ا را رن8گ مشhی ب8زنید یا دود ان8دود Nنید . ال8بته ب8ه این نhته باید ت8وج8ه داش8ت Nه م8قدار بسیار 
زیادی از ان88رژی خ88ورشید ص88رف ب88اال ب88ردن دم88ای ظ88رف در این ح88ال88ت می ش88ود و چ88ون در م88دار ه88ای ج88غرافیایی 
باال انرژی خورشید Nم است بهتر است از ظروف سیاه در این مhان ها استفاده نhنید . 

بهترین عایق چیست؟

ب888ه م888نظور به888تر ع888مل Nردن اج888اق ه888ای خ888ورشیدی جعبه ی می توان از ان888واع م888واد ع888ایق گ888رم888ایی اس888تفاده Nرد . 
پ8شم شیشه م8واد م8شاب8ه آن عایق ه8ای خ8وبی هستند ام8ا م8تاس8فان8ه ه8نگامی Nه گرم می ش8ون8د ب8وی ن8اخ8وش8ایندی ب8ه 
وج88ود می آورند از این رو می ت88وان ب88رای ع88ایق ب88ندی سیستم از م88واد طبیعی م88ان88ند پ88نبه ، پ88شم ، پ88ر و ورق ه88ای 
ه ی ریش ریش اس888888تفاده Nرد . ع888888ده ی ب888888ه ج888888ای اس888888تفاده از ع888888ایق از دیگر م888888واد ب888888ازت888888اب Nننده ی ن888888ور  ام روزن
ه ی آل888ومینیم پ888وش888ان888ده ش888ده ف888ضای  ا ورق ه Nمک ب888رگ888ه ه888ای م888قوایی Nه ب اس888تفاده  می Nنند ب888رای م888ثال ع888ده ی ب
خ88الی بین دیواره ه88ای اج88اق و ظ88رف غ88ذا را پ88ر می Nنند ، درص88د ران88دم88ان اج88اق ه88ای خ88ورشیدی ن88شان می ده88د 
Nه این Nار بهتر از پوشاندن دیواره ها با بازتاب Nننده عمل می Nند . 

آیا ما در ساخت اجاق های خورشیدی می توانیم از مواد با تJنولوژی باال استفاده :نیم ؟

ش8اید ساخت اج8اق ه8ای خ8ورشیدی ب8ا م8واد گ8ران قیمت ت8ر ران8دم8ان آن ه8ا را ب8اال ب8برد ام8ا درNل ت8فاوت چ8ندانی ب8ا 
ن8888وع ارزان قیمت آن ن8888دارد و م8888شاه8888دات م8888ا ن8888شان داده Nه م8888ردم8888انی Nه در Nشور ه8888ای فقیر زن8888دگی می Nنند ب8888ر 
خ88الف س88اNنان Nشور ه88ای ت88وس88عه یاف88ته Nه روزان88ه ان88رژی بسیار را در ران88ندگی و خنک Nردن محیط زن88دگی خ88ود 
و ... از بین می ب88رن88د ع88الق88ه ی بیشتری در اس88تفاده از اب88زار ه88ای خ88ورشیدی دارن88د از این روی ب88رای آن Nه آن88ها 
ند این اج888اق  ه888م ب888توان888ند از این اج888اق ه888ا اس888تفاده Nنند ب888اید اج888اق ه888ا را ب888ه شhلی ط888راحی Nنیم Nه آن ه888ا ب888توان
های خورشیدی را بسازند . 

روزان8888ه در Nشوره8888ای فقیر ع8888ده ی زیادی غ8888ذای روزان8888ه ی خ8888ود را ب8888ا س8888وزان8888دن چ8888وب ط8888بخ می Nنند و در مhان 
د بیشتر درآم888د خ888ود را ص888رف خ888رید س888وخ888ت  ه888ایی Nه م888ردم ساNن هستند و دس888ترسی ب888ه چ888وب ن888دارن888د م888جبورن
Nنند ، این چنین مردمانی توان مالی ساخت یا خرید اجاق هایی را Nه از مواد گران ساخته شده اند ندارند . 

ب8ه این دلیل Nه در ج8هان ج8ایی ب8رای ت8ولید انیوه اج8اق خ8ورشیدی وج8ود ن8دارد از این رو م8ردم ع8القه م8ند ب8اید وق8ت 
خ888ود را روی ط888راحی و دادن روش ه888ای س888اختی ب888گذارن888د Nه بسیار راح888ت در س888اخ888ت و Nم ه888زینه ب888اش888ند ت888ا ه888م 
م8ردم در Nشور ه8ای ت8وسعه یاف8ته Nه وق8ت Nم دارن8د و ه8م م8ردم8انی Nه در Nشور ه8ای در ح8ال ت8وسعه پ8ول س8اخ8ت 
اج88اق ه88ای گ88ران را ن88دارن88د ب88توان88ند این اج88اق ه88ا را ب88سازند ، ه88مه ی م88ا در یک ج88هان زن88دگی می Nنیم و ه88مه ی 
ما با هم باید در جهت حفظ آن قدم برداریم . 

آیا امJان ضد عفونی :ردن آب با اجاق های خورشیدی وجود دارد؟



ب88له ب88ه Nمک ه88ر س88ه ن88وع اج88اق خ88ورشیدی می ت88وان آب را پ88اس88توریزه Nرد . ه88مان ط88ور Nه می دانید ب88رای از بین 
ب8ردن م8وادی Nه در آب ب8اع8ث بیماری در ان8سان می ش8ون8د با ت8نها پ8اس8توریزه Nردن آن از بین می رود و نیازی ب8ه 
ه88موژنیزه Nردن آب نیست ، آبی Nه تا دمای 65 درجه ی س88انتی گ88راد گ88رم ش88ده پ88اس88توریزه اس88ت ام88ا چ88ون ه88مه 
ج888ا دم888اس888نج در دس888ترس نیست م888ردم آب را ب888ه جوش می آورن888د ت888ا از ب888اال آم888دن دم888ای آن م888طمئن ب888اش888ند . دNتر 
ه ی ب888ه ن888ام " پیش رف888ت ه888ای اخیر در پ888اس888توریزه Nردن خ888ورشیدی آب " س888خنان ج888البی  روب888رت متhال888ف در م888قال
گفته است Nه جای خواندن دارد ، این گفته در نوشته ی از سایت اجاق های خورشیدی شرح داده شده است . 

آیا برای استفاده از :نسرو می توان از اجاق خورشیدی استفاده :رد؟

ب8له ، می ت8وان از اج8اق ه8ای خ8ورشیدی ج8عبه ی ب8رای گ8رم Nردن Nنسرو میوه ه8ا اس8تفاده Nرد ام8ا ف8رام8وش نhنید 
Nه از این اج88اق ه88ا ب88رای Nنسرو ه88ای س88بزیجات و گ88وش88ت منی ت88وان اس88تفاده Nرد چ88ون این Nنسرو ه88ا ب88ه ش88دت 
زیر فشار هستند .

آیا با اجاق های خورشیدی می توان پاستا پخت ؟

ب88رای ط88بخ پ88اس88تا نیاز به دو ت88اب88ه دارید . در اولی پ88اس88تای خشک را گ88رم Nنید و در دومی پ88اس88تایی Nه ب88ا گیاه88ان 
آمیخته ش88ده را ط88بخ Nنید . اگ88ر م88الیل ب88ه اس88تفاده از س88س هس88تید یاب88د س88س را در ظ88رف س88ومی ب88ه غ88ذا اض88اف88ه 
Nنید . 

اگر واقعا اجاق های خورشیدی خوب هستند چرا هر :سی از آن ها استفاده منی :ند ؟

دالیل زیادی وج8ود دارد ، اولین و م8همترین آن8ها آن اس8ت Nه بیشتر م8ردم ج8هان منی دان8ند Nه ب8ا خ8ورشید ه8م می 
ده Nرده ایم Nه م88888ردم از س88888راس88888ر دنیا ه88888نگامی Nه ب88888ا م88888راج88888عه ب88888ا م88888راج88888ع  شاه ا م ت88888وان آش88888پزی Nرد . م88888ا ب88888اره
م88طال88عاتی م88ختلف ه88مان88ند همین س88ایت ب88ا ویژگی ه88ای اج88اق ه88ای خ88ورشیدی آش88نا می ش88ون88د اب88راز ع88الق88ه بسیاری 
می Nنند Nه بیشتر هم م8ردم م8ناطقی Nه ت8امین س8وخ8ت ب8رای آنها دش8وار اس8ت اس8تقبال بیشتری می Nنند . ع8وام8ل 
بسیاری ب8888اید در Nنار ه8888م پیش رون8888د ت8888ا اس8888تفاده از اج8888اق ه8888ای خ8888ورشیدی ه8888مگانی ش8888ود ، یhی از ب8888زرگ8888ترین و 
م8همترین دوره ه8ایی Nه ب8رای ب8اال ب8ردن س8طح اط8الع م8ردم اجن8ام ش8د ، دوره یی ب8ود Nه در اردوگ8اه پ8ناه8ندگ8ان در 
Nنیا اجنام شد . 

چرا اگر اجاق های خورشیدی را با مقوا درست :نیم ، در هنگام :ار آتش منی گیرد ؟

چ88ون Nاغذ در دم88ای 233 درج88ه س88انتی گ88راد آت88ش می Nیرد Nه هیچ اج88اق خ88ورشیدی س88اده ی دم88ایی ت88ا این ح88د 
ندارد . 

چه دوره ی در سال می توان با اجاق های خورشیدی پخت و پز :رد ؟

در م8ناط8ق گ8رم دنیا و آم8ریhا ب8رای مت8ام ط8ول سال می ت8وان ب8ا اج8اق ه8ای خ8ورشیدی Nار Nرد ، در ش8مال Nان8ادا 
و م8888ناط8888ق م8888ان8888ند آن ب8888ه ج8888ز ف8888صل س8888رم8888ا Nه درخ8888تها پ8888وشیده از ب8888رف اس8888ت می ت8888وان از اج8888اق ه8888ای خ8888ورشیدی 
اس888تفاده Nرد . ب888رای ب888ررسی دقیق م888نطقه ی زن888دگی خ888ود می ت888وانید ب888ر روی ن888قشه ی زیر Nلیک Nنید ، این ن888قشه 
اطالعات دقیقی از میزان انرژی تابش شده به زمین در طول سال می دهد .
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طبخ چه غذایی برای اولین جتربه ی استفاده از اجاق خورشدی مناسب تر است ؟

ه ی ج888البی خ888واه888د ب888ود ، ش888ما در این جت888رب888ه م888شاه888ده خ888واهید Nرد Nه ط888بخ ب888ا  ب888رای اولین ط888بخ Nمی ب888رجن جترب
اج8888اق ه8888ای خ8888ورشیدی بسیار س8888اده ت8888ر از ط8888بخ ب8888ا اج8888اق گ8888از اس8888ت ، ع8888الوه ب8888ر این ط8888بخ ب8888رجن ه8888م Nار س8888اده ی 
است . جوجه Nباب و Nباب هم می ت8وان8د جت8رب8ه ی خ8وبی ب8اشد . ب8رای Nسب اط8الع8ات بیشتر می ت8وانید ب8ه نhاتی 
در باب طبخ با اجاق های خورشیدی و زمان طبخ مراجعه Nنید  

Àدم̂^ای اج̂^اق خ̂^ورشیدی م̂^ن ف̂^قط ت̂^ا 121 درج̂^ه س̂^انتی گ̂^راد ب̂^اال می رود در ح̂^الی :ه در دس̂^تور ط̂^بخ غ̂^ذا 
گفته شده در دمای 177 درجه یا 232 درجه ی سانتی گراد طبخ شود ؟

دم8ای 121 درجه ب8رای طبخ ه8ر ن8وع غ8ذا م8ناس8ب اس8ت . ب8ازهم یاد آوری می Nنیم آب منی ت8وان8د دم8ایی بیشتر از 
100 درج88ه داش88ته ب88اش88د . ب88ناب88راین اگ88ر ش88ما غ88ذای آمیخته ب88ا آب ط88بخ می Nنید دم88ای آن منی ت88واند از این دم88ا 
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ب8اال تر رود . Nتاب های آش8پزی ب8رای Nوت8اه Nردن زم8ان ط8بخ یا ب8رش8ته Nردن دم8اه8ای ب8اال را پیشنهاد می Nنند . 
در اج88اق ه88ای خ88ورشیدی زم88ان ط88بخ فقط Nمی ط88والنی ت88ر می ش88ود Nه اگ88ر خ88ورشید Nام88ال ع88مود ب88ه آن ب88تاب88د می 
تواند در زمانی Nامال مانند اجاق های گازی غذا را طبخ Nند .

 

اگر هنگام طبخ با اجاق های خورشیدی ، ابرها جلوی خورشید را بپوشانند چه رخ می دهد ؟

اگ88ر ش88ما از اج88اق ه88ای ج88عبه ی خ88ورشیدی اس88تفاده می Nنید دوره ی ط88بخ ش88ما ب88ا س88رع88ت 20 دقیقه ب88ا ح88ضور 
خ8ورشید در س8اع8ت پیش می رود . ال8بته ش8ما ق8بل از اس8تفاده از اج8اق ه8ای خ8ورشیدی ب8اید ب8ه آس8مان دق8ت Nافی 
داشته ب8اشید و اگ8ر در آس8مان ابر ه8ای تیره ی زیادی وج8ود داش8ت به8تر اس8ت از اجاق ه8ای خ8ورشیدی اس8تفاده 
نhنید . ب888رای م888طال888عه بیشتر و آش888نایی ب888ا ش888رایط اس888تفاده از اج888اق ه888ای خ888ورشیدی اینجا Nلیک Nنید . اگ888ر ه888وا 
ص88اف اس88ت می ت88وانید ص88بح غ88ذا را در اج88اق گ88ذاش88ته و اج88اق را روب88ه خ88ورشید قرار دهید ، در پ88ایان روز Nه ب88ا 
خانه مراجعه می Nنید می توانید مطمئن باشید Nه غذای شما طبخ شده است .

 

م^ن ع^القه م^ند هس^تم :ار علمی در زمینه اج^اق ه^ای خ^ورشیدی اجن^ام ده^م ، چ^ه م^ناب^ع م^طال^عاتی را پیشنهاد 
می :نید ؟

اگ88ر ش88ما ع88الق88ه م88ند ب88ه اجن88ام ف88عالیت ه88ای علمی در زمینه ی اج88اق ه88ای خ88ورشیدی هس88تید در اب88تدا س88ایت اج88اق 
های خ8ورشیدی ب8ه ش8ما می گ8وید Nه هر ف8عالیت ش8ما در این زمینه ب8اع8ث ب8اال رف8نت س8طح آگ8اهی م8ردم می ش8ود . 
ش88ما م88طمئن ب88اشید اگ88ر ب88ه م88واد پیش رف88ته دس88تردسی داش88ته ب88اشید ح88تما ب88ه م88وفقیت بسیار ع88الی دس88ت خ88واهید 
یافت . ام88ا ب88ه این م88وض88وع ت88وج88ه داش88ته ب88اشید Nه در ج88هان میلیون ه88ا م88رد و زن در ف88قر زن88دگی می Nنند و آن88ها 
دس88ترسی ب88ه م88واد گ88ران و خیلی پیشرف88ته ن88دارن88د از این رو در اولین ق88دم ط88راحی ش88ما ب88اید بسیار س88اده و آرزان 
قیمت و ب888ا م888وادی ب888اش888د Nه ب888رای ه888ر ف888ردی در دس888ترس ب888اش888د ب888رای م888طال888عه بیشتر می ت888وانید ب888ه نhات در ب888اب 
طراحی مراجعه Nنید . 

چه منابع انالینی در دسترس هستند ؟

م8نبع اج8اق ه8ای خ8ورشیدی ج8هانی در آرشیو اج8اق ه8ای خ8ورشیدی در دهhده ی ج8هانی اینترنت در س8ایت اج8اق 
http://solarcook/ ب8888888ا ب8888888رجس8888888ته ت8888888رین ط8888888راحی ه8888888ای اج8888888اق ه8888888ای  ing.org ه8888888ای خ8888888ورشیدی ب8888888ه آدرس
خ88ورشیدی ، عhس ه88ا ، ن88وش88ته ها و یک Nتاب خانه ی ب88زرگ از Nتاب ه88ای خ88ورشیدی Nه از ج88دیدت88رین پ88دیده ه88ا 
در م8ورد اجاق ه8ای خ8ورشیدی ش8ما را آگ8اه می Nند در دس8ترس ه8مگان در س8رت8اس8ر ج8هان است . همچنین مج8له 
سایت در دس8888ترس است . یhی از زیبا ت8888رین  ی آن8888ها Nه ه8888ر س8888ال ب8888رای س8888ه ب8888ار چ8888اپ می ش8888ود ب8888رای ه8888مه در وب
م88قاالت ب88ا ن88ام گس88ترش اج88اق ه88ای خ88ورشیدی ج88عبه ی در ج88هان ن88وش88ته ی ب88ارب88ارا Nر ب88رای م88طال88عه در دس88ترس 
است . همچنین ت8888عداد بسیار زیادی م8888قاالت ص8888وتی اینجا م8888وج8888ود اس8888ت و در پ8888ایان ف8888رام8888وش نhنید نhات ایمنی 
چشم هنگام Nار با اجاق های خورشیدی را اینجا مطالعه Nنید . 
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همچنین ب88888ا اجن88888ام دس88888تور ع88888مل ه88888ای اینجا می ت88888وانید از خ88888دم88888ات ن88888ام88888ه ی اج88888اق ه88888ای خ88888ورشیدی به88888ره ب88888برید . 
همچنین ب8رای م8طال8عه ی آخ8رین پیام8های گ8روه ه8ا می ت8وانید اینجا Nلیک Nنید ) همچنین ب8رای م8طال8عه ی پیام8های 
گذشته می توانید به آرشیو مراجعه Nنید ( . 

همچنین برای بیان سواالت خود برای اضافه شدن سوال شما به این صفحه می توایند به آدرس زیر نامه 
های خود را بفرستید .


