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 پیش گفتار

 
افزايش روزافزون نقش اقتصادی محصوالت کشاورزی و غذايي در جوامع امروزی و 

پيچيدگي فناوری های مدرن برای توليد )کاشت، داشت و برداشت(، حمل و نقل، ذخيره سازی، 

فرآوری، نگهداری، ارزيابي کيفي، توزيع، بازاريابي و مصرف اين محصوالت، نيازمند درک دقيق 

خواص فيزيکي است. محصوالت کشاورزی و غذايي از واحد های توليد در مزرعه تا و صحيح 

ل عمليات فيزيکي مختلف شامل فرآيندهای مکانيکي، حرارتي، الکتريکي، نوری و متحمّ ،مصرف

درک قوانين فيزيکي حاکم بر تقابل اين محصوالت بيولوژيکي با  ،صوتي مي شوند. بنابراين

ي عمليات واحدی با حداکثر کارايي و توليد محصولي با بهترين کيفيت فرآيندها به منظور طراح

حفظ و تضمين کيفيت محصول، کاهش هزينه های عمليات حمل و نقل  ،الزامي است. در حقيقت

و فرآوری، و يافتن راههای جديد برای توليد و مصرف مستلزم درک خواص فيزيکي پايه 

 محصوالت کشاورزی و دامي است. 

سرفصل دروس خواص بيوفيزيکي محصوالت کشاورزی و رئولوژی مواد  ةبر پاياين کتاب 

علوم و صنايع غذايي تدوين شده است. برای اين  ةرشتدر کارشناسي ارشد و دکتری  ةغذايي دور

 50ب مرجع درسي و بيش از اچند ترم تدريس و تحقيق از چندين کت منظور از مطالبي که طيّ

خواص فيزيکي  ة( در مجالت علمي معتبر در زمين1998از سال علمي منتشر شده )بعد  ةمقال

محصوالت کشاورزی و غذايي جمع آوری شده، استفاده گرديده است. فصول اين کتاب به گونه 

علوم و صنايع غذايي در زمينه های آموزشي  ةن و دانشجويان رشتاای است که نه تنها برای مدرس

 ،فاده است، بلکه برای ساير رشته های دانشگاهي مرتبطو پژوهشي به عنوان کتاب مرجع قابل است

کشاورزی، مهندسي شيمي، مهندسي مکانيک، بيولوژی گياهي و  هایاز جمله مهندسي ماشين

 بيوفيزيک بسيار مفيد است. 
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مطالب اين کتاب در قالب شش فصل به ترتيب مشتمل بر خواص هندسي و ثقلي، 

 -روديناميکي و حرارتييآ -الت، هيدروديناميکيسيا ، رئولوژیاصطکاکي، رئولوژی جامدات

ترموديناميکي مي باشد. در هر فصل مباحث به گونه ای جمع آوری و تدوين شده است که عالوه 

بر مباني فيزيکي مربوطه، روشهای اندازه گيری خواص فيزيکي و نتايج علمي مربوط به 

ش ضمايم کتاب، تعدادی مسايل هم چنين در بخمحصوالت کشاورزی و غذايي نيز آورده شود. 

نمونه آورده شده است تا دانشجويان عزيز با کاربردهای مباحث ارائه شده در فصول مختلف از 

اگرچه در جمع آوری و تدوين مطالب اين جنبه های پژوهشي و محاسبات مهندسي آشنا شوند. 

داشت که از چشم کتاب حساسيت و دقت فراواني لحاظ شده است، اما قطعاً اشکاالتي خواهد 

بسيار موجب افتخار و  ،رو دور نخواهد بود. از اينه ن و دانشجويان ارجمند باتيزبين اساتيد، محقق

سطح  یو نکات الزم در جهت ارتقا هاسپاسگزاری است که خوانندگان محترم اشکاالت، پيشنهاد

 علمي کتاب را متذکر شوند.

دکتر شاهدی، که افتخار شاگردی ايشان را  در پايان الزم است از استاد ارجمند جناب آقای

در دوره کارشناسي ارشد و دکتری داشته ام، به خاطر ويراستاری علمي اين کتاب صميمانه تشکر 

با ريزبيني و دقّت به بررسي علمي کتاب  ،مشغله فراوان کاری برخالفنمايم. حقيقتاً ايشان 

ه بود، برای ارتقاء سطح علمي کتاب آموزندپرداختند و نکات ارزشمندی، که برای اينجانب بسيار 

همکاران ارجمند معاونت محترم پژوهشي دانشگاه )به خصوص آقای  زمتذکر شدند. همچنين ا

کتاب(،  تا چاپ از تصويبو راهنمايي های ارزشمند  تالش دلسوزانهمهندس قندهاری به خاطر 

سرکار خانم  در چاپ کتاب، شانبرای زحماتتمامي دست اندرکاران محترم انتشارات دانشگاه 

      سپاسگزارم.  و آقای حريری برای طراحي جلد کتاب مرضيه صدربزاز به خاطر ويرايش ادبي کتاب 

 

   سید محمد علی رضوی                                                         

  اييگروه علوم و صنايع غذ                                           

 دانشگاه فردوسي مشهد دانشکده کشاورزی                                                   

 1385بهار سال                                                    

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir


	1عنوان
	شناسنامه
	2فهرست
	پیشگفتار



