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 چکیده
 خشب دورهاین  در و هستند پذیر فساد زیاد رطوبت داشتن بدلیلی پس از برداشت به خصوص در دوره کشاورزی محصوالت

عنوانی اسددت که به کاهش یددایعات و فسدداد در  «مخفی برداشددت. »روندمی بین از( درصددد 08 تا 5 بین) آنها از ای عمده

  کلی طور به .آیدمی حسددا  به جامعه برای غذا تأمین در مؤثر هایراه از یکی که داده شددده اسددت محصددوالت کشدداورزی

تفاده اس، خشک کردن ،کردن سرد ،استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون شامل غذایی مواد نگهداری و حفظ های روش ترینرایج

ستفاده باشند. میاز مواد شیمیایی    التمحصو انبارداری روش ترینمناسب عنوان به متمادی سالیان طی شیمیایی مواد از ا

شان دانشمندان های بررسی اما بود مطرح کشاورزی   موجب محیطی زیست خطرات بر عالوه شیمیایی مواد کاربرد که داد ن

سرطان متعدد هایبیماریایجاد  صرف در از جمله   و ایکس گاما،) کننده یونیزه های پرتو کاربرد لذا .شد خواهد کنندگان م

شی عنوان بهتحت عنوان فناوری پرتودهی ( الکترون ستای در جدید رو صوالت نگهداری و حفظ را شاورزی مح   به منظور ک

سب های جایگزین تعیین و شیمیایی مواد حذف و کاهش ستفاده از این فناوری .شد مطرح منا   محصوالت یایعات تنها نه ا

شاورزی ساندمی حداقل به را ک   .دکر خواهد حفظ توزیع و انبارداری جابجایی، نقل، و حمل طی در نیز را آنها کیفیت بلکه ر

ی هاو مقایسه این روش با سایر روش غذایی مواد درگاما  پرتودهی وریافنمربوط به  هاییافته آخرین مروری بر مقاله این در

 .خواهد شد سازیسترون

 سازیسترون، مواد غذایی ، ایمنی و ماندگاریپرتودهی گاما کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

 محسو  ما کشور برای امتیاز یک امر این که دارد وجود آن در سال فصل چهار تمام که است کشوری ایران

 اما. نمود صددادر و تولید ایران در را دامی و کشدداورزی محصددوالت انواع توان می مزیت این با. شددود می

  مقادیر ساله هر .هستیم دیگر کشورهای از محصوالت برخی واردات به ناچار موارد از بسیاری در متاسفانه

 و کمی لحاظ به مصرف، از قبل تا و بندی بسته و برداشت از پس مراحل در کشاورزی محصوالت از زیادی

سیب دچار کیفی سئولین مربوطه در این حوزه، .شوند می آ صد 25 مجموع در به گفته م  محصوالت از در

  آوری جمع و نگهداری نحوه به مربوط آن ترین مهم و اولین که شددود می فاسددد کشدداورزی کشددور ایران

ره و یشدده در فکر  خیمعاش روزانه هم  یخلقت به موازات تالش برا یاز ابتدابشددر  .[1]اسددت محصددول
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  کلی طور به .اسدددت نموده اجرا و گذاری پایه را متعددی های و لذا روشهم بوده  ییمواد غذا ینگهدار

 پختن، صددورت به درمانی گرما شددامل غذایی مواد نگهداری و حفظ های روش ترین شددده شددناخته

مواد  استفاده از یخچال، دمای در نگهداری یا انجماد شکل به کردن سرد استریلیزاسیون، و پاستوریزاسیون

سید سید بنزوئیک، ا سوربیک شیمیایی )ا سید  ساید و...پروپیونیک، ا شک کردن، تغل، اتیلن اک یظ یا (، خ

 از تفادهاس نیطوال نسبتاً سالیان طی. باشندو غیره می کنسانتره، تخمیر کردن، شور کردن، دود اندود کردن

صا)شیمیایی مواد صو سب عنوان به( بروماید متیل نظیر تدخینی ترکیبات خ  و یانباردار روش ترین منا

صوالت قرنطینه شاورزی مح سی اما بود مطرح ک شمندان اخیر های دهه های برر شان دان   کاربرد که داد ن

ست خطرات بر عالوه شیمیایی مواد صرف در متعدد های بیماری موجب محیطی زی   دلیل به کنندگان م

 یغذای محصوالت نگهداری هایشیوه مدیریت گیری جهت لذا. شد خواهد آنها بدن به سم باقیمانده انتقال

سب های جایگزین تعیین و شیمیایی مواد حذف و کاهش سمت به  برای که نحوی به کرده حرکت منا

 از اسددتفاده لذا .[2،2]گردید مقرر معینی زمانی محدوده تدخینی، سددموم ترین مهم از تعدادی حذف

 غذایی مواد فراوری در موثر و ایمن روش یک عنوان به پرتودهی نظیر غذایی مواد نگهداری نوین هایروش

شت محققین توجه مورد  زا بیش امروزه .گرفت قرار دولتمردان و غذایی صنایع متولیان غذایی، مواد و بهدا

شور 08 ستفاده مورد پرتودهی غذایی ماده نوع 08 از بیش و جهان در ک ست گرفته قرار ا شور 25 و ا  از ک

ست] پذیرفته را غذاها نوع این تجاری تولید انها سته فناوری .[0ا  از جدیدی شاخه غذایی مواد در ای ه

سته تکنولوژی ست ای ه ستفاده با که ا ساز پرتوهای از ا سری بدنبال یون   وژیکی،بیول مطلو  تغییرات یک

 امانهسدد  با احداث در ایران ی پرتودهی مواد غذاییتاریخچه [.5]دباشدد می غذا در شددیمیایی و فیزیکی

  توجه با کانادایی یک شرکت که توسط در محل سازمان انرژی اتمی 1200 سال درIR-136 پرتودهی گاما 

 شرکت شار پرتو ایرانیان )سهامی خاص( .[0]شد، شروع شد ساخته و زمان طراحی آن تکنولوژی و نیازها به

ال در س پرتودهی گاما سامانه با عنوان طرح کالن ملی فناوری به عنوان اولین سرمایه گذار بخش خصوصی

ساخت مرکز پرتودهی 1201 سئولیت  شهریاری -گاما  م شهید  صادی چهار ی ویژهمنطقهدر  سایت  ی اقت

های بر مبنای پایگاه پرتودهی مواد غذایی مرتبط در حوزههای پژوهش .را بر عهده گرفت محال بختیاری

پرتودهی گاما توسط فانی و دیگران شروع  با تریکودرما های سویه نمایه سازی مقاالت داخلی نیز با اصالح

بذر  پیاز وبر روی توت فرنگی، کنجد، سددیب زمینی، های دیگری نیز پژوهشدر سددال های اخیر  .[7]شددد

 هب سپس شودگفته میمکانسیم پرتودهی مواد غذایی  در این مقاله ابتدا به. [0-12]آویشن انجام شده است

از  ، تصویریانتهاکنیم. در اشاره میسازی های سترونمزایای پرتودهی گاما و مزیت آن نسبت به سایر روش

 .ی پرتودهی اشاره خواهیم کردهای حامبکارگیری فناوری پرتودهی مواد غذایی در دنیا و سازمان

 مکانیسم پرتودهی مواد غذایی

ست فرایندی پرتودهی  تا،ب ) رات کننده یونیزه تابش معرض در ایشده کنترل سطوح در موادغذایی که ا

شعه شعه و گاما ا شتن ا  مدت افزایش حشرات، و ها، قارچهاانگل زا،بیماری هایباکتری ایکس( به منظور ک
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سم حذف طریق از ماندگاری زمان ساد عامل های میکروارگانی  اغلب پرتودهی فرایند. گیرند می قرار ... و ف

سیون ستوریزا صل  شود می نامیده سرد پا شده تغییری حا صوالت پرتودهی  به دلیل آنکه در دمای مح

 اشددعه تابش تحت غذایی مواد که هنگامی .روند می بین از حرارت بدون مضددر باکتریهای زیرا. شددودنمی

 باعث مرا این. شوند می یونیزه گرفته، قرار تابش مسیر در که آن های اتم از مقداری بگیرند قرار رادیواکتیو

سکوپی موجودات دیگر و باکتریها نابودی ضری اثر هیچگونه ولی شود می میکرو شتهگذ غذایی مواد به م  ا

 .کندنمی رادیواکتیو را آنها و شود نمی

 

 
 .زا در مواد غذایی می شودهای بیماریاز بین رفتن باکتری و DNAتخریب  گاما باعث تابش -1 شکل

باکتریها  DNAصدمه زدن به  کننده، یونیزه تابش توسطها میکروارگانیسم تخریب های مکانیسم جمله از

 آن بازسازی های رشته شدن باز و شیمیایی باندهای تخریب وسیله به هاسلول داخلی متابولیسم قطع  و

 غذا در وجودم هایمیکروارگانیسم علیه بر تابش کارایی بر موثر فاکتورهای. باشد می میکروارگانیسم توسط

شد مرحله شامل سم ر ضور غذایی، ماده ترکیبات ها،میکروارگانی سیژن، ح   ماده دمای و رطوبت مقدار اک

 [.12]است غذایی

 اشعه گامااستفاده از با مزایای پرتودهی مواد غذایی 

 روش این از استفاده که است بیان قابل گاما پرتودهی برای مزایایی پرتودهی، های روش دیگر با مقایسه در

 :[15، 10] توان به موارد زیر اشاره کردها میاست که از جمله آن داده برتری ها روش دیگر به نسبت را

  از پرتودهیمحصوالت پس طعم، رنگ و رایحه عدم تغییر در 

 کنترل و نابودی حشرات و آفات محصوالت کشاورزی 

 (و پیاز )مثل سیب زمینی توقف جوانه زنی محصوالت کشاورزی 

 جات میوه رسیدن زمان انداختن تاخیر به 

  زای ناشی از مواد غذاییبیماری عواملها و میکروارگانیزمتمامی از بین بردن تقریبا 
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 شود.ها میپرتودهی محصوالت کشاورزی با گاما باعث توقف جوانه زنی در آن -2 شکل

 
 به تاخیر انداختن زمان رسیدن میوه جات -2 شکل

 
 باعث افزایش زمان ماندگاری آن در اثر گذشت زمان شده است. پرتودهی پسته -0 شکل

 برخالف اتیلن اکساید و ...( پرتودهی عملیات از بعد پسماند ایجاد عدم( 

 پرتودهی درهنگام مواد دمای افزایش عدم 

 پرتودهی کارایی بر شرایط محیطی )گرما، فشار و...( تأثیرگذاری عدم 
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 پرتودهی از بعد بالفاصله از محصوالت استفاده قابلیت 

 منجمد و تازه محصوالت دوی هر برای استفاده قابل 

 شود نمی شده پرتودهی محصوالت و کاالها شدن رادیواکتیوه باعث 

 هستند سازی سترون و پرتودهی قابل راحتی به نیز نهایی بندی بسته با مواد و کاالها 

 هاسازی و مقایسه آنهای سترونانواع روش
 .[10] های سترون سازیمزایا و معایب انواع روش -1 جدول

 معایب مزایا سازیسترونروش 

 گرمای خشک

 سمی و ایمن برای محیط زیست.غیر 

این  توسط پودر، پارافین نرم، گلیسرین

 سازی شوند.توانند سترونروش می

نیازمند گرمای زیاد در مدت زمان 

 باشد.طوالنی می

بر نفو  گرما در مواد بزرگ زمان

 باشد.می

 برای پالستیک و پارچه مناسب نیست.

 بخار تحت فشار

 اقتصادیدارای صرفه 

 زمان کم انجام فرآیند

 غیر سمی و ایمن برای محیط زیست.

، حساس به گرمای زیاد و رطوبت مواد

مواد چر  مثل پارافین نرم، مایعات و 

وسایل الکتریکی را با این روش 

 سازی کرد.توان ستروننمی

 اتیلن اکساید

سازی موادی که حساس برای سترون

 د.شوبه گرما هستند ترجیح داده می

 

سازی و تخلیه طوالنی زمان سترون

 .)چند مرحله ای بودن( است

نیاز به یک دوره هوادهی پس از انجام 

فرآیند به دلیل تشکیل اتیلن 

 کلروهیدرین.

قابل زا، اتیلن اکساید سمی، سرطان

 باشد.اشتعال و انفجاری می

 دارای نفو  پایین.

 دارای پسماند باقیمانده و

 زیست.ی محیط تخریب زننده

 فرمالدهید

سازی موادی که حساس برای سترون

به گرمای زیاد هستند ترجیح داده 

 شود.می

نیازی به تخلیه پسماند از مواد پس از 

 سازی نیست.سترون

و بنابراین  باشدزا میسمی و سرطان

سازی مایعات استفاده برای سترون

 شود.نمی

 (2O2H) گاز پالسما

محیط زیست هیدروژن پراکسید برای 

کار کردن با آن  ایمن بوده و همچنین

 خطرات کمتری را دارد.

 سازی مایعات.غیر مناسب برای سترون

غلظت هیدروژن پراکسید گیری اندازه

درون عایق در حین فرآیند 
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 20ی زمانی بین در بازه سازیسترون

 گیرد.دقیقه صورت می 70تا 

هیچگونه نیازی به تخلیه پسماند 

 باشد.نمی

سازی مواد حساس به برای سترون

 مناسب است. گرما

سازی در زمان واقعی مشکل سترون

 باشد.می

 پراستیک اسید

خطر برای پرسنل کاری و محیط بی

 زیست.

نسبت به روش بخار آسیب کمتری را 

کند، و برای مواد ظریف ایجاد می

همچنین سازگار با بسیاری از مواد 

شامل پالستیک و مواد حساس به 

 گرماست.

یک فرآیند تک استفاده بوده و امکان 

 ایجاد آلودگی در آن وجود ندارد.

در هر چرخه تعداد کمی از تجهیزات 

 سازی شوند.توانند سترونمی

استفاده از مواد بالفاصله پس از 

 باشد.امکان پذیر نمی سازیسترون

 پرتودهی گاما

 شد.بایک روش با فناوری پیشرفته می

فرآیند پرتودهی سرد بوده و گرمای 

 کند.ول ایجاد میناچیزی در محص

سازی آن باال یریب اطمینان سترون

 باشد.می

کنترل فرآیند بسیار آسان بوده و فقط 

توسط پارامتر دز اعمال شده انجام 

 شود.می

آهنگ دز ایجاد شده کمتر از پرتودهی 

باشد و همچنین انعطاف با الکترون می

به اندازه روش پرتودهی پذیری آن 

 الکترونی نیست.

 پرتودهی الکترون

 بسیار ایمن است.

 شد.بایک روش با فناوری پیشرفته می

ی سرد بوده و گرمای فرآیند پرتوده

 کند.ول ایجاد میناچیزی در محص

سازی آن باال یریب اطمینان سترون

 باشد.می

کنترل فرآیند بسیار آسان بوده و فقط 

ز اعمال شده انجام توسط پارامتر د

 شود.می

نیاز به یک شتابدهنده الکترونی 

باشد که به دلیل کمیا  بودن تهیه می

 آن مشکل است.

پرتودهی با دز یکنواخت انجام 

 شود.نمی

در پرتودهی محصوالت با ابعاد و حجم 

 باال ناتوان است.
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 پرتودهی مواد غذایی در دنیا

 این ددار  کر شده های روش سایر به نسبت زداییبرای میکرو  محصوالتپرتودهی  که مزایایی با توجه به

شورهای مختلف توجه مورد امروزه روش سترون ک شی مطمئن برای   حجم و گرفته قرارسازی به عنوان رو

پراکندگی کشددورهای دارای نقشدده  5شددکل  .شددوندمی زدایی میکرو  روش این به محصددوالت از انبوهی

 .[0]دهدرا در دنیا نشان می مواد غذایی فناوری پرتودهی

 
 استفاده از فناوری پرتودهی مواد غذایی در جهاننقشه پراکندگی  -5 شکل

 اند.کار بردههکشورهایی که فناوری پرتودهی را برای مقاصد تجاری ب 

 اند.کشورهایی که هنوز از این فناوری استفاده نکرده

شان 2و  2 ولاجد صوالتی نوع و مقدار دهنده ن ست مح   مورد دنیا مختلف مناطق در 2885 سال در که ا

 :[17] دهد می نشان محصوالت این از را منطقه هر سهم و گرفته قرار پرتودهی
 2885نوع، مقدار و درصد محصوالت غذایی پرتودهی شده در دنیا در سال   -1 جدول

 درصد، % مقدار )تن( نوع غذا

 05 100 جات و سبزیجات خشک ادویه

 22 00 سیر و سیب زمینی

 28 02 جاتغالت و میوه

 0 22 گوشت و غذاهای دریایی

 0 17 سایر

 188 080 مجموع
 2885مقدار و درصد مواد غذایی پرتودهی شده به تفکیک هر منطقه در دنیا در سال  -2 جدول

 درصد، % مقدار )تن( منطقه

 05 102.281 آسیا و اقیانوسیه

 21 110.088 آمریکا
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 22 18.285 آفریقا، اکراین و اسرائیل

 0 15.808 اروپا

 188 080.080 مجموع

 

 های حامی پرتودهی در دنیامت پرتودهی و سازمانعال

گردد تا مصرف کنندگان آگاهانه دست به درج عالمت پرتودهی بر روی محصوالت پرتودیده سبب می

 رگذارتاثیها ای مطمئن عاری از میکروب شده و در حفظ سالمتی آنانتخاب محصوالتی بزنند که به شیوه

باشد که تمامی می (6باشد. عالمت جهانی محصوالت پرتودهی شده، عالمت سبز رادورا )شکل می

 درج نمایند. پرتودیده خود باشند این عالمت را بر روی محصوالتهای پرتودهی موظف میسامانه

 
 

 

 

 

صان کمیته ص شترک متخ سال  IAEAو  FAO ،WHOی م سائل در  سما  0891با در نظر گرفتن همه م ر

 [.09] کندای در غذا ایجاد نمیمشکالت خاص تغذیههیچگونه اعالم کردند که پرتودهی 

 
 های بین المللی حامی پرتودهی مواد غذاییسازمان -7 شکل

 غذایی مواد بندی بسته زنیبرچسب جهت رادورا سبز عالمت -0 شکل
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 گیرینتیجه

شورهای آینده در صادی های زمینه تمام در قدرت دارای ک سی ، نظامی ، فرهنگی ، اقت  مجا ... و سیا

 هسته ریفناو پیشرفته های تکنولوژی این از یکی.  نمایند استفاده پیشرفته های فناوری از که شد خواهند

  بزرگ های قدرت همه و است کرده پیدا ها انسان زندگی در زیادی کاربردهای امروزه فناوری این.  است ای

شتن دلیل به فناوری این. برند می بهره فناوری این از کنند می معرفی نظام ابر را خود که  ایه کارآیی دا

 اهمیت از...  و غذایی صنایع پزشکی، داروسازی، کشاورزی، جمله از انسان زندگی های زمینه تمام در وسیع

 روش اول ی رتبه در نظر این از و دارد دنبال به را یایعات کمترین دهی پرتو روش. است برخوردار باالیی

 ینا بتوان اگر اما دارد وجود معایبی روش هر در که گفت باید البته.  است گرفته قرار غذا سازی سالم های

ساند حداقل به را معایب سعه ها روش این کارایی ر شعه فرآیند .کرد خواهد پیدا تو  سایر میان در دهی ا

شته همراه به را ها تحلیل ترین دقیق و ترین طوالنی غذایی مواد فرآوری های روش ست دا  های کمیته. ا

  به زرو. بود خواهد خطر بی شود استفاده صحیح نحو به اشعه از اگر که دارند توافق دانشمندان از مستقلی

  کیفیت از اطمینان برداشددت، از پس یددایعات کاهش در غذایی مواد دهی اشددعه فرآیند موثر نقش روز

 .یابد می نمود بیشتر غذایی مواد وسیع تجارت و غذا بهداشتی

 منابع

شود، می فاسد کشاورزی محصوالت چهارمکشاورزی، یک محصوالت شدن معدوم و فساد باالی حجم از جمجام [ گزارش1]

 .1215 تیر 12 ، 2251852820151582801: خبر شماره

ماندگاری مواد اثر پرتودهی در افزایش کیفیت ، 1212، حسن کیانی، رحیم ابراهیمی، مرتضی رئیسی، آیت محمدرزداری[ 2]

 ایرانیان. پیشتاز گستران علم تعاونی شرکت - قشم ، جزیرههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ، غذایی
[3] http://www.nordion.com/gamma-technologies/resources-gamma- echnologies/ 

[4] International Consultative Group on Food Irradiation (ICGFI), 1999, Facts about food 

irradiation.  

شاک[ 5] سعود روحی، زهره م شی نوین در نگهداری و ، ک1207، حمید پوربابا، م سته ای در مواد غذایی: رو اربرد فناوری ه

 سددازمان - کرج ، دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسددته ای در علوم کشدداورزی و منابع طبیعی، تضددمین امنیت غذایی

 کشاورزی. بیوتکنولوژی پژوهشکده کشاورزی تحقیقات و آموزش رویج،ت
[6] AECL, Co-60 Irradiator Operator’s Manual. Model IR-136 for IAEA- IRAN, ED.1 ، 

1985. 

دومین همایش ملی کاربرد فناوری ، اصالح سویه های تریکودرما با پرتودهی، 1207، دوستمراد ظفریفانی،  [ سیدریا7]

عی، طبی منابع و کشاورزی علوم در ای هسته فناوری کاربرد ملی همایش ، دومینای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی هسته

 کشاورزی. بیوتکنولوژی پژوهشکده کشاورزی تحقیقات و آموزش ترویج، سازمان - کرج

 از تنوع ایجاد جهت گاما پرتودهی مناسب ، دزاسد معصومی اصل، 1212،  بیژن کاوسی، ریا امیری فهلیانی، هلن رزمی[ 0]

 منانج - ایران، تهران ژنتیک کنگره سیزدهمین و المللی بین کنگره کردستان، اولین رقم فرنگی توت در جهش طریق

 ایران. ژنتیک

 ،بررسی اثرات پرتو گاما در شدت تابش های متفاوت در روند تغییرات کمی و کیفی کنجد بومی، 1212، شیماء اسعدی[ 1]

 تهران. دانشگاه زیست محیط دانشکده - ، تهرانهفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
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 لک اسیدیته رطوبت زنی جوانه درصد بر گاما تابی پرتو اثر ، بررسی1210کالنتریان،  احمدی، نادیا اصولی، مهرداد [ شیوا18]

 و المللی بین همایش فنی، اولین انبارهای در انبارداری طی تهسان آگریا رقم دو های زمینی سیب های غده ث وویتامین

 همایش. دائمی دبیرخانه - پایدار، همدان طبیعی منابع و زیست محیط کشاورزی، مدیریت و مهندسی ملی همایش سومین

- کالبت)  گاما اشعه تابی پرتو تاثیرات ، بررسی1210، شکوه الزمان سلیمانی فرد، علیریا سوهانی، مهفام متولی حقی[ 11]

اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و خشکی،  تنش تحت خوراکی، پیاز زنی جوانه خصوصیات بر(  08

 سرت آکسفورد آکادمی.  پارس گستر بارو مهندسی شرکت پژوهش و آموزش گروه - ووج شهر-لهستان ، کشور منابع طبیعی

 انگلستان

 ،تاثیر پرتودهی گاما بر روی سرعت، درصد جوانه زنی و شاخص بنیه بذر آویشن باغی، عزیزاهلل خیری، فهیمه صالحی[ 12]

 زابل. دانشگاه - ، تهراننخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی، 1210
[13] Ioannis S. Arvanitoyannis, 2010, Irradiation of Food Commodities: Techniques, 

Applications, Detection, Legislation, Safety and Consumer opinion, Academic Press 

publications, Elsevier. 

[14] Food irradiation - A technique for preserving and improving the safety of food, 1998, 

World Health Organization in collaboration with the Food and Agriculture Organization of 

the United Nations. 

[15] IAEA-TECDOC-454, 1988,Technical and Economic Comparison of Irradiation and 

Conventional Methods, International Atomic Energy Agency, Vienna. 

[16] SİLİNDİR M., Yekta ÖZER A., 2009, Sterilization Methods and the Comparison of E-

Beam Sterilization with Gamma Radiation Sterilization, FABAD J. Pharm. Sci., 34, 43–53. 

[17] Kume T., Furuta M., Todoriki S., Uenoyama N., Kobayashi Y., 2009, Quantity and 

Economic Scale of Food Irradiation in the World, RADIOISOTOPES, Vol. 58, P 25-35. 

[18] Wholesomeness of irradiated food: report of a Joint FAO/IAEA/WHO Expert Committee 

[meeting held in Geneva from 27 October to 3 November 1980] 
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