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 چکیده

ی اخیر ی باال، در چند دههای و هزینههای حرارتی نواد غذایی اعم از افت خواص حسی و تغذیهبا توجه به نعایب اار اده از روش

-یرحرارتی کاربرد گسرردهغحرارتی افزایش یافره اات. پرتو دهی نواد غذایی به عنوات یک روش یرغهای تاایل به اار اده از روش

کنندگات تواند االنت نیصول و رضایت یرفای در ینعت غذا پیدا کرده اات. پرتو دهی به تنهایی یا هاراه با اایر فرایندها نی

با فرآوری نواد غذایی به  الاللی کاال جلوگیری نااید.ینبدالت را تضاین کرده و از هدر رفرن نیصوالت هنگام نگهداری و نبا

های نخرلف ثابت دهی در حد نطلوب، کی یت نواد غذایی تا ندت زناتروش پرتودهی اشعه گانا و نگهداری نیصوالت با اشعه

، زا، نخارهاهای بیااریباکرری گردد. نواد غذایی عاری از وجودها عوانل فساد نیز کنررل نینانده و با کنررل نیکروارگانیسم

کند. ترکیبات شیایایی نواد غذایی در جهت ها را کنررل نیها و ابزیزنی نیوهها و حشرات شده و رایدگی، پیری و جوانهکپک

زایش دز ناند. فبهبود کی یت نواد غذایی تغییر پیداکرده و در نهایت بعد از اعاال پرتو هیچگونه اای در نواد غذایی باقی نای

نعرفی  kGy 4پرتودهی برای نواد غذایی تأثیرات شاید نن ی روی آت داشره باشد و بهررین دز برای اکثر نواد غذایی در حدود 

 شده اات. در نقاله اثر پرتودهی در اننیت نواد غذایی نورد بیث قرار گرفره اات.

 کلمات کلیدی: اشعه گاما،  ایمنی، پرتودهی،کنترل کیفیت. 

 مقدمه

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

های حرارتی مواد باتوجه به معایب استفاده از روش. ]1390محمدرزداری و همکاران الف، [شوند کیفی دچار آسیب می

های غیر حرارتی های اخیر تمایل به استفاده از روشال، در دههای و هزینه باغذایی اعم از افت خواص حسی و تغذیه

  .]1390محمدرزداری و همکاران ب، [افزایش یافته است 

 1091تاریخچه ابتدایی پرتو دهی مواد غذایی، تاریخچه پرتو دهی ناشی از خود مواد است. رونتگن در سال 

یویته را معرفی کرد. انفجار تحقیقات روی تأثیرات رادیو اکت 1093اشعه ایکس را کشف کرد. بکرل نیز در سال 

های زنده به دنبال این اکتشافات بود. مخترعان کاربردهای بیولوژیکی پرتو دهی یونیزه کننده روی ارگانیسم

هایی در در مورد پیشرفت 1921عملی پرتو دهی را بررسی کردند. واحد ثبت و اختراعات بریتانیا در سال 

استفاده از  1901در راستای مواد غذایی نوشتند. دپارتمان کشاورزی بی شوآرتز در سال های توسعه زمینه
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اشعه ایکس را برای از بین بردن کرم گوشت خوک پیشنهاد کردند. یک آزمایشگاه در فرانسه نیز در سال 

کردند. تمامی های موجود در مواد غذایی را پیشنهاد استفاده از اشعه ایکس برای از بین بردن باکتری 1932

های اشعه ایکس یا شده در این زمینه، به این دلیل بودند که منابع پرتو دهی، ماشیناین کارهای عملی انجام

 های تجاری به مرور زمان در دسترس قرار گرفتند.های رادیو اکتیو برای تیمارهای غذایی در کمیتایزوتوپ

[Farkas and Mohacsi-Farkas, 2011]. 

دهی در حد مطلوب، کیفیت مواد غذایی تا واد غذایی به روش پرتودهی گاما و نگهداری محصوالت با اشعهبا فرآوری م

 محصوالت دهی پرتوگردد ها عوامل فساد نیز کنترل میهای مختلف ثابت مانده و با کنترل میکروارگانیسممدت زمان

 ذرات یا گاما و ایکس الکترومغناطیس امواج از عینیم  دز جذب و اشعه مقابل در هاآن گرفتن قرار معنای به کشاورزی

 پاستوریزاسیون هایروش جزء دلیل همین به دهدنمی افزایش را ماده دمای دهی پرتو روش. باشدمی الکترون پر انرژی

 ماده به حرارت افزایش طریق از نگهداری، مرسوم هایروش از بسیاری در که انرژی همان یعنی شود؛می محسوب سرد

 و بررسی مورد غذایی مواد انواع کیفیت حفظ بر دهی پرتو تأثیر اخیر، سال 31 طول در. گرددمی منتقل نظر مورد

 توسعه زمینه در تحقیقات دامنه اکنون هم. است شده مشخص تکنیک این کاربرد هایمحدودیت و قرارگرفته تحقیق

 .]1393محمدرزداری، [است  داده قرار پوشش تحت را جهان کشور 72 کشاورزی، محصوالت دهی پرتو

 مغناطیس الکترو امواج از معینی دوز جذب و اشعه مقابل در آنها گرفتن قرار معنای به کشاورزی محصوالت پرتودهی

 جز چیزی پرتوتابی که دریافت توان می جذبی، دوز تعریف به توجه با. باشد می الکترون پر انرژی ذرات یا گاما و ایکس

 افزایش طریق از نگهداری، مرسوم های روش از بسیاری در که انرژی همان یعنی. باشد نمی هدف ماده در انرژی افزایش

  .Hauter and Worth] [2008 ,گردد می منتقل نظر مورد ماده به حرارت

ه، نوع ماده غذایی را دارند. عالوه بر آمریکا کشورهایی همچون کانادا، فرانس 12کشور  اجازه پرتودهی  22بیش از 

توان نام برد. الزم به ذکر است کا در بلژیک، هلند، پرتغال، اسرائیل، تایلند، روسیه، چین، آفریقای جنوبی و برزیل را می

کشور ایران فناوری پرتودهی هنوز به طور جدی در مقیاس صنعتی برای مواد غذایی مورد استفاده قرار نگرفته است. از 

توان به سازمان غذا و داروی آمریکا، وزرات کشاورزی اند، میتأیید قرار دادههایی که پرتودهی مورد جمله سازمان

آمریکا، خدمات بهداشت عمومی آمریکا، انجمن پزشکی آمریکا، ناسا، سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواربار 

 .] et alFarkas[2014 ,کشاورزی )فائو( اشاره کرد 

زا و های بیماریدهد: نخست از طریق کاهش باکتریغذایی را افزایش میپرتودهی از دو طریق زمان ماندگاری مواد 

 شود.ها و سبزیجات مسیر میها. راه دوم افزایش زمان ماندگاری از طریق کند کردن فرایند رسیدگی میوهقارچ

 ها  و سبزیجات.یوهتوان پرتودهی کرد از جمله: گوشت، مرغ، غالت، تخم مرغ، ادویه جات، مبسیاری از مواد غذایی را می

پرتودهی به احتمال فراوان بیشترین کاربرد را برای مواد خام با منشأ جانوری دارد )به عنوان مثال گوشت، مرغ و 
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اند را مواد غذایی که برای پرتودهی تأیید شده 1همبرگر(. بنابراین همه مواد برای پرتودهی مناسب نیستند. جدول 

 دهد.نشان می

 [Sterigenics Food Safety, 2015]  غذایی مناسب برای پرتودهیمحصوالت  -1جدول

 هدف از پرتودهی دز مواد غذایی سال تصویب

 کنترل کپک زدگی کیلوگری0/2-1/2 آرد گندم 1933

 مهار جوانه زنی کیلوگری 21/2-11/2 سیب زمینی 1932

 اریکنترل حشرات و افزایش زمان ماندگ کیلوگری 1 ها و سبزیجاتمیوه 1903

 استرلیزاسیون کیلوگری 32 جات و ترشی جاتادویه 1992

 زاهای بیماریکاهش باکتری کیلوگری 1/1-3 مرغ 1990

 زاهای بیماریکاهش باکتری کیلوگری 1/2 گوشت 0222

 زاهای بیماریکاهش باکتری کیلوگری 3 تخم مرغ 0222

 لزوم استفاده از پرتودهی برای مواد غذایی

ها و یا حشرات که منجر به بیماری انسان یا از بین رفتن مواد غذایی ها، قارچبه منظور از بین بردن باکتریمواد غذایی 

 E. coli های مضر از جملهگیرد. پرتودهی باکتریگردد و در نهایت برای افزایش عمر مفید، تحت تابش قرار میمی

O157:H7،شود در مقایسه با شیری که پاستوریزه وقتی شیر پرتودهی می برد.بین میکمپیلوباکتر و ویبریو را  لیستریا، ، سالمونال

ماند. پرتودهی همچنین زمان ماندگاری موادغذایی را با تر باقی میتر است هرچند که شیر پاستوریزه تازهشده است محصول سالم

دهد.  به عنوان مثال توت فرنگی پرتودهی های عامل فساد، افزایش میتعویق انداختن رسیدگی در سبزیجات و کاهش ارگانیسم

 عفونی ضد ماده جای به تواند می همچنین تابش توان حداقل یک هفته بدون کپک زدگی در یخچال نگهداری نمود.شده را می

صرف ها و سبزیجات به دور از حشرات مضر وارد باز مگیرد تا میوه قرار استفاده مورد قرنطینه هایسایر روش و کننده تدخینی

 .Fan and Sommers ][2013 ,شوند 

 

 دالیل عدم استفاده از پرتودهی

دالیل زیادی در حال حاضر برای عدم استفاده وسیع از پرتودهی مواد غذایی وجود دارد. دلیل اول این است که اخیراً 

نبوده زیرا محصوالت به  برای عمده مواد غذایی پرتودهی مورد تآیید قرار گرفته است. بنابراین تقاضا به اندازه کافی
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-آسانی در دسترس عموم قرار ندارد. دلیل دوم این است که پرتودهی یک تکنولوژی پیشرفته است بنابراین طول می

کشد تا با صنعت پردازش مواد غذایی ادغام شود. همچنین تجهیزات پرتودهی به سرمایه گذاری قابل توجهی دارد و 

-بازار نشان می های آزمایش و بررسی که حالی در یگر پذیرش مصرف کننده است.زمان زیادی برای نصب دارد. دلیل د

دهد که مصرف کنندگان خواستار خرید مواد غذایی پرتودهی شده هستند اما معموالً در دسترس نیست و  ترویج و 

 تصویر 1ل . در شک[Steel, 2001]آموزش ایمنی و مزایای مواد غذایی پرتودهی شده به خوبی صورت نگرفته است

 غذایی نشان داده شده است. مواد برای گاما دهی پرتو سامانه از شماتیک

 

 
 غذایی مواد برای گاما دهی پرتو سامانه از شماتیک تصویر -1 شکل

 گیریبحث و نتیجه

در حال حاضر اات. ها ها، پرتودهی نواد غذایی یکی از بهررین روشهای نگهداری آتبا توجه به تنوع نواد غذایی و تنوع در روش
-ها در حد نطلوب، کی یت نواد غذایی تا ندت زناتبا فرآوری نواد غذایی به روش پرتودهی و نگهاری نیصوالت با اشعه دهی آت

های گردد. نواد غذایی عاری از وجود باکرریها عوانل فساد نیز کنررل نیهای نخرلف ثابت نانده و با کنررل نیکروارگانیسم
کند. ترکیبات شیایایی نواد ها را کنررل نیها و ابزیزنی نیوهها و حشرات شده و رایدگی، پیری و جوانه، کپکخارهازا، نبیااری

ناند. غذایی در جهت بهبود کی یت نواد غذایی تغییر پیداکرده و در نهایت بعد از اعاال پرتو هیچگونه اای در نواد غذایی باقی نای
 ز پرتودهی برای نواد غذایی تأثیرات غیر ن ید روی آت دارد.در کنار این نزایا فزایش د

 به طریق این از که کشورهاات دیگر به کشاورزی نیصوالت یادرات انکات شدت فراهم روش این از اار اده دیگر نزیت   
 اولیه تجهیزات بودت گرات اثر در که روش این به تولیدی نیصول شدهتاام قیات افزایش درباره. شودنی کاک نیز کشور اقرصاد

 از اار اده با کشاورزی نیصوالت ضایعات کاهش نیل از که جویییرفه نیاابه با و نهایت در گ ت تواتنی آیدنی وجود به
. اات دیگر هایروش از تریرفه به نقروت غذایی نواد ناندگاری افزایش برای دهی پرتو کاربرد هم باز. شودنی حایل دهی پرتو
 گشوده کنندگاتنصرف روی به کشاورزی نیصوالت نگهداری و تولید در جدیدی افق آینده در روش این تواعه با که اات انید
 .شود
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