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ی دستگاه کلنی کانتر شمارش گردید و منحنی رسم شده تعداد یافته در دزهای مختلف پرتو دهی به وسیلهرشد 
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کیلو گری نشان  31عسل پرتو دهی شده با دز PH فیزیکی و شیمیایی از جمله رنگ، بو، شکل ظاهری، اسیدیته و 

در  (FTIRکند و هم چنین طیف نگاری تبدیل فوریه مادون قرمز )پیروی می 39داد که این خواص از استاندارد ملی 

کیلوگری روی پیوندهای مولکولی عسل   92ی گاما تا دز دهی نشان داد که پرتو دهی با اشعه دزهای مختلف پرتو

توان  از پرتودهی به عنوان یک کنند. بنابراین میتاثیر مخرب ندارد و تمام نتایج به دست آمده همدیگر را تایید می

ال عسل پرتودهی شده در پزشکی و صنایع تکنیک مناسب جهت استریلیزاسیون استفاده نمود و از خواص آنتی باکتری

 دارویی استفاده نمود.
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 مقدمه -1-1

         های متداول نگهداری مواد غذایی، انرژی به اَشکال مختلف موورد اتوتدادق اورار   در بسیاری از روش

دادق گیرد. برای مثال حرارت برای کنسرو کردن  و نور خورشید برای خشک کوردن موواد غوذایی اتوت    می

. باشدمی با اتتدادق از یک نوع انرژی معیّن  کردن شود. پرتودهی مواد غذایی نیز یک روش ضدعدونیمی

دایقوی از   یقبندی یا فلّه در برابر میزان کنترل شود ار دادن مواد غذایی به صورت بستهروش کار شامل ار

 . باشدیمن جهت حصول به نتایج مورد نظر پرتوهای یون تاز در مدت زمان معیّ

رود بوه  کار موی نظیر ایکس، آلدا، بتا و گاما به اصطالح پرتوهای یون تاز که برای توصیف پرتوهایی

آورنود کوه   وجود میع جسمی ذراتی با بار الکتریکی بهها با هر نوکه در اثر برخورد آن باشدمیاین دلیل 

 شوند.یون نامیدق می

توان به عنوان برند و میها را از بین میای یون تاز، باکتریاند که پرتوهاولیه نشان دادق هایآزمایش

ها اتتدادق نمود. شروع پرتودهی مواد ادرتمند برای جلوگیری از خسارت مواد غذایی از آن یهیک اتلح

بوود. ایون اتوتاندارد بوه      3891غذایی در دنیا براتاس پذیرش اتتاندارد پرتودهی موواد غوذایی در توال    

بوه نماینودگی بویش از     2و تازمان بهداشت جهانی 3غذایی تازمان خواربار و کشاورزیی هکمیت یهوتیل

الملی انرژی و آژانس بین 1شترک کارشناتی پرتودهی مواد غذاییم ییید کمیتهکشور دنیا براتاس تأ 311

 .(0931،مورد ابول ارار گرفت )مجد و همکاران 4اتمی

ای به موورد  های ویژقذایی بایستی تحت مراابتتودهی مواد غهای عملی پراصوالً بسیاری از کاربرد

هوا و  ها، کپکاتد کنندق مواد غذایی مثل باکتریاجرا گذاردق شود. پرتودهی باعث غیرفعال شدن عوامل ف

زنی و در نهایت طوالنی شدن عمر نگهداری مووثر  گردد و در ارتباط با رتیدگی، رشد، جوانهها میمخمر

 .  باشدمی

                                                
1-Food and Agricultural Organization  

2- World Health Organization  

3- Joint Expert Committee on Food Irradiation  

4- IAEA 
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 پرتوهای یون ساز  -1-2

کشوف شود. او از آثوار توابش موادق       3981پرتوزایی طبیعی برای اولین بوار توتوب بکورل در توال     

 3988بورد. در توال    پرتوزایی که در مجاورت فویل  عکاتوی اورار داشوت، بوه خاصویت پرتووزایی پوی        

 3989شف کورد. در توال   ویالرد، پرتو گاما را ک 3811آلدا و بتا و پس از آن در تال  هایوپرترادرفورد، 

ماری کوری و پیر کوری، پس از فعالیت گستردق روی خواص پرتوزایی توریوم، رادیوم را کشف کردنود.  

تور ماننود   ای تبکهها و برخی از ایزوتوپصر رادیوم و توریوم و تری اکتینیدعن 31پرتوزایی طبیعی در 

ای مصنوعی با بمباران کردن عناصور بوا ذرات   برای اولین بار پرتوز 3814شود. در تال دیدق می 34کربن 

تیو ته نوع آلدوا و بتوا و   آلدا توتب فردریک و ژولیت کوری تاخته شد. پرتوهای حاصل از مواد رادیو اک

ت تأثیر میدان مغناطیسی ایجواد  که تح باشدمیها باشند. اختالف این ته نوع پرتو در ترعت آنگاما می

هوای  تووان بوه باریکوه   واع دیگور پرتوو موی   گردد. از انو در مواد متداوت می هازان ندوذ آنشود و لذا میمی

  (.3191های نوترونی اشارق کرد )خلدی، یکس و پرتوالکترونی، اشعه ا

 پرتو آلفا:

 نسبتاً زیاد، به ترعت در مادق متواف شدق و ندوذ زیادی ندارد. مپرتو آلدا به دلیل باردار بودن و جر

 پرتو بتا:

ت بسو تری ندیو اکتیو دارای نوترون بیشپرتو بتا بیشتر از آلدا اتت. واتی هسته عنصر راادرت ندوذ 

 به پروتون باشد، در واپاشی خود بتا و آنتی نوترینو تاطع می کند.

 پرتو گاما:

این پرتو دارای ادرت ندوذ زیادی اتت، زیرا تحت تأثیر هیچ میدانی ارار نگرفته و با تورعت نوور   

       مچنین ایون پرتوو فرکوانس بواالیی داشوته و یکوی از انوواع پرتوهوای الکترومغنواطیس         کند. هحرکت می

 . پرتوی گاما حاصل انتقال هسته از حالت تحریک شدق به حالت پایدار اتت.باشدمی

 های الکترونی:باریکه

 هوای تواطع شودق توتوب    شوود. الکتورون  های الکترونی تولیود موی  باریکه الکترونی از شتاب دهندق

 آورند.  می یکی اوی شتاب دادق شدق و باریکه الکترونی را به وجودمان، در محیب خأل در میدان الکترفیال
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 اشعه ایکس:

شود. در کاربردهای وتویع تولیود اشوعه ایکوس بوا      های اشعه ایکس حاصل میاشعه ایکس از تیوب

ا طوال تابیودق شودق کوه حاصول آن      انرژی باال، خروجی باریکه الکترونی به یک هدف تانتالیوم، تنگستن ی

 .باشدمیتاطع شدن اشعه ایکس 

 پرتوهای نوترونی:

برلیووم و یوا    -های شکافت خود بخوودی مثول کوالیدرنیوم و یوا آمرتویوم     ها، حاصل چشمهنوترون

-مولدهای دیگر نوترون بودق که از برخورد ذرات باردار مانند دوتریوم و یا تریتیوم به عناصور تولیود موی   

 شوند.

 کاربرد پرتوها  -1-2-1

هوای  کاربرد پرتوها به طور گسوتردق و موفقیوت آمیوزی در پزشوکی، صونعت، کشواورزی و بخوش       

پس از کشف اشعه ایکس توتوب رونوتگن    38شود. شروع کاربرد پرتوها به اواخر ارن تحقیقاتی دیدق می

مخورب صونعتی و    گردد. فناوری پرتودهی به منظوور فون آوری و اصوالح موواد، کواهش ضوایعات      برمی

        هوای  ای، ردیواب هسوته هوای انودازق گیوری    هوا در اشول  ها، اتتدادق از رادیوو ایزوتووپ  بازفرآوری پساب

 گیورد ای مورد اتتدادق ارار میتههای تحلیلی هسهای غیرمخرب و روشهای بسته، تستای، چشمههسته

 (.3181)حجازی و همکاران،

ادق در پرتودهی در حدی نیست که بتواند در هسته ات  تغییراتوی بوه   های مورد اتتداز آنجا که انرژی

وجود آورد، لذا محصول پس از پرتودهی، پرتوزا نشدق و بالفاصله اابل اتتدادق اتت. مزایای اتوتدادق از  

 باشود موی   روش پرتودهی و پرتوفرآوری محصوالت که روز به روز در حال گسترش اتت، به شرح زیر

 :(2112)ماهیندرو،

 ترین روش اتت.ترین و راحتتریع -

 به ترعت تأثیرگذار بودق و محصوالت بالفاصله اابل اتتدادق هستند. -

 شود.های شیمیایی وات تلف نمیبرای انجام واکنش -

 دما و فشار و رطوبت بر عملکرد آن تأثیر ندارند. -

 شوند.های شیمیایی، به محصوالت پرتودهی شدق اضافه نمیافزودنی -
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 بندی نهایی اابل پرتودهی هستند. ه همان صورت بستهمحصوالت ب -

 پرتودهی محصوالت غذایی و بهداشتی -1-2-2

 تترون تازی -الف

 هاها و فاضالبمیکروب زدایی پساب -ب

 پاتتوریزق کردن ترد -پ

 کاربردهای صنعتی -1-2-3

 صنایع پلیمر و شیمی -الف

 یکی و یا شیمیایی مواد پلیمری ارزان ایمتاصالح تاختار مولکولی و بهبود خواص حرارتی، فیز -

 طراحی، فرموالتیون و تهیه پلیمرهای زیست تخریب پذیر -

 اصالح تطحی و تنتز مونومرها -

 ها و آلیاژهای پرتوی پلیمرتهیه و اصالح کامپوزیت -

 پایدارتازی پلیمرها در برابر پرتو -

 پرتو پیوندزنی و شبکه نمودن پرتوی پلیمرها -

 ها در هر دما و فشارها با پرتو برای انجام تریع واکنشینی کاتالیستجایگز -

 های غیرمخربتست -ب

 ها پرتونگاری گاما یا ایکس برای بازرتی تجهیزات و تأتیسات و نیز اتتدادق ایمن از آن -3

 های ناشناخته در راتتای امنیت کشورها با اتتدادق از پرتو، بررتی بستهبازرتی محموله -2

 های مقطع نگاری گاما و ایکسی و تیست پرتونمای -1

های ایکس متصل به آشکارتاز و تیسوت  جموع آوری   و ماشین 11های کبالت اتتدادق از چشمه -4

هوا و  های کنتورل از راق دور بوا چشومه   ها در مرزها، تیست ها و بستهاطالعات به منظور بازرتی محموله

 هاها در جادقهای کامیونهتیست  آشکارتازی برای کنترل محمول

گری و مونتاژ ماشین و صونایع تورامیک بورای    ارزیابی تاختار تجهیزات در جوشکاری و ریخته -2

 .باال بردن ایمنی در فرآیندهای صنعتی
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ای در هوای انودازق گیوری هسوته    های بسته و اشلهای پرتودهی طبیعی، چشمهاتتدادق از چشمه -1

 ها برای اندازق گیری میزان جریان و نشت احتمالی.عدنی و فاضالبصنعت ندت و فرآوری مواد م

 چشمه های پرتوهای یون ساز  -1-3

ر بوردق  صنعتی پرتودهی مواد غذایی بوه کوا   یقتوانند برای اتتدادامروزق دو نوع چشمۀ پرتودهی می

و روش دارای اثورات  هر چند کواربرد هور د   ،های مولّد و مواد مصنوعی پرتوزاشوند که عبارتند از ماشین

باشند، ولوی در عمول متدواوت هسوتند. پرتوو      می ها و حشراتی، میکروارگانیس یمشابه بر روی مواد غذا

تواند برای پرتودهی موواد غوذایی بوا ایموت نسوبتًا کموی موورد        های الکترونی میحاصل از شتاب دهندق

تانتی متر در مواد غذایی ندوذ نمایند کوه   9توانند تا عمق اتتدادق ارار گیرد و این نوع پرتوها حداکثر می

هوای  . بنوابراین شوتاب دهنودق   باشدمیاین میزان برای رتیدن به تمام اهداف پرتودهی مواد غذایی کافی ن

هوای باریوک درآوردق   توانند به صوورت الیوه  الکترونی به ویژق برای پرتودهی غالت یا خوراک دام که می

هی موواد غوذایی هسوتند )خلدوی،     یکس فااد ادرت کافی جهوت پرتوود  باشند. پرتوهای اشوند، مدید می

3191.)  

گاموای یوون تواز    هوای پرتوهوای   از چشومه  یانواع دیگور  برای تهیه رادیو نوکلئیدهای مصنوعیاز 

توانند برای پرتودهی مواد غذایی مورد اتتدادق ارار گیرند. یکی از رادیونوکلئیدهایی و میشود میاتتدادق 

 28-های فلز کبالوت  ناتت که از طریق بمباران نوترو 11-، کبالتباشدمیر زیاد اابل اتتدادق که به مقدا

پرتوهوای گاموا   . باشود موی تال  1/2ای به وجود می آید و دارای نیمه عمری برابر با در یک رآکتور هسته

آوردن اهداف مورد  توانند با ندوذ به عمق کافی برای به دتتحاصل از هر یک از این رادیونوکلئیدها می

 (.3882و رتنتال،  3181ایی عمل نمایند )حجازی و همکاران،نظر از پرتودهی مواد غذ

 بندی نمود:توان پرتودهی مواد غذایی را به ته نوع زیر تقسی بنابراین به طور کلی می

Cs 311و  Co 11الف( پرتو گاما حاصل از مواد پرتوزا 
  11/1و  MeV 22/3با انرژی   

 .MeV 2شوند تا انرژی ها تولید میایکسی که به وتیلۀ شتاب دهندق یههای ترمزی یااشعشعهب( ا

 . MeV31 های ا لکترونی تا انرژی ج( بی 
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تانتی متر، به دلیول طوول مووج کوتواق و      1از منابع الف و ب برای مواد غذایی با ضخامت بیش از 

ی باریکوه هوا از  ولی ترعت بیشتر مثل پرتوودهی دانوه   شود. برای ندوذ کمترندوذپذیری بیشتر اتتدادق می

    شود که ضمن دارا بودن مخارج کمتر، ندوذپذیری یکسان و بسیار مناتب دارد.اتتدادق می یالکترون

  06ی کبالت واپاشی گاما هسته -1-3-1

و اولوین فوتوون   ار گرفتوه  ار MeV212/2 در حالت برانگیخته با انرژی β ذرق گسیلبا  Co60هسته 

نیوز   MeV483/3 بتوایی بوا انورژی     یق، ذرCo60 یهویوژق هسوت   βند در واپاشی دیگرکگاما را گسیل می

دختور در حالوت    یهتوا هسوت  گوردد  دهد، تبب موی شود. این مُد واپاشی که به ندرت روی میگسیل می

شود کوه دوموین   پدیدار شود. بدین ترتیب معلوم می MeV112/3 =483/3-921/2 ای با انرژی برانگیخته

فراینود واپاشوی    ی، طرحووارق 3-3شود. در شکل گسیل می MeV112/3  یهفوتون گاما از تراز برانگیخت

Co60ویژق هسته 
انود، نشوان از   های پائین توی که به تمت راتوت رتو  شودق   شدق اتت. پیکانآوردق  27

)راتوتی   دهدای نشان نمیاز خود تبدیل داخلی عمدق Co60اتمی دارند. ویژق هسته پرتوزای  افزایش عدد

 .  (3118کردار و همکاران،

توانند یک یا تعداد بیشوتری فوتوون گاموا از    حاصل از واپاشی پرتوزا می یهای برانگیختههستهدختر

دون را بو  Aو عدد جرمی  Zانجامند، عدد اتمی ای گاما میهایی که به گسیل پرتوهذارخود گسیل کنند. گ

های ابل و بعد از واپاشی کوه  های ایزومری )همپار( موتومند. ویژق هستهگذارند و به گذارتغییر باای می

ای متدواوت هسوتند،   هوای انورژی هسوته   ها مساوی اتوت ولوی دارای حالوت   عدد جرمی و عدد اتمی آن

 . (3118)راتتی کردار وهمکاران،  ندای نام دارایزومرهای هسته

 

(3-3 )                                           : 

1

60
28

60
27 NiCo 
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Co60 یی واپاشی ویژق هسته: طرحوارق3-3شکل 
 (3118، راتتی کردار و همکاران)  27

بیناب انرژی گسسته هستند. عالوق بور ایون،   های پرتوزا دارای پرتوهای گامای حاصل از ویژق هسته

 نیوز   عناصور شویمیایی هسوتند، بینواب پرتوهوای گاموا      ی ذاتوی  مشخصوه های نوری همان گونه که بیناب

نموایی پرتووی   روشوهای بینواب   با بهرق گیوری از  بنابرایناند.رد مطالعههای موویژق هستهی ذاتی مشخصه

 یهوا را در نمونوه  های گوناگون توزیع ویژق هستههای با انرژینتوان با اندازق گیری شدّت فوتوگاما، می

هوایی بوا   تر و کوار داریو ، فوتوون    Co60 یرای مثال، هنگامی که با ویژق هستهمورد مطالعه تعیین کرد. ب

 Co60 )اگرچه این فوتونها بوه پرتوهوای گاموای   کنی  می را مشاهدق MeV 3/ 112 و MeV311/3 انرژی 

-گسیل موی  Ni60 یهای مزبور از دختر هستهآشکار اتت که در وااع فوتون 3-3موتومند، امّا از شکل 

 شوند(.

 131ی سزیم واپاشی گاما هسته -1-3-2

Cs137 یهویژق هست
ل از واپاشوی آن، ویوژق   ی حاصو سوته گاما اتت که دختور ه -بتا یقیک گسیلند 55

Ba137پایدار  یهسته
 کند. واپاشی موردنظر، چنین اتت:برانگیخته اتت و از خود پرتوی گاما گسیل می 56

(3-2)                      :  1
137
56

137
55 BaCs 

:نشان دادق شدق اتت 311ی تزی  ق فرآیند واپاشی ویژق هستهطرحوار، 2-3در شکل 
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 (3118راتتی کردار و همکاران، )311واپاشی تزی   یطرحوارق :2-3شکل 

 

 MeV112/1 =232/1- 314/3ای بوا انورژی   توه دختر را در حالت برانگیخ یهای هسته% واپاشی82

، بوه  MeV112/1% از طریق گسیل یک فوتون با انرژی 92گذارد. این حالت برانگیخته با احتمال باای می

ها با فرایند داخلی همراق اتت که منجور بوه   % واپاشی82-% 92%= 31افتد. از این رو، حالت پایه فرو می

می شود. بوه   MeV121/1و  MeV124/1و  MeV124/1های ، با انرژیeهای تبدیل، پدیداری الکترون

ترشوتی بواری     Xاری ، توتب فرایند تبدیل داخلی، پرتوهای داخلی ات  ب یهای پوتتهدنبال ایجاد تهییج

 شوند. گسیل می

هوا  تواند طول عمر نوعی آنای متغیرند، لیکن میهسته یهای برانگیختهاگرچه طول عمرهای حالت

ز واپاشوی  در نظر گرفت. بنابراین، پرتوهای گاما معموالً بوه تورعت پوس ا    S1031را به تقریب مساوی 

شووند. امّوا در برخوی مووارد،     دختور، گسویل موی    یای از هستهمادر به حالت برانگیخته یهپرتوزای هست

ویوژق   یهتازند. حالت برانگیختای ناممکن میزمانی گستردق یقهای گزینش گسیل فوتون را در بازااعدق

Ba137 یههست
Cs137حاصل از واپاشی   56

ای دراز دایقه دارد. چنین حالوت هسوته   22/2، نی  عمری برابر 55

Bam137دهند، مانند نمایش می mنامند و با نماد عمری را اصطالحاً حالت شبه پایدار می
)راتتی کوردار   56

 . (3118 و همکاران،

 دز پرتودهی  -1-4

 یادی به درتتی عملکرد عوامل زیر بستگی دارد:موفقیت فرآیند پرتودهی مواد غذایی، تا حد ز

 الف( اندازق گیری دز جذب شدق توتب مواد غذایی )تیست  دزیمتری اابل اطمینان(
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 های کنترل کیدی(بندی شدق )روشب( تعیین الگوی توزیع دز در محصول بسته

 ج( کنترل فرآیندهای معمول پرتودهی )روش های کنترلی(

هوا، تیسوت  پرتوودهی، تیسوت      ها از عملکرد دتوتگاق کارکنان این بخشدر این میان، درک صحیح 

 های پرتودهی مواد غذایی الزامی اتت. ی و مسائل مربوط به مهندتی تیست دزیمتر

میزان دز جذب شدق توتب مادق غذایی، مستقیماً با تغییرات به وجوود آمودق در آن ارتبواط دارد. بوه     

رتود. عودم   های مناتب ضروری به نظور موی  ورد نظر توتب روشگیری صحیح دز م همین دلیل، اندازق

های زیادی را در پی دارد، به دلیل تأثیر کنترل دایق دز جذب شدق توتب مادق غذایی عالوق بر آنکه هزینه

گیری میزان دزهوای  گردد. اندازقاحتمال دزهای باال بر مادق غذایی، باعث عدم اعتماد مصرف کنندق نیز می

تیست  دزیمتری مندرد امکان پذیر نبودق و معموالً در یک اد غذایی مختلف، با اتتدادق از یک مجاز در مو

 . (3882)تاکاشیا،  باشدمیتیست  پرتودهی بیش از یک روش دزیمتری مورد نیاز 

پرتووی جوذب    زگیری میوزان د های مجاز برای اندازقکنترل فرآیند پرتودهی، شامل اتتدادق از روش

. بورای کنتورل   باشود موی دز در بسته بندی محصول و بررتی پارامترهای فیزیکی کل فراینود  شدق، توزیع 

توازد کوه آیوا در یوک     ود. دزیمتری به طور دایق مشخص موی شفرآیند پرتودهی از دزیمتری اتتدادق می

یوق  فرآیند پرتودهی، دز مناتب دادق شدق اتت یا خیر. در برخی از فرآیندهای پرتودهی، به تعیوین دز دا 

پرتوی دریافتی محصوالت نیازی نیست، اما در برخی موارد و بوه منظوور بوه دتوت آوردن خصوصویات      

هوای دزیمتوری   مناتب در محصوالت پرتو دیدق، دز پرتوی مشخص و دایق مورد نیواز اتوت. بوا روش   

 .(2112)ماهیندرو،  گرددکنترل و اندازق گیری دایق دز ممکن می

 شود:یدق به صورت زیر محاتبه و تعریف میدز جذب شدق توتب مادق پرتو د

(3-1)                                                                                          
dm

deD  

         محصول: جرم dm: میزان متوتب انرژی منتقل شدق به جس  توتب پرتوی یونیزان و dEکه در آن 

نام داشته که معادل جذب یک ژول انورژی در یوک کیلووگرم موادق       3گری. واحد دز جذب شدق باشدمی

 اتت. 

 1 Gy= 1 J/Kg= 100 rad 
 

 

                                                
1- Gray 
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Abstract: 

 In this thesis, the biological effect of ionizing gamma radiation is investigated on the 

statistical distribution of micro organism in honey. It is used as advanced techniques for 

cold sterilization. Honey samples before and after irradiation are cultured with cultivated 

turf on blood agar plates and the number of colonies grown on different doses of 

irradiation was counted by Colony Counter and Curves plotted of colony numbers in 

different doses shows that the number of colonies decreases with increasing radiation dose 

andthemost appropriate dose for irradiation is 15 kGy. No colonies are observed with 15 

kGy and over than this. Chemical and physical properties such as color, odor, appearance, 

acidity and PH of irradiated honey with 15 kGy show that the properties are obey the 92  

national standard. The Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) with different dose 

of gamma irradiation shows that to the 20 kGy dosage, there is no harmful effect on 

honey’s molecular bonds. All of the results confirm each other. So it can be used the 

irradiation as an appropriate technique for sterilization and so we can use the antibacterial 

properties of irradiated honey in the medical and pharmaceutical industry.  
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