
66

ه1
نام

يژه
،و

ه1
مار

ش
،4

وره
،د

كى
زش

امپ
ىد

گاه
يش

زما
تآ

يقا
حق

هت
جل

م

گراد سانتى درجه 4 دماي در زرده، و سفيده به سالمونال نفوذ در مرغ تخم ي پوسته شستشوي بررسي
براتى3 سارا شريفى2، آرام آلنى1، حكيمى رضا

غذايى مواد بهداشت دكترى _3 شناسى، باكترى دكترى _2 شناسى، باكترى 1_دكترى
tg|c0jcmkok99B{cjqq0eqo مسؤول: نويسنده الكترونيكى پست

درانسان كشنده سمي تاسپتي خفيف گاستروآنتريت موجب باشد،كه مي دنيا نقاط اكثر در انسان به ازغذا منتقله بيماريهاي مهم منابع از يكي سالمونال هدف: و مقدمه
اند. بوده مطرح انسان غذايي هاي درمسموميت سالمونال اصلي منابع عنوان به هميشه آنها هاي وفرآورده پرندگان تخم و گوشت شود. مي

طريق نمونه از ها مرغ تخم از گروه دو هر سفيده و زرده در آلودگى ميزان كه بود نشسته و شسته هاى مرغ تخم از گروه دو در باكترى نفوذ مقايسه و بررسى .هدف
گرفت. قرار ارزيابي (SSA)مورد سالمونال اختصاصي و (TSA)مغذى محيط روي بر كشت انجام و برداري

در شده دارى نگه مرغ تخم عدد 20 سپس گرديد. تهيه سرى هاى رقت آن ى ساعته 24 كشت از و شد داده TSBكشت محيط در سالمونال ابتدا كار: روش و مواد
عدد 107 رقت با گروه دو هر ادامه در و نشدند شسته ديگر گروه و شده داده شستشو مقطر آب و اتانول با گروه يك پوسته كه شدند، تقسيم تايى ده گروه 2 به يخچال
زرده هر و سفيده روز 10 از بعد شدند. نگهدارى مرطوب مكان در و يخچال درجه 4 دماى در روز 10 مدت به ها مرغ تخم سپس شدند. آغشته ليتر، ميلى هر در باكترى

شدند. داده TSAكشت روى بر باكترى شمارش براى جداگانه طور به گروه
درصد همچنين و بود. نشسته هاى مرغ تخم از بيشتر شده شسته هاى نمونه در مرغ تخم داخل به سالمونال باكترى ورود رفت مى انتظار كه همانطور بحث: و نتايج

بود. بيشتر زرده آلودگى درصد از رقت دو هر در سفيده آلودگى
باكترى نفوذ مرغ، تخم سالمونال، كليدى: هاى واژه
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24000 تا 18000 شامل تخميني بطور ترماتودها است. متغير متر سانتي چند تا متر ميلي 1 بين آنها مختلف هاي گونه طول كه هستند بيضي پهن كرمهاي ترماتودها
را كه متعددي خصوصيات انگلها هاي گونه شناسايي براي شناسان انگل هستند. مهرگان بي و نرمتنان بدن در انگل بصورت آنها تمام تقزيبا كه هستند مختلف گونه
معموال شناسان انگل كه خصوصياتي است. دشوار كاري معموال ترماتودها تاكسونومي شناسايي اينرو از كنند. مي بررسي و مشاهده هستند بدن ساختار خصوصيات عمدتا
اين كه است ... و شكمي بادكش طول دهاني، بادكش طول بدن، طول مانند عددي مقادير داراي ويژگيهاي اول، دسته است. دسته دو بر مشتمل گيرند مي نظر در
باشند. مي ... و ويتلوژن غدد موقعيت تگومنت، ظاهري، شكل مانند توصيفي ويژگيهاي هم دوم دسنه شوند. گيري اندازه ميكرومتري المهاي توسط توانند مي خصوصيات
داده مجموعه از منظور، اين براي كرد. مشخص را ترماتود گونه و گروه خانواده، بتوان آنها داشتن با كه ويژگيهاست از كمينه اي مجموعه يافتن ما هدف تحقيق، اين در
است. جهت ترماتود گونه 390 مورد در عددي مقادير شامل ساختاري ويژگي تعدادي شامل كه trematode morphological diversi!cation بنام اي
Ten-cv روش تست هاي داده و آموزشي هاي داده بخش دو به ها داده مجموعه تقسيم براي و كرده استفاده (KNN) همسايه نزديكترين k الگوريتم از بندي دسته
از نهايتا كرديم. آزمايش كمينه هاي مجموعه يافتن جهت را موجود ويژگيهاي از ممكن هاي زيرمجموعه انواع شونده تكرار فرايند يك طي داديم. قرار استفاده مورد را
از عضوي 5 و 3 مجموعه دو به ترتيب به گونه و گروه بندي دسته براي و ويژگي 5 شامل مجموعه يك به باال دقت با ها خانواده بندي دسته براي ويژگيها تمام بين
هويت شناسايي براي دقيق و موفق جايگزين يك بعنوان تواند مي پيشنهادي سيستم و بوده بخش رضايت بسيار بندي دسته دقت بعد از نهايي نتايچ رسيديم. ويژگيها

گيرد. قرار استفاده مورد ترماتودها
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