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 منابع طبیعی زنجان.

 فر زاهدی مجتبی - غالمي حسين - رنانی انصاری حمیدرضا - صالحی مهناز سیدمومن،س.م، .4

 نیو پروتئ یسطوح انرژ ریتاّث. 1399 افشار مجید - تکاسی ولی محمد - سعید موسوی سیدعلی -

ی. نیرائ یکرک یبعد از تولد در بزغاله ها یها کولیماده آبستن بر توسعه فول یبزها یها رهیج

 ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان.تحقیقاتی پروژهگزارش نهایی 

 – کردنژاد اسحق - خياط احمد -علی مصطفی تهرانی -مرتضی رضایی -مجتبی زاهدی فرح،  ،يغالم .5

 يمحصوالت فرع هياثر خوراك تكميلي بلوك شده )بر پا. 1398 بنابازيمحمدحسين  -ساورسفلي سيما 

گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه . نيشكر( بر عملكرد توليدي گله هاي عشايري عيصنا

 .تحقيقات علوم دامي كشور

 

 

ساور  مایس -علی مصطفی تهرانی -ییرضا یمرتض - یریخالد م  -صابر خایک یمرتض. ح ،يغالم .6

 یصابر جلوخان -یاله وسفی یمصطف -یعباس یمختار عل -یاصغر نعمت دیس -یسفل

 .و بلوچستان ستانیاستان س یدامها ازیمورد ن یتوازن مواد خوراک تیبررسی وضع .1398ی.ارکین

 .گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

عظیم  -مهدی امیر صادقی -تهرانیعلی مصطفی  -مرتضی رضایی -مجتبی زاهدی فرح،  ،يغالم .7

در استان البرز گزارش نهایی  یارقام مختلف سورگوم علوفه ا ییارزش غذا نییتع . 1397خزائئ. 

 53997طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، شماره ثبت : 



 . 1392.پورملیحه کمال-مجید افشار- ینادر پاپ-علی اسدی الموتی-زهرا عبادي و  ح ،يغالم .8

گزارش نهایی طرح  .نر کلکوئی یخوراك بر خصوصیات پشم و پوست بره ها یکیزیاثر شکل ف

 7 -13-13-89061: طرحتحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، شماره ثبت 

 

علی رضا  -علی مصطفی تهرانی -ییرضا یمرتض- حسن فضائلی -، مجتبی زاهدی فرح ،يغالم .9

 قابل پروتئین برآورد.  1397. اکبر یعقوب فر و محمد بابایی -زاده سید مظفر مهدی -آقاشاهی

گزارش نهایی  بینی. پیش معادالت اساس بر ایران در موجود خوراکی مواد متابولیسم و هضم

 53504:  فروست طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، شماره

کارگر برزی و کامران رضایزدی.  .، حسین غالمی، مجتبی زاهدی فر، نجمهسيد مومن، س.م .10

تعیین قابلیت هضم پوسته استخوانی پسته و استفاده از آن در جیره رشد بزغاله های نر  .1397

استان  یو منابع طبیع یگزارش نهایی طرح تحقیقاتی،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورز .رائینی

 .کرمان

بوالحسن صادقی پناه، نادر فروغ ، علی مصطفی تهرانی، نادر اسدزاده، اغالمي ح.رضایی م.  .11

های شیرخوار به منظور بهبود استفاده از جیره آغازین بزغاله .1397عامری و علی رضا آقا شاهی. 

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم  های عشایر استان کرمان.بهره وری در دام

 52877:  فروست دامی کشور، شماره
 

، علی مرتضی رضائی -علی رضا آقاشاهی -اکبر یعقوب فرح.  ،يغالم ، ع.مصطفی تهرانی .12

بره های در حال  . اثر مکمل های معدنی متوازن بر عملکرد و غلظت عناصر خونی1395مهدوی. 

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور،  رشد بندر گز استان گلستان.

 48783شماره ثبت : 

، مرتضی رضائی -علی رضا آقاشاهی -اکبر یعقوب فر ح. ،يغالم ، ع.انیمصطفی تهرحسینی، م.  .13

.بررسی وضعیت عناصر معدنی در دام های استان 1395محمد بابایی و محمدرضا مشایخی. 

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم  خوزستان تحت تاثیر جنگ خلیج فارس.

 49092دامی کشور، شماره ثبت : 

. استفاده از ماشک در جیره 1395. ، فضائلی، ح. و نعمتی ، م.ح. غالمي، ح.ت. مسلمیون، م .14

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور،  پرواری بره های نر افشاری.

 50004شماره ثبت : 

 



علی -ضائی رمرتضی  -علی رضا آقاشاهی -اکبر یعقوب فر   -حسن فضائلی   -.،ح ،يغالم .15

اثر شکل   .1391. علی اسدی الموتی -مجتبی زاهدی فر -سید احمد میر هادی -تهرانیمصطفی 

شکمبه، رفتار خوراك خوردن و متابولیتهای  یتخمیری و بافت یخوراك بر فراسنجه ها یکیزیف

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور،  ی.نر پروار یخون، در بره ها

 44036شماره ثبت : 

تهرانی، رضایی، یعقوبفر، اقاشاهی، لطف الهیان، بابایی، عباسی، یزدی، گرامی،  ح ،يغالم .16

بر  رانیموجود در ا یو خالص مواد خوراک سمیقابل متابول یبرآورد انرژ  .1393 زاهدیفر،میرهادی

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات  ی.نیب شیو معادالت پ ییایمیش باتیاساس ترک

 46565علوم دامی کشور، شماره ثبت : 

 

 -زهرا عبادی -حمیدرضا انصاری -ا..طاهرپورنصرت -.، مهناز صالحیح ،يغالم .17

خوراك بر  یکیزیاثر شکل ف . 1391.پورملیحه کمال-مجید افشار- ینادر پاپ-علی اسدی الموتی

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات  .نر کلکوئی یخصوصیات پشم و پوست بره ها

  44037علوم دامی کشور، شماره ثبت : 

 

ع. مصطفی تهرانی، ه. لطف  ،ییم. رضا ،یف. خراسان ،یم. ع. نظر ،ی.، ا. ر. کوچکح ،يغالم .18

 . تعیین ارزش غذایی و1390. یو ع. ر. کوچک یع. ر. آقاشاه عقوبفر،یا.  ،یرهادیا. م ان،یاله

کربوهیدرات های غیر نشاسته ای الین های امیدبخش تریتیکاله در تغذیه طیور. گزارش نهایی 

 .52/90مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، شماره ثبت :  حقیقاتی،طرح ت

دکتری علوم دامی،  رسالههای نر رایینی. . تعیین انرژی و پروتئین مورد نیاز بزغاله1383 غالمي، ح. .19

 .دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

بهبود عملکرد تولیدی گله های گوسفند و بز عشایری حاشیه رودخانه کرخه با استفاده  .1393.غالمي، ح .20

 سازمان کشور، دامی علوم تحقیقات  .گزارش نهایی در حال انتشار. موسسهاز خوراك کامل پلت شده

 ایران تهران، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات،

شکل فیزیکی خوراك بر عملکرد پروار، قابلیت هضم جیره و میزان مصرف اختیاری  .21

 مجري، 1388-90خوراك در بره های نر، 

جهت اندازه گیری ضرایب هضمی   In Vitroو   In Vivoبررسی مقایسه ای روشهای  .22

 مجريدر برخی از خوراکهای دام در گوسفند. 

 929 – 1388-1387ارزیابی کمی و تعیین ارزش غذایی علوفه هیبرید های ذرت سیلویی،  .23

 همکاران:  عزیزی، میرهادی، زاهدیفر، یعقوبفر، اقاشاهی رضایی، تهرانی-مجري- 89/



زهرا -0مجتبی زاهدی فر-مرتضی رضائی  -علی رضا آقاشاهی- ح. غالمي قره داغی، ع.ا.، .24

-منصوری بروفه-عباسی-سرحدی-اسدزاده-حسن فضائلی   -اهصادقی پن -عباس والیتی-عبادی

گزارش . برنامه راهبردی افزایش کمی وکیفی پایدار تولید گوشت قرمز .1392مرادی. –ایزدی 

 43680نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، شماره ثبت : 

استفاده از سطوح . 1390.، مهرابی، ی.، کریمی، ع. و عطارزاده، ل. ، حغالميت.،  رحیمی، .25

 ییهای بومی استان کهگیلویه و بویراحمد. گزارش نهاغذایی بزغالهمیوه بلوط در جیرهمغز مختلف 

و منابع  یکشاورز یقاتمرکز تحق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. یقاتیطرح تحق

 یراحمدو بو یلویهاستان کهگ یعیطب

-امیری نیا-منصوری-تیموری-مرتضی رضائی -علی رضا آقاشاهی ح. غالمي. زاهدیفر، م.ا.، .26

تعیین نیازهای انرژی و پروتعین  جمعیت . 1392فضائلی.-تهرانی-قربانی-ترکاشوند-اسدزاده

گزارش نهایی طرح  .گاومیش در طرح جامع توسعه پرورش گاومیش در استان خوزستان

 42619تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، شماره ثبت : 

بررسی تاثیر  .1382منعم.-طاهرپور-میر هادی -زاهدی فر-. روزبهانح. غالمي ، ك.،رضایزدی .27

گزارش نهایی طرح  .سطوح مختلف پروتئین عبوری بر کمیت و کیفیت الیاف بزهای رائینی

 41159تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، شماره ثبت : 

-قربانی -اسدزاده-امیری نیا-منصوری-تیموری -علی رضا آقاشاهی .ح. غالمي ، ی.،ترکاشوند .28

گزارش نهایی طرح  .امکان توسعه تولیدلبنیات با استفاده از شیر گاومیش بررسی مهدوی-تهرانی

 42830تحقیقات علوم دامی کشور، شماره ثبت :  تحقیقاتی، مؤسسه

-ترکاشوند-اسدزاده-امیری نیا-منصوری-تیموری-مرتضی رضائی ح. غالمي ، ع.،آقاشاهی .29

سامان دهی جایگاه پرورش گاومیش و ارائه  صادقی پناه.-عباسی-زاهدی فر-تهرانی-قربانی

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور،  .الگوهای مناسب در خوزستان

 42833شماره ثبت : 

استفاده  ولی.-ابراهیمی -آذز زمزم-ثابت پی-خوارزمی-شاکری ح. غالمي، موسوی سعید، ع.،  .30

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، .از سطوح مختلف بقایای ذرت دانه ای در جیره بره های نر کرمانی

مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، شماره ثبت :  اورزی و منابع طبیعی کرمان.مرکز تحقیقات کش

42127 

بررسی اثر جایگزینی کنسانتره  .1391.سیستانی زاده-ملک شاهی. ح. غالمي ، ف.،عسگری .31

گزارش  .تجاری با کنسانتره حاوی نیام سمر و خرمای غیر خوراکی بر عملکرد گاوهای شیرده



مؤسسه تحقیقات علوم  هرمزگان. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نهایی طرح تحقیقاتی،

 43097دامی کشور، شماره ثبت : 

. بررسی اثر جایگزینی کنسانتره 1391.. طالبی .-زمانی-شاد نوش. ح. غالمي.، غ.ر، شادنوش .32

تجاری با کنسانتره حاوی نیام سمر و خرمای غیر خوراکی بر عملکرد گاوهای شیرده. گزارش 

. مؤسسه چهار محال بختیارینهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 

 43090تحقیقات علوم دامی کشور، شماره ثبت : 

بررسی اثر جایگزینی  .1391.موسوی زادهو  سیستانی زاده-ملک شاهی. ح. غالمي ، ف.،عسگری .33

 .کنسانتره تجاری با کنسانتره حاوی نیام سمر و خرمای غیر خوراکی بر عملکرد گوساله های نر

مؤسسه  هرمزگان. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی،

 42259:  تحقیقات علوم دامی کشور، شماره ثبت

اثر  .1391.عزیزی-تیمورنژاد-اکبری .مقصودی نژاد -امینی-زاهدی فر. ح. غالمي ، ح.،فضائلی .34

سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده در جیره غذایی بر قابلیت هضم و مصرف اختیاری 

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، شماره  .خوراك در گوسفند

 42123ثبت : 

قاشااااهی، م. رضاااایی، ع.ح. غالميعزیزی، ف.،  .35 هدیفر، ا. یعقوبفر، ع. ر. آ هادی،م. زا  ، ا. میر

ارزیابی کمی و تعیین ارزش غذایی علوفه . 1390مصاااطفی تهرانی، ر. جمشااایدی و ع. ر. غفاری. 

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسااسااه تحقیقات علوم دامی کشااور، هیبرید های ذرت ساایلویی. 

 .929/89ثبت :  شماره

هدیفر، ع. مصاااطفی تهرانی،  .36 یان، م. زا جانی، ه. لطف اله هادی، م. براز ح. یعقوبفر، ا.، س. ا. میر

سی، ا. باغجری، ع. ا. غالمي سب، ع. کوچکی، م. کیکاوو ضایی، ف. امینی، ن. پاپی، ع. تجا ، م. ر

تان شیمی و اثرات تعیین ترکیبات شیمیایی مکمل غذایی تف. 1389جوان و ف. جوادی سیگارودی. 

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسااسااه تحقیقات اسااتفاده از آن بر عملکرد جوجه های گوشااتی. 

 .1290/89علوم دامی کشور، شماره ثبت : 

، ع. مصطفی تهرانی، س. ا. میرهادی، ح. غالميرضایی، م. ع. ر. آقاشاهی، م. زاهدیفر، ا. یعقوبفر،  .37

تاثیر سااطوح مولتی آنزیم ناتوزایم پالس بر قابلیت . 1389ن. تیمورنژاد، ا. ر. صاافایی، د. ابراهیمی. 

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤساااساااه هضااام، تخمیرپذیری و تجزیه پذیری یونجه خشاااک. 

     .699/89تحقیقات علوم دامی کشور، شماره ثبت : 

، ع. مصاااطفی تهرانی، گلساااتانی، کوچکی، ح. غالميا.، م. رضاااایی، ه. لطف الهیان،  یعقوبفر، .38

بررسی اثرات مولتی آنزیم ناتوزیم پالس بر . 1388سیگارودی، د. یوسفی، ا. مالی و ب. خاموشی. 



گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، انرژی قابل متابولیساام جیره غذایی و عملکرد جوجه های گوشااتی. 

 .1173/88علوم دامی کشور، شماره ثبت :  مؤسسه تحقیقات

 

تعیین ارزش غذایی بقایایی جالیزی، پی ثابت-زاده.. ا ذبیح–فروغ عامری - ح. غالمي -موسااوی سااعید .39

1385-1388 -543/89 – 

 –میر هادی  -رهمكا – 159/88- 1388-1386بررسی خصوصیات کیفی سیالژ ارزن مرواریدی،  .40

 مقصود لو –حعفر پور –مهاجر  -مختا رپور -سلیمانی–غالمی 

-غالمی -همكار– 1299/88 – 1384-1381تعیین ارزش غذایی بقایایی آفتابگردان در تغذیه دام،  .41

 خوارزمی-ثابت پی-ذبیح ا.. زاده–فروغ عامری 

 اثر انرژی قابل متابولیسااام جیره های غذایی و عملکرد جوجه های گوشاااتی با اساااتفاده از آنزیم .42

 لطف الهیان، تهرانی، غالمی- همكار– 1173/88 – 1388-1387ناتوزیم پالس، 

 

صنعتی( .43 ستم پرورش متمرکز)  سی سفندان زل تحت  صادی گو  – 1390-1385-افزایش بازدهی اقت

 -مهاجر -قره داغی -غالمی - همكار -39250

اثر سطوح مختلف کروم آلی و معدنی در جیره غذایی بر عملکرد و خصوصیات الشه جوجه های  .44

 طف الهیان، مهدیزاده، نوروزی،  غالمی، رضایی - همكار -39523 – 1390-1387گوشتی،
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