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( Pleurotus sajor-cajoاستفاده از کلش گندم عمل آوری شده با قارچ ). 1380، حسن فضائلیفروغی، علیرضا، علی نیکخواه و  -9

 .65-67 ص.، 51، شماره در تغذيه بره های پرواری مغانی. فصلنامه پژوهش و سازندگی

. استفاده از سطوح مختلف میوه بلوط در جیره غذايی 1380، صیفعلی ورمقانی و قاسم مقصودی نژاد، حسن فضائلیوشنگ، جعفری، ه -10

 .36-40 ، ص. 53شمارهبره های پرواری گوسفند کردی. فصلنامه پژوهش و سازندگی، 

صوصیات شیمیايی برگ و طوقه چغندر . بررسی خ1381، حسن فضائلیرئیسیان زاده، محمد، غالمعلی مقدم، محسن دانش مشگران و  -11

 . 1-11 ص. ،12جلد  4سیلو شده و ارزش غذايی آن در گوسفند. دانش کشاورزی، شماره 

. ارزيابی سطوح مختلف پودر 1381، حسن فضائلیهوشنگ لطفا االهیان، محمد تقی توحیديان، ژاله میر عبدالباقی و ، افراز، فضل الهلل -12

 .99-103 ، ص.56-57 شمارهوجه های گوشتی. فصلنامه پژوهش و سازندگی، يونجه و شبدر برسیم در جیره ج

. بررسی ارزش غذايی ضايعات برگ چای در تغذيه دام. مجله کشاورزی، 1382، حسن فضائلیاحمد افضل زاده و حسین؛ توفیقی،  -13

 . 21-29 ص. ،1، شماره 5جلد 

. جدا سازی و تعیین هويت بعضی از 1382 حسن فضائلی.و  شعبان رحیمی، غالمرضا قربانی، جلیل وندی يوسفی ؛برجی، محسن -14

 ، ص.58شماره  باکتری های تجزيه کننده لیگنین و پلی ساکاريدهای کاه از دستگاه گوارش موريانه ها. مجله دانشکده دامپژشکی.

256- 249. 

ثیر میزان انرژی و پروتئین پیشنهادی . مقايسه تا1383، حسن فضائلیعزيزی، رمضانعلی، احمد افضل زاده ، محسن دانش مسگران و  -15

NRC    وAFRC   61-68 ص. ،2، شماره 18عملکرد گاو شیری. مجله علوم و صنايع کشاورزی ، جلد بر . 

. بررسی ترکیبات شیمیايی تفاله گالب گیری و امکان 1385مجتبی زاهدی فر، حسین نوروزيان و سید مرتضی علوی.  ؛حسن ،فضائلی -16

 .58-65 ، ص.72، شماره پژوهش و سازندگیتفاده از مواد افزودنی. سیلو کردن آن با اس

. بررسی امکان سیلو نمودن پس مانده های میوه و 1385کیوان کرکودی، ناصر تیمورنژاد.  حسن فضائلی، پور رفیع کماچالی، علیرضا؛ -17

 .53-64ص.  ،1، شماره 3لد دانش کشاورزی ايران. جسبزيجات میادين تره بار فصل پايیز در تغذيه نشخوارکنندگان.  

. مطالعه کنتیك هضم سرشاخه خرمای عمل 1385و محمد چمنی.  حسن فضائلیکريمی، ناصر؛ علی نیکخواه، مجتبی زاهدی فر،  -18

 .31-42ص.  ،1، شماره 3آوری شده با بخار آب تحت فشار. دانش کشاورزی ايران. جلد 

. تاثیؤ استفاده از غالف کهور در جیره غذايی بره های 1386 .سیروس نوروزیعزيز کردونی و  ،حسن فضائلی ؛بهائ الدين، عالم زاده -19

 .181-188ص. ،  75پرواری. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزيان. شماره 

 . تعیین ارزش غذايی پس مانده های میوه و سبزيجات در1386 .حسن فضائلیمجتبی زاهدی فر، علی نیکخواه  و  ،ناصرتیمور نژاد،  -20

 168-177ص. ،  76. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزيان. شماره يه نشخوارکنندگانتغذ

. بررسی استفاده از سطوح مختلف پوسته پسته در جیره بره های پرواری. مجله علوم کشاورزی  1386. حسن فضائلیشاکری، پیروز و -21

 .529-534ص.  ،3شماره  38ايران. دوره 

و مصرف اختیاری کاه گندم عمل آوری شده با قارچ صدفی در گوسفند و گاو. مجله علوم و  . قابلت هضم1387 .، حسنفضائلی -22

 . 523-532ص.  ،)ب( 43فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 

. تعیین ارزش غذايی جو بدون پوشینه و تاثیر آن در عملکرد مرغ تخمگذار. فصلنامه پژوهش و 1387 حسن فضائلی.و  ، اکبريعقوبفر -23

 . 30-38 .ص(، 78)پیاپی  4ل بیستم، شماره ساسازندگی. 

سیلو ( Azolla filiculoides)آزوالی  های حاویاثر جیره . 1387.افضلیمسعود  ،اسدپورقربانی،  احمد محمديان،   ؛حسن، فضائلی -24

  ،4شماره  15. جلد و منابع طبیعی علوم کشاورزی. گیالن پرواری گوساله های نر بومیبرعملکرد شده با تفاله خشك چغندر قند 

 .115-123ص.
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اثر پرتو تابی الکترونی بر فراسنجه های تجزيه . 1388. رئیس علی، چمنی  حسن فضائلی،، صادقیعلی اصغر ؛شهبازی ، حسین رضا -25

 ،(4)15. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. پذيری ماده خشك، الیاف نامحلول در شوينده های خنثی و اسیدی باگاس نیشکر

 . 493-485ص. 

اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد تولید شیر و برخی متابولیت های خونی گاو  .1388 حسن فضائلی.کیوان کرکودی ،  ؛میثم ،منیعی -26

.103-112( : صفحات 1)5شیرده هلشتاين. پژوهش در علوم کشاورزی. 

زمینی ترشی ی سطوح مختلف علوفه سیببررسی ارزش غذاي. 1388. عرب نصرت آبادی، کرکودی، میر هادی، حسن ،فضائلی -27

(Helianthus tuberosus) )مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. . و يونجه با روش های برون تنی و درون تنی )گوسفند

 .163-174(. ص. 48)13

ه و سیلو شده تاج خروس بر ارزيابی گوارش پذيری و کیفیت پروتئین علوفه تاز. 1388 .فضائلی حسن جواد، يوسف روزبهان،، رضائی -28

.31-38ص.  ،(3) 40. اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل. علوم دامی ايران

علوم دامی . .  کاربرد بقايای خشك پسته در تغذيه بزهای شیرده رائینی1388. حسن فضائلی يوسف روزبهان ،؛  اعظمحیدری، میر -29

.77-83ص.  ،(1) 40.  ايران

. اثرات استفاده از مکمل های يد و سلنیوم بر وضعیت اين عناصر 1388. حسن فضائلی، علیرضا؛ سیروس بهادری و طالبیان مسعودی -30

.7-13. ص 84در علوم دامی. شماره  در گوسفندان فراهانی استان مرکزی. پژوهش و سازندگی

یت هضم و تولید گاز علوفه مرتعی با تعیین قابل .1388. صیفعلی ورمقانی و ، محمد علی موسویحسن فضائلی ؛هوشنگ جعفری، -31

.2-9. ص 85در علوم دامی. شماره  پژوهش و سازندگی. دو مرحله ای و آزمون گازاستفاده از روش های 

اثر جايگزينی يونجه با بقايای گالب گیری در جیره غذايی بر . 1389، داوود قندی.  حسن فضائلیسادات بیدگلی، احمد؛ افضل زاده،  -32

.68-75. ص 87در علوم دامی. شماره  پژوهش و سازندگی های شیرده شیر گاو تولید و ترکیب

. اثر تیمار حرارتی بر بار میکروبی و ارزش غذايی کود بستر جوجه گوشتی. دانش 1389کريمی. ن. ، فضائلی ح.صالح طريق، ع.،  -33

.35-45، ص. 1شماره  7فصلنامه کشاورزی پويا(. جلد کشاورزی ايران )

 وضعیتبررسی . 1390 .حسینیسید هادی  سید عبداله حسینیعلی مهدوی، ، حسن فضائلیآقاشاهی،  ، مجید؛ علیرضا قديرلیموافق  -34

 .1-10، ص.91ف شماره پژوهش و سازندگی در  گاو داری های منطقه اسالمشهر.)اوايل دوره( تغذيه گاو های خشك 

مقايسه سطوح مختلف جايگزينی سیالژ ذرت  با سیالژ تريتیکاله در  .1390حاجیلری، يزدانی، زره داران، مختار مهاجر. فضائلی، حسن،  -35

 .43-56(، ص. 3)21. نشريه پژوهش های علوم دامی. جیره غذايی  بره های نر زل در حال رشد

سته بررسی اثرات تغذيه سیالژ محصول فرعی پ  .1390 حسن فضائلی.احمد رياسی، مجید علیخانی، غالمرضا قربانی و  شاکری، پیروز، -36

-110 (، ص.3)21های علوم دامی. بر سنتز پروتئین میکروبی و عملکرد کلیه ها در گوساله های نر پرواری هلشتاين. نشريه پژوهش 

97. 

بررسی اثر سطح تغذيه بر رشد و بازده اقتصادی گوساله های نر بومی . 1391محمد ارشد محاجری ناو و حسین غالمی. ، فضائلی، حسن -37

  ، ص. 1سال اول شماره  (.دانشگاه زابل)پژوهش های دام های بومی مجله  منطقه تالش.

چر زراعت جو و چرای  مالس بر ترکیبات مغذی پس -اثر محلول اوره. 1391اسماعیلی راد و محمد بابايی.  اسماعیل فضائلی، حسن، -38

 . 11-18. ص. 2شماره  13دوره گوسفند بر روی آن. مجله تولیدات دامی 

اثر برداشت در مراحل مختلف رشد بر کمیت و کیفیت علوفه ارقام آمارانت و ارزيابی  . 1391و هرمز اسدی.  سن فضائلیحمهرانی، اردالن،  -39

 .173-185. ص. 2، شماره 28-2اقتصادی آن. مجله به زراعی نهال و بذر. جلد 

مجله علوم رپسند در منطقه سیستان. ارزش غذايی پنج گونه گیاهی شو. 1391. حسن فضائلی الهی، حسینی نژاد، زهرا، مصطفی يوسف -40

 .1-10. ص. 43(1دامی ايران. )
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اثر کود مرغی عمل آوری شده در جیره بر پايه مواد خشبی بر مصرف  .1392. ايوب عزيزی شترخفت ،حسن فضائلیپاپی، نادر؛  -41

-62. ص. 89)علوم دامی(. شماره  سنتزپروتئین  میکروبی و توازن نیتروژن در گوسفند. فصلنامه پژوهش و سازندگیاختیاری خوراک، 

55. 

برازش مدل  .1392 .حسن فضائلیمرادی شهربابك،  حسینسید رضا میرائی آشتیانیی، عباس پاکدل، سید مهدی؛ حسینی وردجانی،  -42

سازندگی  فصلنامه پژوهش و .دنبه و قطعات الشه با استفاده از خصوصیات ظاهری و چند متغیره برای پیش بینیهای رگرسیونی تك متغیره 

 .35-42. ص. 89)علوم دامی(. شماره 

بخش های  اثر فراوری حرارتی بر ترکیب شیمیايی،. 1392جواد رضايی. ، حسن فضائلی؛ يوسف روزبهان، مهدیبديعی باغسیاه،   -43

 .9-21. ص. 44شماره  . مجله علوم دامی ايران. بستر جوجه های گوشتی پروتئینی و گوارش پذيری

.  اثر سطوخ مختلف مالس، گوگرد و اوره بر 1392، بهاره طاهری دزفولی، حمید رضا ايزدنیا. حسن فضائلیمشايخی، محمد رضا؛  -44

 .2-11ص.  100.تخمیر شکمبه ای گاومیش به روش آزمايشگاهی.  فصلنامه پژوهش و سازندگی )علوم دامی(. شماره 

. 1392نادر اسدزاده، مرتضی رضايی، ناصر تیمورنژاد.  ، ابوالفضل عباسی، رامین علیوردی نسب،حسن فضائلیزاهدی فر، مجتبی؛  -45

فصلنامه  استفاده از کلش گندم عمل آوری شده با اوره در بلوک خوراک کامل و اثر آن بر عملکرد گوساله های نر پرواری.

 .53-62. ص. 100پژوهش و سازندگی )علوم دامی(. شماره 

. اثر تغذيه علوفه خارشتر به میش های 1392حمد ملك خواهی، علی رازقی. ، سید احمد میرهادی، م فضائلیحسن باشتینی، جعفر؛  -46

 .39-49ص.   23( 2)شیری  بر تولید شیر و عملکرد بره ها. نشريه پژوهش های علوم دامی )دانشگاه تبريز(. 

ناگون رطوبت و عمق . اثر فراوری دپو کردن در سطوح گو1392جواد رضايی.  ، يوسف روزبهان وحسن فضائلیبلوچ قرائی، حسین،  -47

 .405-412ص. .  44(4). مجله علوم دامی ايران های متفاوت بر سالم سازی بستر جوجه گوشتی.

پژوهش در مطالعه ترکیبات شیمیايی و تخمیر پذيری کاه برخی الين های گندم.  .  1392. و ناصر تیمورنژاد فضائلی حسنزاهدی فر مجتبی،  -48

 ..81-95ص.   1(4).  نشخوارکنندگان

بررسی وضعیت توازن مواد مغذی در گاوداری های نیمه صنعتی .  1393و علی مهدوی. حسن فضائلی آقاشاهی، علیرضا؛ مجید موافق قديرلی،   -49

 .3-14. ص. 103پژوهش و سازندگی )علوم دامی(. شماره . شیری غرب استان تهران

آنزيم های هیدرولیتیك بخش های  منبع انرژی بر برخیاثر . 1393. حسن فضائلیو  شترخفت، ايوب؛ جواد رضايی، علی کیانیعزيزی  -50

پژوهش در نشخوارکنندگان. پژوهش در . در گوسفند تغذيه شده با جیره ی حاوی کود مرغی فرآوری شده مختلف شیرابه شکمبه و ابقای نیتروژن

  .17-37ص.   2(2)نشخوارکنندگان. 

 .205-214. ص. 103پژوهش و سازندگی )علوم دامی(. شماره  .ك از نظرتغذيه دامتولید علوفه هیدروپونی. باز ده 1393. فضائلی، حسن  -51

تاثیر جايگزينی سیالژ ذرت با سیالژ تاج . 1393مجتبی زاهدی فر، مقصودی نژاد. ، حسن فضائلی؛ ؛ جواد رضايیروزبهان، يوسف -52

پژوهش و سازندگی )علوم دامی(. شماره غانی. خروس بر افزايش وزن، تخمیر شکمبه و فراسنجه های خونی يك گله پرواری گوسفند م

  .39-54. ص. 104

تاثیر جیره های غذايی حاوی اوره و مالس بر عملکرد پروار  و نیتروژن اوره . تاثیر 1393و فرخ کفیل زاده.  حسن فضائلیخیاط، احمد،   -53

 .25-38. ص. 104پژوهش و سازندگی )علوم دامی(. شماره ای خون بره های نر عربی.  

اثر فراوری زيستی )قارچ پلوروتوس فلوريدا( بر . 1393هادی صادقی و ابوطالب صادقی.  ؛فضائلی حسن بیری فرد، عبدالمهدی؛ک -54

 .219-239. ص. 104پژوهش و سازندگی )علوم دامی(. شماره  ارزش غذايی کلش گندم و برگ درخت خرما. 

غی عمل آوری شده بر مصرف خوراک، قابیلیت هضم، عملکرد و اثر سطوح مختلف کود مر. 1393رضايی.  پاپی،، فضائلی عزيزی، -55

 .385-392ص. . (4)45شماره  . مجله علوم دامی ايران.متابولیت های شکمبه و خون بره های نر مغانی
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های نر سطوح مختلف کود مرغی فرآوری شده در جیره غذايی بر عملکرد پرواری گوساله اثر  .1393 .فضائلیمحمدی، روزبهان،  -56

 . 197-208ص. . (3)45. شماره مجله علوم دامی ايرانلشتاين. ه

وفه جو تولید شده به روش عملکرد بره های پرواری تغذيه شده با عل. 1394.  فضائلیحسینی نسب، پورمیرزايی، حسینی ابرندآبادی،  -57

 .157-168. ص. 106پژوهش و سازندگی )علوم دامی(. شماره  هیدرو پونیك.

پژوهش و هلشتاين.  نز های گوساله پزواری درعملک بز سفید انگور تفاله سیالژ تغذيه ی . اثز1394. . فضائلیحافشارحمیدی، ب. و  -58

 .241-252. ص. 107سازندگی )علوم دامی(. شماره 

داخلی.  نشانگر دو از استفاده با اسب در هضم قابلیت بر غالت متفاوت منابع . تاثیر1394. ، حفضائلی ، ی. وروزبهان ا.،ديرکوندی، -59

 .3-12. ص. 107پژوهش و سازندگی )علوم دامی(. شماره 

تولیدات دامی. شماره . تعیین ارزش غذايی و عملکرد علوفه سیب زمینی ترشی. مجله 1394  .، حفضائلی ، ف. وکفیل زاده ن.، پاپی، -60

 .353-345ص. .  17( 2)

ترکیب شیمیايی، گوارش پذيری و کیفیت پروتئین علوفه تاج . ارزيابی 1394.، کرکودی، ک. و مهرانی، ا. فضائلی، حاحسانی، پ.،  -61

 .428-436، ص. 4، شماره 7نشريه پژوهشهای علوم دامی ايران. جلد  خروس در دو مرحله برداشت.

 پرواری نر های گوساله عملکرد بر غذايی جیرۀ فیزيکی شکل تأثیر. 1395،  آقاشاهی، ع.، تیموری، ع.ر. و خاکی، م. .، حفضائلی -62

 .51-60، ص. 1، شماره 18تاين. مجله تولیدات دامی. دوره هلش

 های فراسنجه و پذيری گوارش شیمیايی، ترکیبات تعیین. 1394، ح. ، نوروزيان، م.ع. و بانهفضائلی، ح.ويسی، ا.، افضل زاده، ا.،  -63

  .115-122(. 21)6پژوهش های تولیدات دامی.  .روزه سه زده جوانه جو دانه پروتئین و خشك ماده پذيری تجزيه

ای در تغذيه نشخوارکنندگان  )بخش عنوان يك خوراک علوفهمحصول فرعی پسته به. 1395، ح. فضائلی شاکری، پ.، غفاری، ح. و -64

. ص. 112. شماره (. علوم دامی )پژوهش و سازندگی(سازی، ترکیبات شیمیايی، مصرف خوراک، عملکرد و قابلیت هضماول: ذخیره

129-144. 

خون، ادرار و  های فراسنجه مالس بر برخی -اثر بلوک اوره . 1394و رضا کلوانی.  حسن فضائلیکیوان کرکودی،  اسدی، رضا، -65

 .49-65ص.  21مجله دانش و پژوهش علوم دامی/ جلد . هلشتاين شیری مدفوع گاوهای

ر افزودن سطوح مختلف مالس بر خصوصیات مطالعه قابلیت سیلو شدن علوفه آرتیچوک و اث . 1395. ، حفضائلی پاپی، ن.، کفیل زاده، ف. -66

 .41-50. ص. 113پژوهش و سازندگی. شماره سیلويی آن. 

. قابلیت هضم جیره های غذايی حاوی کنسانتره داخلی و خارجی با استفاده از نشانگرهای 1395. ، حفضائلی، ، ی.کامیاب، روزبهان -67

 .33-21، ص. 3، شماره  5دوره  اکسید کروم و لیگنین در اسب ترکمن. تحقیقات تولیدات دامی.

مجله میکروب شناسی مواد  آلودگی میکروبی و غلظت سموم آفالتوکسین در محصول فرعی پسته. .1395، ح. فضائلیشاکری، پ.،  -68

 61-72. ص. 4، شماره 3غذائی. دوره 

نیتروژن : دومرکنندگان  )بخش ای در تغذيه نشخواعنوان يك خوراک علوفهمحصول فرعی پسته به .1395فضائلی، ح. شاکری، پ.،  -69

. ص. 113پژوهش و سازندگی. شماره آمونیاکی، پروتئین میکروبی، تخمیر و بیوهیدروژناسیون شکمبه ای، متان و متابولیت های خون. 

110-99. 

گ و طوقه چغندر قند اثر افزودن سطوح مختلف اوره و مالس بر خصوصیات سیلويی مخلوط بر. 1396فضائلی، ح. آقاشاهی، ع.، کردنژاد، اٍ.  -70

 .195-206. ص. 114پژوهش و سازندگی. شماره و باگاس نیشکر. 
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. اثر انتقال باکتريهای تجزيه کننده لیگنوسلولز روده موريانه به شیرابه 1396، ح. فضائلیعزيزی، ا.، محمد آبادی، ط.، معتمدی، ح.،  -71

. ص. 114پژوهش و سازندگی. شماره خه خرما در شرايط برون تنی. شکمبه بر فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم کاه گندم و سرشا

230-219. 

 .شده در سامانه هیدروپونیك تولید غالتو عملکرد علف سبز غذايی بررسی ارزش  .1396سلیمانی، س. روزبهان، ی. ، ح. فضائلی -72

 .33-21، ص. 15، شماره  8دوره . های تولیدات دامیپژوهش

منبع علوفه  كيعنوان  شکربهیکامل ن اهیگ يیعلوفه و ارزش غذا دیاثر مرحله برداشت بر عملکرد تول. 1396. فضائلی، ح ،، ا.این یفروغ -73

 .55-68. ص. 115. پژوهش و سازندگی. شماره 1396ی. ا

 تاج الژسی شکمبه ای تخمیر خصوصیات و غذايی ارزش مقايسه .1396زابلی، خ.  فضائلی، ح.،  ا.،  میرهادی، ح.، ربانی، عربی،علی  -74

 .101-116. ص. 5( 2شماره )نشخوارکنندگان.  در پژوهش ذرت.  سیالژ با سبز  خروس

کنسانتره جهت -های تراکم پذيری ترکیب علوفهارزيابی ويژگی  .1396  ، ح.یفضائل ،، ف.هژبریم. م.، معینی،  س. استی،فر -75

 .115-126. ص. 116تولیدبلوک های خوراک کامل. پژوهش و سازندگی. شماره 

آثار اندازۀ قطعات علوفه، فشار پرس هیدرولیك و زمان توقف فشار بر  . 1396 ، ح.فضائلیف.، هژبری، م.م.، معینی، س. فراستی،  -76

 .569-584، ص. 3، شماره 19. تولیدات دامی. دوره قابلیت ماندگاری و ريزش ذرات بلوکهای خوراک کامل

 پرواری های بره عملکرد بر رازيانه ريشه عصاره و پودر مصرف تأثیر. 1397کلوندی، سلگی، فرهپور، بشیری. ، فیعی، شفضائلی -77

 .69-84( ص. 1) 6پژوهش در نشخوارکنندگان. شماره . مهربان

 بر مختلف های حالل با پسته فرعی محصول از شده استخراج تاننی عصاره تأثیر. 1397و م. زاهدی فر.  فضائلی شاکری، پ.، ح. -78

 .243-255(. ص. 2)20. مجله تولیدات دامی.  شکمبه در سويا لهکنجا پروتئین پذيری تجزيه

بزهای  عملکرد بر  (Prosopis juliflora) پاکستانی کهور نیام از استفاده اثر. 1397. فضائلیم. يوسف الهی و ح. عسگری، ف.،  -79

 .43-53(. ص. 1)20تولیدات دامی.  . مجله تالی شیرده

اثر تانن میوه بلوط بر کنتیك تخمیر شکمبه بزهای بومی در اواخر  . ورمقانی، تأسلی ،1397. فضائلیجعفری، ه.، فتاح نیا، خطیب جو و ح.   -80

 .209-224. ص. 118پژوهش و سازندگی. شماره دوره آبستنی.  

 . بررسی کیفیت علوفه ای چهار گونه مرتعی از خانواده کاسنی1397شاکری، پ.، ح. فضائلی،  ا. پورمیرزايی و س.ح. مصطفوی.  -81

  .735-747. ص. 4. شماره 25. تحقیقات مرتع و بیابان. جلد )مطالعه موردی مراتع بافت در استان کرمان(

( در مقايسه با سیالژ Maria.  ارزش غذايی سیالژ علوفه تاج خروس )رقم 1397، ی. ر.زبهان، ج. رضايی و ح. فضائلی. شادی ح. -82

 .303-316. ص. 121علوم دامی )پژوهش و سازندگی(. شماره ذرت.  نشريه 

رقم سورگوم علوفه ای.  18. بررسی غلظت اسید پروسیك و نیترات در 1397و ع.ر. کوچکی.  فضائلی، ح. غالمی، ح. امیرصادقی، م. -83

 .205-218. ص. 121علوم دامی )پژوهش و سازندگی(. شماره 

ديت خوراک دهی بر عملکرد، قابلیت هضم، . اثر محدو1397، ر. ناصری هرسینی، ح. فضائلی و ع.ر. آقاشاهی. خمیس ابادی، ح. -84

 .15-30. ص. 4، شماره 6فراسنجه های خونی و ويژگی های کشتار در بره های سنجابی. نشريه پژوهش در نشخوارکنندگان. دوره 

        . عملکرد و کیفیت علوفه سیب زمینی ترشی در فواصل مختلف برداشت.    1398. فضائلیمحمدی، و.، ع. مختصی بیدگلی و ح.  -85

 .202-219ص.  2شماره   21به زراعی کشاورزی. دوره 

. ترکیب شیمیايی و گوارش پذيری برگ و نیم کهور پاکستانی و تأثیر نیام در جیره 1398عسکری، ف.، م. يوسف الهی و ح. فضائلی.  -86

   .1-16. ص.  2. شماره 7پژوهش در نشخوارکنندگام.  جلد بر عملکرد بزغاله های پرواری تالی. 
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. اثر يك ترکیب اوره آهسته رهش بر تولید گاز، تخمیر و گوارش پذيری مواد مغذی و 1398. فضائلی عزيزی، ا.، ا. شريفی و ح. -87

 .279-290. ص. 122فعالیت های آنزيم های میکروبی با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند. علوم دامی )پژوهش و سازندگی(. شماره 

های نیتروژنی ( و فراسنجهAو Mمنابع روی بر پروتئین  میکروبی، ايمینوگلوبینها )تأثیر . 1398. فضائلی. ج. رضايی و حم.، عبدالهی،  -88

    .17-23. ص.  2. شماره 7خون گوساله های هلشتاين. پژوهش در نشخوارکنندگام.  جلد 

ندازه ذرات علوفه بر گوارش پذيری، تولید تأثیر شکل فیزيکی خوراک و ا . 1398 ، ح.فضائلیم.م.، معینی، س. هژبری، ف.، فراستی،  -89

    .59-82. ص.  2. شماره 7پژوهش در نشخوارکنندگام.  جلد . شیر و رفتار تغذيه ای گاوهای هلشتاين

.  اثر مصرف کمپلکس های آلی منگنزف روی و مس )پیوند شده با گاليسین يا 1398. فضائلیروشن ضمیر، ح.، ج. رضايی و ح.  -90

بر سالمت، باروری و متابولیت های خون گاو شیری و گوساله. ( NRCشکل های سولفاته )برابر يا دو برابر توصیه متیونین( به جای 

 . 1-15. ص. 1. شماره 8تحقیقات تولیدات دامی. سال 

ذرت خشك بر تأثیر افزودن خوراک گلوتن .  1399، ح.، ف. میرزايی، ا. افضل زاده، م. نوروزيان، م. نادعلیان و ه. حسینی. فضائلی -91

)برون تنی و درون تنی(. مجله های آزمايشگاهی و دام زنده ای سیلوشده  به روشروی ترکیب شیمیايی و گوارش پذيری ذرت علوفه

 .23-35.  ص. 1. شماره 22.  دروه تولیدات دامی

های  غذايی بر فراسنجه کنی در جیره اثر مصرف پس ماند پسته پاک .1399. حسن فضائلیمیرحیدير، اعظم، يوسف روزبهان و  -92

 .18-26.  ص. 27. شماره 11.  دروه تولیدات دامی. پژوهش های تخمیر برون تنی و عملکرد بزهای رائینی

تأثیر افزودن برگ درخت کنار، به عنوان منبع تانن و روغن آفتابگردان بر   .1399. حسن فضائلیدشتی زاده، محمود.، محسن ساری و  -93
 .365-377.  ص. 3. شماره 22دروه  وی اسیدهای چرب الشه بزغاله های عدنی. مجله تولیدات دامی.عملکرد، صفات الشه و الگ

 
 

 ترويجی های : مقاله ب 

 9. نقش تعلیم و تربیت اسالمی در آموزش کشاورزی، هدف تعلیم و تربیت. مجله رشد و آموزش کشاورزی،  )1370، فضائلی، حسن -1

–10  :)58-60. 

قش تعلیم و تربیت اسالمی در آموزش کشاورزی، روش تحمیلل بله نفلس. مجلله رشلد و آملوزش کشلاورزی . ن1371 ،فضائلی، حسن -2

(،13-14 : )62-5. 

( 15. نقش تعلیم و تربیت اسالمی در آموزش کشاورزی، روش اعطای بینش. مجله رشد و آموزش کشلاورزی، ) 1371 ،فضائلی، حسن -3

:50-54. 

 70-69( : 7-8مواد خشبی جهت خوراک دام، مجله رشد آموزش کشاورزی، ).  غنی سازی کاه و 1371 ،فضائلی ، حسن -4

. نقش تعلیم و تربیت اسالمی در آموزش کشاورزی، روش دعوت به ايملان. مجلله رشلد و آملوزش کشلاورزی، 1372، فضائلی، حسن -5

(16 : )56-58. 

سلازی. مجلله رشلد و آملوزش کشلاورزی، . نقش تعلیم و تربیت اسالمی در آملوزش کشلاورزی، روش فريضله 1373 ،فضائلی، حسن -6

(17،18،19،20 : )76-79. 

. مقايسه دی کلسیم فسلفر هلای سلاخت داخلل و نلوع 1380 حسن فضائلی،فاطمی، سید جمال، محمود شیوازاد، سید احمد میرهادی و  -7

 . 22-30: 37 وارداتی با روشهای شیمیايی و بیولژيکی در تغذيه جوجه گوشتی، فصلنامه تغذيه دام، طیور و آبزيان،

 . 6-11: 38نگرش توسعه ای در تحقیقات دامپروری کشور. فصلنامه تغذيه دام، طیور و آبزيان، . 1381، فضائلی، حسن -8

، 39. کاربرد آب پنیر در تغذيه دام. فصلنامه تغذيله دام، طیلور و آبزيلان، 1381، حسن فضائلیتکاسی، محمد ولی، نادر فروغ عامری و  -9

13-8 . 
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 . 10-17، 42. نی به عنوان خوراک دام. فصلنامه تغذيه دام، طیور و آبزيان، 1382،  حسن، فضائلیو ترحمی، محمد  -10

آوری آبکشت در تولید کمی و کیفی علوفه. فصلنامه پژوهش  ارزيابی عملکرد فن. 1388و حیدر علی گل محمدی.  حسن، فضائلی -11

.57-67، ص. 9شماره  های علوم دامی. 

 به عنوان يك منبع علوفه ای. فصلنامه پژوهش های علوم دامی.  (Amaranthus) رفی علوفه تاج خروس. مع1388 .فضائلی، حسن -12

 .57-67، ص.  10شماره 

عملکلرد  .  اثر شکل فیزيکی خوراک بلر1388محمد بابايی و احمد اکبری کله سر. ، حسن، فضائلی، نادر؛ مطفی علی تهرانی، پاپی -13
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 (مجری ، همکاری و هدايت ،)طراحی طرح ها و پروژه های تحقیقاتیفهرست 

ردي

 ف
 سال خاتمه سال شروع عنوان طرح 

 1368 1364 طرح شناسايی ضايعات کشاورزی به منظور تغذيه دام 1

 1369 1364 ايجاد پايلوت تولید خوراک دام با استفاده از ضايعات کشاورزی 2

 1366 1365 خرد کن کلش برنجبررسی ساخت ماشینهای  3

 1368 1365 شناسايی و کاربرد تفاله و پسمانده های مرکبات در تغذيه دام 4

 1368 1366 دامداران روستايی در شمال کشورمطالعه و ارائه الگوهای ساختمانی سیلوی علوفه برای  5

 1368 1367 روشهای ذخیره سازی علف شبدر برسیممواد افزودنی و بررسی  6

 1371 1369 تولید آزمايشی و مصرف بلوک مالس اوره در تغذيه دام 7

 1374 1373 بررسی امکان استفاده از ضايعات بذر يونجه در تغذيه مرغ تخمگذار 8

 1374 1373 تغذيه سنتی و نیمه متمرکز روشهای نر تا لش با بررسی و مقايسه بازدهی گوساله 9

اسیدهای چرب در سبوس برنج استان گیالنبررسی ترکیبات شیمیايی و میزان  10  1374 1375 

 1374 1373 استفاده از سطوح مختلف انرژی و پروتئین در تغذيه گوساله های نر استان گیالن 11

 1374 1373 تعیین مناسب ترين میزان مصرف سیلوی ضايعات هندوانه در تغذيه گوساله های پرواری 12

 1374 1373 جهت تغذيه دام ست خارجی پسته تازه از پوژ بررسی امکان تهیه سیال 13

 1375 1374 بررسی امکان استفاده از تفاله زيتون در جیره غذايی گوساله های نر بومی گیالن 14

 1375 1374 بررسی روشهای مناسب سیلوکردن علف آزوال 15

 1375 1374 يررسی وضعیت تغذيه ای گاوهای شیری منطقه گلپايکان 16

 1376 1374 وضعیت و عملکرد توده گاوهای منطقه گلپايگانبررسی  17

 1376 1374 بررسی وضعیت عناصر معدنی در منابع علوفه ای منطقه گلپايگان 18

 1376 1374 استفاده از آب پنیر در غنی سازی کاه گندم 19

 1376 1374 بررسی استفاده از تفاله لیموی سیلو شده در تغذيه گوساله های نر بومی هرمزگان 20

 1376 1375 تعیین شاخص ارزش غذايی کاه گندم غنی شده با اوره و آب پنیر 21

 376 1375 بررسی وضعیت مديريت پرواربندی گوساله در ايران 22

 1376 1375 بررسی نسبتهای مناسب يونجه با برگ بلوط در تغذيه بز مرغز 23

 1376 1375 یمیايی و هضمیتعیین ارزش غذايی سیلوی  اپیکارپ پسته به روش ش 24
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 1378 1376 بررسی اثر تغذيه سرشاخه آتريپلکس بر رشد و تولید کرک بز رائینی 25

بررسی امکان بهبود بازده تولید مثل و تولید شیر گاوهای منطقه گلپايگان از طريق بهبود  26

 وضعیت تغذيه )مکمل فسفر(

1377 1378 

 1379 1378 ره تحريکی بر روی بازده تولید مثل گوسفندان داالقاثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جی 27

تعیین ارزش غذايی مخلوط تفاله تر چغندر قند و باگاس سیلو شده با اوره و مالس در  28

 گوسفند

1379 1380 

 1379 1379 تعیین ارزش غذايی کاه کمپوست باقیمانده از تولید قارچ آگاريکوس در تغذيه دام 29

 1381 1379 سورگوم شیرين نسبت به ذرت سیلوشده در پرواربندی گوساله  ژلکرد سیالبررسی عم 30

 1382 1379 بررسی امکان تجزيه پلی ساکاريدها و لیگنین کاه بوسیله میکربهای روده ای موريانه 31

 1381 1379 بررسی وضعیت عناصر معدنی در خون گوسفندان منطقه سبالن 32

ن بقايای کدو آجیلی و استفاده از آن در جیره غذايی گوساله های بررسی امکان سیلو کرد 33

 پرواری گاو میش.

1380 1381 

بررسی تغییرات ارزش غذايی يونجه )منطقه قهاوند همدان( از مرحله برداشت تا زمان  34

 مصرف در تغذيه دام

1380 1381 

 1380 1371 تعیین ارزش غذايی منابع خوراک دام کشور 35

 1380 1378 امکان بهبود ارزش غذايی کاه گندم با استفاده از قارچ خوراکیبررسی  36

 1382 1380 تعیین شاخص ارزش غذايی کاه گندم غنی شده با قارچ 37

 1382 1381 بررسی امکان سیلو کردن بقايای گالب گیری جهت تغذيه دام 38

مرحله برداشت تا زمان بررسی تغییرات ارزش غذايی يونجه )منطقه فامینین همدان( از  39

 مصرف در تغذيه دام

1380 1381 

   in vivoتعیین ارزش غذايی پس مانده های میوه و سبزيجات میادين تره بار به روشهای  40

 in vitroو 

1380 1381 

آزمون قابلیت کاربرد الگوی رشد ايستگاه تحقیقات دامپروری رشت برای گوساله های نر  41

 واحد های پرواربندیبومی گیالن در شرايط 

1380 1381 

 1382 1381 تعیین ارزش غذايی تفاله خشك لیمو ترش و کاربرد آن در جیره غذايی بز 42

 1383 1381 بررسی امکان استفاده از گیاه خارشتر در جیره نگهداری گوسفند و بز 43

 1382 1381 غذيه دام مقايسه سه روش بهره برداری از زراعت جو از نظر عملکرد ارزش غذايی در ت 44

 1382 1381 تعیین ارزش غذايی بقايای ذرت در تغذيه دام 45

 1383 1381 بررسی وضعیت مديريت تغذيه )در دوره خشکی( گاوهای شیری در شهرستان گلپايگان 46

 1384 1381 تعیین ترکیبات شیمیايی و قابلیت هضم گیاهان غالب مراتع منطقه بافت در استان کرمان  47

 1382 1381 اثر کاربرد علف خشك چوالن در جیره غدايی گوساله های نر پرواری گاومیش 48

 1383 1381 دستیابی به الگوی افزايش عملکرد گوساله های بومی گیالن از طريق بهبود تغذيه  49
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بررسی خصوصیات سیلويی و ارزش غذايی برگ و طوقه چغندر قند با سه روش مختلف  50

 برداشت

1381 1382 

بررسی اثر سطوح مختلف بقايای پسته خشك شده در جیره غذايی بر عملکرد بره های نر  51

 پرواری

1381 1382 

 1382 1381 تعیین ارزش غذايی کاه کمپوست حاصل از کشت قارچ خوراکی 52

   تعیین ارزش غذايی کهور و کاربرد آن در جیره غذايی بره های پرواری 53

سیالژ تفاله تر چغندر قند همراه با باگاس نیشکر و يا کاه گندم در تغذيه  بررسی اثر کاربرد 54
 گاومیش 

1381 1383 

بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد پرواری، کمیت و کیفیت  55
 الیاف بز مرخز 

1381 1383 

ش قارچ تکمه ای بر اثر کاربرد جیره پلت شده حاوی کاه کمپوست به جای مانده از پرور 56
 عملکرد بره پرواری

1382 1383 

اثر استفاده از اسیدهای پروپیونیك و استیك بر حف  ارزش غذايی پونجه طی مراحل  57
 خشك کردن و نگهداری در انبار

1382 1383 

 1384 1382 تعیین ترکیبات شیمیايی و قابلیت هضم گیاهان غالب خانواده گرامینه مراتع استان کرمان 58

 1384 1383 تعیین ارزش غذايی بقايای چای خشك کنی در تغذيه دام 59

 1384 1383 بررسی خصوصیات سیلويی و ارزش غذايی برگ و طوقه چغندر قند 60

 1384 1383 تعیین ارزش غذايی بقايای ذرت دانه ای در تغذيه دام   61

 1384 1383 تعیین ارزش غذايی بقايای گالب گیری به عنوان خوراک دام 62

 1385 1384 تعیین ارزش غذايی کاه لوبیا در تغذيه نشخوار کنندگان 63

 1385 1384 مقايسه ارزش غذايی علوفه کامل جو در سه روش بهره برداری 64

بررسی اثر مکمل های غذايی حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد تولید  65
 مثلی گوسفند داالق

1384 1386 

 1386 1385 ده از بقايای سیلو شده حاصل از پوست گیری پسته در جیره گوساله های نر پرواری استفا 66

 1386 1385 تعیین ارزش غذايی غالف کهور و کاربرد آن در جیره غذايی بره های پرواری  67

 1386 1385 بررسی تاثیر بهینه سازی کلش غالت در تغذيه گوسفند داشتی شال 68

لف مالس، گوگرد و اوره بر قابلیت هضم و تخمیر مواد خشبی در شیرابه اثر سطوح مخت 69
 شکمبه گاومیش

1385 1386 

بررسی امکان سیلو کردن بقايای کدو آجیلی و استفاده از آن در جیره غذايی گوساله های  70
 پرواری گاو میش

1385 1387 

 1387 1385 ن استان مرکزیبررسی اثرات استفاده از مکمل سلنیم و يد بر عملکرد گوسفندا 71

   کاربرد علوفه خشك چوالن در جیره غذايی گوساله های نر پرواری گاو میش 72

 1387 1385 مراحل مختلف برداشتدر معمولی رقم ارزن سه علوفه  و ارزش غذايیمقايسه عملکرد  73

 1386 1385 علوفه تاج خروس و خاصیت سیلويی تعیین ارزش غذايی  74
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اثر شکل فیزيکی خوراک بر عملکرد پرواری بره های نر کردی در گله های  مقايسه 75
 مردمی

1387 1388 

پروتئینی با استفاده از کود مرغی و مالس  -بررسی امکان تولید خوراک مکمل انرژی 76
 چغندر

1388 1389 

بررسی و مقايسه عملکردکمی و کیفی چهار رقم تاج خروس در تاريخ های مختلف  77

 برداشت

1387 1389 

 1389 1387 مراحل مختلف کاشتدر دم روباهی رقم ارزن سه علوفه  و ارزش غذايیمقايسه عملکرد  78

 1388 1387 مقايسه سه روش خوراک دادن بر عملکرد بره های نر پرواری زندی 79

 1388 1387 مکعبی شده بر عملکرد گوساله های نر پرواری استفاده از جیره کامال مخلوط  80

های پلرواری گوسلالهو شکل فیزيکی خوراک بلر عملکرد قارچ اثر کاربرد کاه کمپوست 81
 در استان همدان

1388 1389 

 1389 1388 اثر تغذيه علف خشك خارشتر بر عملکرد گوسفند و بز داشتی 82

بررسللی وضللعیت مللديريت تغذيلله در گاوداريهللای منطقلله جنللوب غللرب اسللتان تهللران  83

 )اسالمشهر( 

1388 1390 

اثر استفاده از بلوک های مکمل غذايی اوره مالس بر عملکرد گاوهای دورگ شلیرده در  84

 شرايط روستايی

1388 1390 

 1390 1387 بررسی ارزش غذايی و قابلیت هضم مواد مغذی علوفه استان خوزستان 84

روستايی میخته در شرايط آبررسی امکان بهبود وضعیت مديريت تغذيه پرورش تلیسه های  86

 منطقه گلپايگان 

1388 1390 

 جیلره در (روپونیك)هیلد آبکشلت روش هبل تولیلدی سبز هعلوف از استفاده اثر بررسی 87

 شیردهلشتاين غذايی گاو

1389 1391 

 و برگ سیالژ پايداری و جمعیت میکروبی بیوشیمیايی، برخصوصیات ومالس اوره اثر 88

 قند چغندر طوقه

1389 1391 

 1392 1389 برداشت زش غذايی علوفه نیشکرسیلوشده درزمانهای مختلفتعیین ار 89

 و هضم قابلیت تعیین دوم : بوشهر مرحله استان ازمراتع علوفه حاصل غذايی ارزش تعیین 90
 متابولیسم قابل انرژی

1389 1392 

 1392 1389 فناوری مناسب عمل آوری کود مرغی به منظور تولید مکمل خوراک دامدستیابی به 91

اثر منبع انرژی در جیره حاوی کود مرغی عمل آوری شده برگوارش پذيری و بیوسنتز  92
 شکمبه گوسفند 

1390 1392 

 1391 1390 گوسفند تغذيه در زده جوانه جو غذايی ارزش بررسی 93

 نیشکردر آوری سرشاخه عمل و  آوری جمع مکانیکی و دستی روش دو مقايسه 94

 خوزستان
1391 1392 

 1393 1391 ارزيابی اثر خوراک کامل بر عملکرد  گوساله های نر پرواری هولشتاين و مونتبیلیارد 95

 1393 1392 بررسی اثر استفاده از بلوک کامل غذايی بر عملکرد پرواری گوساله های نر گاومیش 96
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 1393 1392یبررسی ارزش غذايی و خصوصیات عملکردی دو رقم تاج خروس به عنوان منبع علوفه ا 97

شت بر ارزش غذايی و ايمن سازی کود بستر جوجه  عمل آوری به روش انبا 98
 های گوشتی

1393 1394 

 1394 1392 ذرت سیالژ با آن مقايسه و ای خروس علوفه تاج دورقم سیلويی خصوصیات بررسی 99

100    

 1392 1390 ره غذايی گوسفند داشتی اثر کاربرد سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده در جی 101

بررسی اثر بلوک خوراک کامل حاوی پیت باگاس نیشکر بر عملکرد پرواری گوساله  
های نر هلشتاين

1389 1390 

نسبت های مختلف مالس در جیره حاوی کود مرغی فرآوری شده بر گوارش پذيری  102
 و انرژی قابل متابولیسم خوراک در گوسفند

1391 1393 

 1393 1390 بررسی خصوصیات سیلويی، روند تخمیر و پايداری هوازی سیالژ علوفه ارزن مرواريدی 103

 1393 1391 گوسفند غذايی جیره در ای ارزن علوفه سیالژ مناسب سطح و غذايی ارزش تعیین 104

 1394 1392 بررسی امکان دستیابی به روش مناسب سیلو کردن سیب زمینی جهت تغذيه دام 105

 1394 1392 شت بر ارزش غذايی و... کود بستر جوجه های گوشتی عمل آوری به روش انبا 106

 1394 1392 سبز جو وذرت به روش آبکشت بررسی عملکرد تولید و بازده مواد مغذی علف 107

 1395 1392 تعیین ارزش غذايی ارزن پادزهری 108

 1394 1393 گوسفند هيه درخت در تغذسرشاخه دو گون يیارزش غذا نییتع 109

 1394 1393 مطالعه اثر سطوح مختلف سیالژ تاج خروس بر عملکرد بره پرواری 110

 1395 1394 تعیین ويژگی های سیلويی و مواد ضد مغذی علوفه سورگوم پگاه و اسپید فید 111

 1396 1395 پرواریبررسی اثر کاربرد بقايای کلم بروکلی سیلو شده در جیره غذايی بره  112

به شکل پودری و  (تاثیر استفاده از مکمل گیاهی دارويی رزن )ريشه گیاه دارويی رازيا نه 113
 مايع در جیره بره های مهربان در استان همدان

1394 1395 

 1394 1392 بررسی ارزش تغذيه علوفه سیلو شده سیب زمینی ترشی بر عملکرد پروار بره های نر 114

 1390 1389 ه عملکرد يونجه به دو روش خشك و سیلو شده در تغذيه گاو شیردهمقايس 115

 1394 1392 مطالعه و تعیین ارزش غذايی علوفه سیلو شده سیب زمینی ترشی  116

 حاصل فیبری بقايای از استفاده با شده سیلو ذرت علوفه غذايی ارزش و کیفیت بهبود 117

 ذرت از گیری قند از
1396 1398 

 1397 1395 تعیین خصوصیات سیلويی و ترکیبات مغذی علوفه سورگوم پگاه و اسپید فید 118

 1397 1395 با باکتری های دستگاه گوارش موريانه  ررسی بهبود ارزش غذايی کاه گندمب 119

 1398 1396 مقايسه اثر مصرف سیالژ سورگوم با سیالژ ذرت بر عملکرد تولیدی گاو شیرده هلشتاين 120

 

 

 لیف و ترجمه کتاب:تأ

  1397  ؛  سال انتشارآوری و مصرف درتغذيه دامعملهای کشاورزی، ماندپستألیف کتاب  -1
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    1396؛  سال انتشار کنترل کیفی در خوراک های دام تألیف کتاب  -2

  1388خوراک دادن  واحد های گاوداری؛ سال انتشار تألیف کتاب مديريت خوراک و  -3
 

 

:ايان نامهراهنمايی و مشاوره پ  

   

 نام عنوان پایان نامه ردیف

 دانشجو

نام 

 دانشگاه

مقطع 

 تحصیلی

 سال

 دفاع

تعیین ترکیبات شیمیايی، انرژی خام و قابلیت هضم تعدادی از مواد خوراکی در  1
 استان کردستان

 عثمان
عزيزی   

یسانسفوق ل تهران  1373 

لنتی فورمیس(  اثر جیره های غذايی حاوی سرشاخه آتريپلکس )کانیسنس و 2
 بررشد بره و بزغاله نر

 شعبان 
 ˝ ˝ ˝ چگینی

˝ ˝  
1373 

 inتاثیر نشاسته و آمونیاک بر روی بیوسنتز پروتئین میکروبی  شکمبه به طريق  3

vivo 
 ماشااهلل

خشنود    ˝ ˝ آزادکرج 
1373 

بررسی روشهای استفاده بهینه از علف نی و مقايسه آن با يونجه در جیره پرواری  4
وساله های نرسیستانیگ  

 علیرضا
آقاشاهی    ˝ ˝ تهران 

1374 

استفاده از کاه گندم عمل آوری شده با قارچ خوراکی در جیره بره های نر  5
 پرواری

 علیرضا
فروغی   ˝ ˝ ˝ ˝ ˝  

1374 

 مصطفی تهرانی اثر تعادل کاتیون آنیون جیره روی توان تولیدی گاوهای شیری هولشتاين 6
˝ ˝ ˝ ˝ ˝  1374 

    ارزشیابی کیفیت پروتئین پودر ماهی کیلکای ايران بوسیله روشهای شیمیايی و 7
 بیو لژيکی

 محمد
يگانه   

 آزاد
خوراسگان   ˝ ˝  

1374 

بررسی و شناخت عملکرد توده گاو های آمیخته گلپايگان در شرايط تغذيه و  8
 مديريت روستايی

 احمد
ناجی   

 تهران
˝ ˝  

1375 

لف انرژی و پروتئین بر عملکرد پرواری و پشم گوسفندان بررسی اثر سطوح مخت 9
 کردی

کاوه جعفری 
 ˝ ˝ ˝ خورشیدی

˝ ˝  
1375 

بررسی قابلیت هضم مواد خوراکی با استفاده از حیوان زنده و استفاده از کیسه  10
 های نايلونی در گوسفند

 
˝ ˝ ˝ 

˝ ˝  
1375 

ترکیبات غیر پروتئینیطراحی دستگاه غنی سازی مواد خشبی با استفاده از  11  1375  ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ محسنی 

مقايسه شیمیايی و بیولژيکی دی کلسیم فسفاتهای ساخت داخل و وارداتی در  12
 تغذيه جوجه گوشتی

 جمال
فاطمی   

 آزادکرج
˝ ˝  

1375 

مقايسه قدرت پرواربندی و بازدهی گوساله های نر تالشی در سیستمهای نیمه  13
ه تالشمتمرکز و گسترده در منطق  

محمد ارشد 
اومهاجری ن  ˝ ˝ ˝ 

˝ ˝ ˝ 
1375 

 1375  ˝ ˝ تبريز اسدی in-situتعیین قابلیت تجزيه پذيری پروتئین ارقام سورگوم به روش  14

عبدالرضا  بررسی وضعیت مديريتی پرواربندی گوساله در ايران 15
 تیموری

 مرکزآموزش
  ˝ ˝  عالی امام

1376 

روتئین جیره بر عملکرد پرواری گوساله های نر گاو بررسی اثر سطوح انرژی و پ 16
 میش آذربايجان غربی

 محسن پورآذری
˝ ˝ ˝ 

˝ ˝  
1376 

بررسی اثر توام هورمون و عمل فالشینگ بر روی عملکرد تولید مثل گوسفندان  17
 زل

 مختار مهاجر
 آزادکرج

˝ ˝  
1377 

ی گوساله های نر گاو بررسی اثر سطوح انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد پروار 18
 میش خوزستان

 اسحق کردنژاد
 آزاد ساوه

˝ ˝  
1378 

تعیین ارزش غذايی پس مانده های میوه و سبزی میادين تره بار در تغذيه  19
 نشخوارکنندگان

 تیمورنژاد
 آزادکرج

˝ ˝  
1378 

یعلی کیان عمل آوری بیولژيکی کاه گندم با استفاده از قارچهای عامل پوسیدگی سفید 20  1378  ˝ ˝ تربیت مدرس 

بررسی خصوصیات شیمیايی سیالژ يرگ و طوقه چغندرقند و ارزش غذايی آن  21
 در گوسفند

محمد رئیسیان 
 زاده

 1379  ˝ ˝ تبريز
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 1379  ˝ ˝ فردوسی احمد قنبری  خصوصیات شیمیايی قابلیت هضم و تجزيه پذيری سیالژ علوفه کامل جو 22

به ارزش غذايی منابع خوراک دام کشورارزيابی داده های مربوط  23  سید مرتضی 
 علوی

 مرکزآموزش
 ˝ ˝ عالی امام

1379 

تعیین ارزش غذايی مخلوط تفاله تر چغندر قند و باگاس سیلو شده با اوره و  24
 مالس در گوسفند

 بیگدلی
  ˝ ˝ اهواز

8013  

AFRCمقايسه تامین احتیاجات انرژی و پروتئین گاو شیری در دو سیستم  25 و   
NRC 

رمضانعلی 
 عزيزی

  ˝ ˝ ابوريحان
8213  

2138  ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ حسین توفیقی تعیین ارزش غذايی ضايعات چای 26  

بررسی تغییرات ارزش غذايی يونجه )منطقه قهاوند همدان( از مرحله برداشت تا  27
 زمان مصرف در تغذيه دام

 عبدالحسین
 معیر

 بوعلی
  ˝ ˝ همدان

1382 

ارزش غذايی يونجه )منطقه فامینین همدان( از مرحله برداشت تا بررسی تغییرات  28
 زمان مصرف در تغذيه دام

 حسین شفیعی

˝ ˝ ˝ ˝ ˝ 1382 
مقايسه رشد چهار گونه قارچ خوراکی بر روی کاه گندم و سرشاخه خرما و تعیین  29

 ارزش غذايی آنها
عبدالمهدی 
 کبیری فرد

 1382 ˝ ˝ رازی

يای کارخانجات صنايع غذايی استان گلستان به منظور تعیین ارزش غذايی بقا 30
 تغذيه دام

 دانشگاه کاويان
 نمازندرا

˝ ˝ 
1383 

̋  محمد پاسندی تعیین ارزش غذايی پس مانده های زراعی استان گلستان به منظور تغذيه دام 31  ˝ ˝ ˝ ˝ 1383 

حانابوري بوربور استفاده از ضايعات نان خشك در جیره بره های پرواری 32  ˝ ˝ 3138  

تاثیر تغذيه تکمیلی پروتئین و ويتامینها بر عملکرد میشهای داشتی وابسته به مرتع و  33
 پس چر غالت در فصول خشك

 حمید رضا
 جهانبخش

تربیت 
 مدرس

˝ ˝ 3138  

 بوعلی عسگری تعیین ارزش غذايی تفاله خشك لیمو ترش و کاربرد آن در جیره غذايی بز 34
  ˝ ˝ همدان

3138  

3138  ˝ ˝ ابوريحان میر غفاری تعیین شرايط مناسب عمل آوری کاه گندم با استفاده از بخار اب تحت فشار 35  
 حورا  اسداهلل تبديل زيستی باگاس نیشکر به خوراک دام غنی شده از پروتئین 36

خان والی   1384  ˝ ˝ امیرکبیر 
 inبستان( به روش های تعیین ارزش غذايی پس مانده های میوه و سبزيجات )فصل تا 37

vitro,   ،  in vivo و  in situ 
 رضا سلیمی

 1384  ˝ ˝ آزاد ورامین
 inتعیین ارزش غذايی پس مانده های میوه و سبزيجات )فصل پايیز ( به روش های  38

vitro,   ،  in vivo و  in situ 
 علیرضا 
 1384  ˝ ˝ آزاد ساوه پوررفیع

تربیت  جواد رضايی سیلو نمودن علوفه تاج خروسبررسی ارزش غذايی و امکان  39
 1385  ˝ ˝ مدرس

 محمد تاثیر مواد افزودنی خوراکی و غیر خوراکی بر کیفیت سیلوی ذرت 40
خوروش   

صنعتی 
 اصفهان

 دکترا
5138  

ارزش غذايی کاه عمل آوری شده با اوره به روشهای معمول و بسته بندی شده و  41
 گوساله های پرواریمقايسه اثر آنها بر عملکرد 

 تیمور تنها
 1385 ارشد آزاد کرج قزلی

با روشهای  (Amaranthus)تعیین ارزش غذايی چهار گونه علوفه تاج خروس  42
 آزمايشگاهی

 پوريا احسانی
 1385 ارشد آزاد ساوه

محمد اصغری  تعیین ارزش غذايی قصیل  جو تولیدی به روش آب کشت با روش های آزمايشگاهی 43
 1385 ˝ ˝ آزاد خوراسگان تبريزی

 داريوش  تعیین تانن تفاله انگور و اثر آن بر تجزيه پذيری پروتئین کنجاله سويا در تغذيه گاو شیرده 44
 علیپور

تربیت 
 1385 دکترا مدرس

علوم  ناصر کريمی تاثیر بخار آب تحت فشار بر خواص فیزيکو شیمیايی ديواره سلولی سرشاخه خرما 45
8513 ˝ ˝ تحقیقات  

 آزاد کاشمر اسکويی بررسی اثر خوراک کامل مکعبی شده بر عملکرد گوساله های نر پرواری 46
 

 1385 ارشد
 

بررسی تغییرات مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم گیاهان مرتعی غالب يیالقات  47
 سبالن در سه مرحله چرايی

 اباذر  قنبری
 آزاد شبستر

˝ ˝ 
1385 

 1386 ˝ ˝ آزاد کاشمر جعفر باشتینی در تغذيه گوسفند خارشتر ةلوفع بررسی سطوح مختلف  48
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دانیالی  زل بره های نر پرواریبر عملکرد  سیالژ ذرت تريتیکاله بجایژجايگزينی سیالاثر  49
 1386 ˝ ˝ گرگان حاجیلری

بررسی وضعیت مديريت تغذيه در گاوداری های نیمه صنعتی جنوب غرب تهران  50
 )اسالمشهر(

موافقمجید   
 1386 ˝ ˝ آزاد کرج قديرلی

اثر سطوح مختلف کنجاله کانوال بر قابلیت هضم و تجزيه پذيری پروتئین جیره  51
 گاو های شیرده هلشتاين

 امیر فیاضی
 1386 ˝ ˝ آزاد ساوه

اثر سطوح مختلف کنجاله کانوال بر عملکرد تولید شیر و برخی متابولیت های  52
 خونی گاوهای شیرده هلشتاين

 میثم منیعی
 1386 ˝ ˝ آزاد ساوه

 اعظم  اثر جايگزينی يونجه با بقايای پسته در جیره غذايی بز های رائینی 53
 میر حیدری

تربیت 
 1386 ˝ ˝ مدرس

تعیین اثرات پرتو تابی الکترونی بر تجزيه پذيری ديواره سلولی کاه گندم، کاه جو  و  54
 باگاس نیشکر

حسین رضا 
 شهبازی

علوم 
 1386 دکترا تحقیقات

با روش (    Helianthus tuberosusتعیین ارزش غذايی علوفه سیب زمینی ترشی )  55
 in vivo  و  in vitro های

 مرتضی
 نصرت آبادی

 آزاد ساوه
 

کارشناسی 
 ارشد

1387 
 

و استفاده از آن در جیره   In vivoتعیین قابلیت هضم میوه کهور با روش    56
 غذائی بره های پرواری

ائ الدينبه  
 ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ عالم زاده

اثر کاربرد تفاله چغندر سیلو شده با کاه گندم ويا باگاس نیشکر در جیره غذايی  57
 گاومیش های شیرده

 ابراهیم
فروغی   ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ 

های آزمايشگاهی و استفاده مستقیم از تعیین ارزش غذايی تفاله گل محمدی به روش  58
 حیوان زنده

 بهزاد 
 خرمی

رانته  
 ˝ ˝ ˝ ˝ ابوريحان

سید محمد  کاربرد بقايای گالب گیری در جیره غذايی گاو شیرده 59
 ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ سادات بیدگلی

تعیین ارزش غذايی و قابلیت هضم وارياته های مختلف سورگوم علوفه ای به  60
 روش آزمايشگاهی گاز تست

 آقا قلی
 بیدار 

 آزاد
 ˝ ˝ ˝ ˝ شبستر

دی گاوهای شیری با استفاده از علوفه سبز تولیدی به روش بررسی عملکرد تولی 61
 آبکشت )هايدروپونیك (

 حیدرعلی
 گلمحمدی

آزاد 
 1388 ˝ ˝ خوراسگان

مالس در جیرۀ غذايی برعملکرد پرواری و ازت خون -اثرات سطوح مختلف اوره 62
های نر بومی دزفولبره  

 آزاد احمد خیاط
ساوه   ˝ ˝ ˝ ˝ 

 رضا اسدی ره بر عملکرد گاو های شیرده هلشتايناو -اثر بلوک مالس 63
˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ 

اثر عمل آوری حرارتی بر بار میکروبی و ارزش غذايی کود بستر جوجه گوشتی  64
 با و بدون مالس

 علیرضا
صالح طريق   

 آزاد
ورامین   ˝ ˝ ˝ ˝ 

زهرا حسینی  تعیین ارزش غذايی هفت گونه از گیاهان علوفه ای منطقه سیستان 65
ژاد سربنانین  

 دانشگاه
زابل   ˝ ˝ ˝ ˝ 

بررسی ترکیب شیمیايی و قابلیت هضم ضايعات درخت موز و تعیین ويژگی های سیلويی  66
 آن

 علیرضا
شیبك   ˝ ˝ ˝ ˝ 

1389 

بررسی قابلیت هضم سیلوی شاخ و برگ  پژمرده درخت موز با استفاده از سطوح مختلف  67
 آنزيم های تجزيه کننده فیبر

 
˝ ˝ ˝ ˝ 

1389 

 کاربرد سرشاخه خرما در تغذيه بزهای مولد رائینی 68
 

بهداد ساالری 
 سردويی

 آزاد
خوراسگان   ˝ ˝ 

1389 

 آزاد ساوه محمود خانی تعیین ارزش غذايی پنج گونه گیاه شور پسند با روش های آزمايشگاهی 69
˝ ˝ 

1390 

د شیر گاوهای شیرده پرتولید اثر استفاده از دانه سويای کامل فراوری شده بر عملکرد تولی 70
 هلشتاين

 مهدی
رضايی   

 آزاد کرج
˝ ˝ 

1390 

 ابوريحان ايوب ويسی تعیین قابلیت هضم و مصرف اختیاری دانه جو جوانه زده در تغذيه گوسفند 71
˝ ˝ 

1390 

اثر فراوری حرارتی بر ارزش غذايی و شمارش برخی باکتری های بیماری زای بستر  72
 جوجه گوشتی

ديعی مهدی ب
 باغسیاه

تربیت 
 ˝ ˝ مدرس

1390 

اثر سطوح مختلف کود مرغی مرغی در جیره غذايی بر قابلیت هضم، سنتز پروتئین  73
 میکروبی، تعادل نیتروژن و مصرف اختیاری خوراک در گوسفند

 ايوب عزيزی 
 "  " " "  " " شتر خفت

1390 

يسه آن با سیالژ ذرتبررسی خصوصیات سیلويی دو رقم تاج خروس علوفه ای و مقا 74  ابوعلی سینا حمید ربانی 
˝ ˝ 

1391 
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 همدان
زا، ترکیب های بیماریاثر بستر جوجه گوشتی دپو شده بر شمارش برخی باکتری 75

 شیمیايی، قابلیت هضم و مصرف اختیاری گوسفند
 حسین 
 بلوچ قرائی

 تربیت
مدرس   ˝ ˝ 

1391 

راک، قابلیت هضم ومتابولیت های اثرسطوح مختلف کنسانتره روی رفتار مصرف خو 76
 خون در  اسب

 کامیاب
کالنتری   ˝ ˝ ˝ ˝ 

1392 

تاثیر تعداد دفعات خوراک دهی روی رفتار مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد  77
 مغذی و متابولیت های خون در اسب

 احسان
ديرکوندی   ˝ ˝ ˝ ˝ 

1392 

د بستر مرغی بر عملکرد بره بررسی اثر شکل فیزيکی خوراک در جیره های با و بدون کو 78
 های پرواری

 داوود
 ˝ ˝ "  " " میرمحمدی

1392 

 تاثیر تغذيه سیالژ تاج خروس بر عملکرد بره های پرواری و گاوهای شیری 79
 تربیت جواد رضايی

 مدرس     
 1392 دکترا

پذيری و ارزش غذايی محصول فرعی پسته خشك و بررسی ترکیبات شیمیايی، گوارش 80
ده در تغذيه نشخوارکنندگانش سیلو  

 پیروز 
 شاکری

 صنعتی 
 ˝ ˝ اصفهان

1392 

 بررسی امکان بهبود مديريت عملکرد تولید مثلی گوسفند سنگسری 81
 محمد مهدی
 احمدی

 آزاد
ورامین   

 1392 ارشد

نسبت به يونجه سرک در مقايسه با جیره کامال مخلوط  بررسی اثر استفاده از کاه سرک 82
(TMRبر عملکرد تولید شیر گاو هلشتاين ) 

 مرتضی 
 ˝ ˝ ˝ ˝ حدادی

1392 

( به روش Amaranthus hypokondriacusتعیین ارزش غذايی علوفه تاج خروس ) 83
 آزمايشگاهی و روش حیوان زنده

 محسن
قربانی   ˝ ˝ ˝ ˝ 

1392 

مقايسه دو روش خوراک  دادن )خوراک کامال مخلوط و خوراک نیمه مخلوط( بر  84
می و کیفی تولید شیر گاو هلشتاينعملکرد ک  

 محسن
نجفی عرب   ˝ ˝ ˝ ˝ 

1392 

 دانشگاه زابل زهره پاسبان ای سیالژ ضايعات موز اثر سطوح مختلف اوره بر ارزش تغذيه 85
˝ ˝ 

1392 

زمینیاثر افزودن مالس يا باکتری الکتوباسیلوس بر کیفیت سیالژ سیب 86  تربیت مدرس ياسر بابايی 
˝ ˝ 

1392 

پذيری مواد مغذی دانه جو و علوفه هیدروپونیك جوتعیین ترکیب شیمیايی و گوارش 87  سمیه سلیمانی 
˝ ˝ ˝ ˝ 

1392 

پذيری مواد مغذی و تجزيه پذيری پروتئین سیالژ دو رقم تعیین ترکیب شیمیايی، گوارش 88
خروس و مقايسه آن با سیالژ ذرتتاج  

 نگار
کريمی   ˝ ˝ ˝ ˝ 

1392 

وراک کامل بر عملکرد و رفتار خوراک خوردن گاو های شیردهاثر بلوک خ 89  رضا  
 ˝ ˝ ˝ ˝ خسروی 

1393 

اثر فشرده نمودن خوراک به صورت بلوک کامل بر مصرف اختیاری و گوارش پذيری  90
 خوراک در گوسفند

 

 حمید 
 شهدادی

رامین 
 ˝ ˝ خوزستان

1393 

های اه گندم بر عملکرد برهک-زمینیتأثیر تغذيه سطوح مختلف سیالژ مخلوط سیب 91
 پرواری

 خسرو
صدری   

 تربیت مدرس
˝ ˝ 

1394 

 عبدالحمید بررسی افزودن جاذب رطوبت و اوره بر ارزش غذايی سیالژ پسماند موز 92
ترشابی   

 دانشگاه زابل
˝ ˝ 

1394 

 1394 دکترا اهرازی کرمانش نادر پاپی پتانسیل تولید و استفاده از گیاه سیب زمینی ترشی در تغذيه دام  93

بررسی اثر افزودنی ها )باکتری، اوره و خرمای غیر خوراکی( بر ارزش غذايی سیالژ  94
 پسماند موز

 میثم
فوالدوند   

 دانشگاه زابل
 کارشناس
 ارشد

1394 

های همزيست تجزيه کننده مواد لیگنوسلولزی از دستگاه جداسازی و شناسايی باکتری 95
ای برخی بقايای کشاورزی در ها بر ارزش تغذيهنگوارش موريانه و بررسی اثر آ

 نشخوارکنندگان

 ايوب
عزيزی   

 رامین
 اهواز 

 دکترا
1395 

تأثیر منابع آلی يا معدنی منگنز، روی و مس  بر عملکرد، وضعیت سالمت و باروری گاو  96
 شیری

 حبیب اهلل 
 روشن ضمیر

 تربیت مدرس
 کارشناس
 ارشد

1395 

ب زمینی ترشی بر مصرف خوراک، گوارش پذيری، نیتروژن تاثیر تغذيه سیالژ سی 97
 میکروبی و فراسنجه های شکمبه و خون در گوسفند

 محمد
رزمخواه   ˝ ˝ ˝ ˝ 

1395 

تعیین ارزش تغذيه ای و عملکرد علوفه سیب زمینی ترشی کشت شده در منطقه مازندران با  98
 روشهای آزمايشگاهی

 البرز قاسمی
رودکی 
 تنکابن

˝ ˝ 
1395 

بروکلی )برگ، ساقه و ريشه( سیلو شده همراه با کاه در  کلم یايبقابررسی اثر استفاده از  99
 جیره غذايی بره پرواری

 ادريس
پرتوی   ˝ ˝ ˝ ˝ 

1396 
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پذيری مواد مغذی سیالژ دو رقم سورگوم علوفه ای و تعیین ترکیب شیمیايی و گوارش 100
 مقايسه آن با سیالژ ذرت

 احسان
صابر   ˝ ˝ ˝ ˝ 

1396 

ی ريپذگوارش ،یريپذهيتجز ،شیمیايی بیتعداد برداشت بر ترک ریتأث 101

یشگاهيآزما ریتخمو یترش ینیزمبیو غده س علوفه   

 سمیه فرزين مهر
˝ ˝ ˝ ˝ 

1396 

نیونیمت ،یرو دیسطوح مختلف اکس هيتغذ ریتأث 102 بر  یرو دیو نانواکس یرو 
گوساله یمنيسالمت و ا تیعملکرد، وضع  

عبدالهی مجتبی  
˝ ˝ ˝ ˝ 

1396 

 توان و شکمبه متابولیك های پاسخ ای، تغذيه رفتار بر کامل خوراک بلوک تاثیر 103
 هلشتاين شیری گاوهای تولیدی

 رازی  سیروس فراستی
 کرمانشاه

 1396 دکترا

اثر برداشت های مختلف با و بدون علف هرز بر کمیت و کیفیت علوفه سیب  104
 زمینی ترشی

 انور
یمحمد   

 تربیت 
 مدرس

 کارشناس
 ارشد

1396 

اثر میوه بلوط با و بدون پلی اتیلن گلیکول بر عملکرد تولید مثلی، فراسنجه های خونی و  105
 پاسخ ايمنی بزهای ماده بومی استان ايالم

 هوشنگ
جعفری   

 1396 دکترا ايالم

ان خروس در استای با پنج رقم تاجمقايسه ارزش غذايی سیالژ ذرت علوفه 106
 همدان )غرب ايران(

 سید احمد 
 حسینی

 تربیت 
 مدرس

 کارشناس
 ارشد

1397 

خروس در ای با پنج رقم تاجمقايسه ارزش غذايی سیالژ ذرت علوفه 107
 نیشابور

 حسین
 شادی

 تربیت 
 مدرس

 کارشناس
 ارشد

1397 

 تولید در هکتار، مصرف، قابلیت هضم مواد مغذی، پارامترهای تخمیر شکمبه ای و 108
 متابولیت های خون گوسفند تغذيه شده با علوفه سالیکورنیا

مهدی 
 نصرآبادی

 تربیت
مدرس   

 کارشناس
 ارشد

1397 

تأثیر مکمل های الکتوباسیلوس و يا مخمر بر فراسنجه های تخمیر، جمعیت میکروبی و  109
 فعالیت برخی آنزيم های هیدرولیتیك شکمبه با روش برون تنی

 علیرضا
 "  " "   " اشکواری

1397 

 فرشید اثر افزودن خوراک گلوتن ذرت بر خوشخوراکی و گوارش پذيری سیالژ ذرت 110
میرزايی   

 ابوريحان
 تهران

"   " 1397 
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 مقاله درهمايش های داخلی:  د                           

امکان استفاده از سیلوی تفاله پرتقلال در خلوراک دام. مجموعله مقلاالت سلمینار پرواربنلدی و اسلتفاده  بررسی .1366، فضائلی، حسن -1

 . 166-171ازفراورده های فرعی کشاورزی  در تغذيه دام. شیراز. ص 

 .1-15. سیستمهای تحقیقات در دامپروری، مجموعه مقاالت اولین کنگره علوم دامی ايران، تهران، ص. 1374، ی، حسنفضائل -2

 . سیستمهای تحقیقات مزرعه ای در دامپروری، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج )سخنرانی(1374، فضائلی، حسن -3

فاده از ضايعات بذر يونجه در تغذيه مرغ تخمگذار، مجموعه مقاالت اولین . بررسی امکان است1374و ابوالفضل عباسی،  فضائلی، حسن -4

 .45-54سمینار پژوهشی طیور ايران، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج ، ص 

. تعیین ترکیبات شیمیايی و انرژی خام مواد خشبی استان گلیالن، مجموعله 1375، علی نیکخواه، و سید احمد میرهادی،  فضائلی، حسن -5

 .9-22قاالت اولین سمینار پژوهشی تغذيه دام و طیور ايران، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. کرج ، م

ام ايلران بلا روشلهای د. قابلیلت هضلم و تجزيله پلذيری بعضلی از خوراکهلای 1375، حسنن فضنائلیزاده، اکبر، علی نیکخلواه و  تقی -6

مجموعه مقاالت اولین سمینار پژوهشی گوسلفند و بلز ايلران، مؤسسله . in vivo, in  vitro, in sacco)ازمايشگاهی و بیولژيکی )

 .248-258تحقیقات علوم دامی کشور. کرج ، ص. 

در  A. اثر فصل جفتگیری بر غلظت ويتلامین 1375، حسن فضائلیاسديان، اکبر، سید احمد میرهادی، منوچهر منعم، محمد خوروش و  -7

ین سمینار پژوهشی گوسفند و بز ايران، مؤسسه تحقیقات علوم داملی کشلور. کلرج پالسمای خون گوسفند شال.  مجموعه مقاالت اول

 .271،ص. 

. استفاده از سطوح مختلف آزوالی سیلو شده در تغذيه گوسفندان بلومی 1375، حسن فضائلیافضلی، مسعود ، سید مظفر مهدی زاده و  -8

 .280ؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. کرج ،ص. گیالن.  مجموعه مقاالت اولین سمینار پژوهشی گوسفند و بز ايران، م
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. مجموعه مقاالت اولین سمینار پژوهشی تغذيله دام و طیلور ايلران، مؤسسله 1375، حسن فضائلیتهرانی، علی مصطفی، علی نیکخواه و  -9

 .91-99تحقیقات علوم دامی کشور. کرج ، 

اولین سلمینار پژوهشلی تغذيله دام و طیلور ايلران، مؤسسله  .  مجموعه مقاالت1375، ن فضائلیسحفروغی، علیرضا ، علی نیکخواه و  -10

 .139-147تحقیقات علوم دامی کشور، کرج ، 

. اثر نشاسته و اوره بر بیو سنتز پروتئین میکروبی شلکمبه بلا 1375، حسن فضائلیخشنود، مجید ، سید احمد میرهادی، داوود شريفی و  -11

-182هشی تغذيه دام و طیور ايران، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج ، روش آزمايشگاهی.  مجموعه مقاالت اولین سمینار پژو

175. 

. جايگزينی نسبتهای مختلف تفاله سیب درختی سیلو شده 1375، حسن فضائلیکرمی، مرتضی ، غالمرضا قربانی، مسعود علیخوانی و  -12

پژوهشی تغذيه دام و طیور ايران، مؤسسه تحقیقات علوم بجای يونجه در جیره بره های نر لری بختیاری. مجموعه مقاالت اولین سمینار 

 .183-190دامی کشور، کرج، 

. روشهای استفاده بهینه از علف نی و مقايسه آن با يونجله در جیلره پلرواری 1375، حسن فضائلیآقاشاهی، علیرضا ، علی نیکخواه و  -13

ام و طیور ايران، مؤسسه تحقیقات علوم داملی کشلور، کلرج، گوساله های نر سیستانی. مجموعه مقاالت اولین سمینار پژوهشی تغذيه د

220-206. 

 .96-102: 35. غنی سازی کاه با آب پنیر و اوره. فصلنامه پژوهش و سازندگی، 1376، حسن فضائلیتکاسی، محمد ولی  و  -14

واحلدهای پرواريبنلدی  . بررسلی کلار آيلی فنلی1377، حسن فضنائلیتیموری، عبدالرضا ، ابوالفضل عباسی، همايون محملودزاده و  -15

-113گوساله در ايران. مجموعه مقاالت اولین سمینار پژوهشی گاو و گاومیش کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ص 

102. 

. بررسی اثر سطح تغذيه بر رشد و بازده اقتصادی 1377محمد ارشد مهاجری ناو، عبدالسول عالمه و حسین نوروزيان،   ،فضائلی، حسن -16

اله های نر منطقه تالش. مجموعه مقاالت اولین سمینار پژوهشی گاو و گاومیش کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، گوس

 .162ص 

.  بررسلی و شلناخت عملکلرد تلوده گاوهلای  1377، حسنن فضنائلیناجی زواره، احمد ، سید رضا میرايی آشتیانی، علی نیکخواه و  -17

يط روستايی. مجموعه مقاالت اولین سمینار پژوهشی گاو و گلاومیش کشلور. مؤسسله تحقیقلات عللوم آمیخته منطقه گلپايگان در شرا

 .184دامی کشور. کرج، ص 

. تعیین ترکیبات شیمیايی و قابلیت هضم ضايعات چای ايران. مجموعه مقاالت دومین سلمینار پژوهشلی تغذيله 1378،  فضائلی، حسن -18

 .295-301دامی. کرج، ص دام و طیور کشور. مؤسسه تحقیقات علوم 

گونه از جنس پلوروتوس( بر ترکیبلات  4. تاثیر قارچهای پوسیدگی سفید )1378، حسن فضائلیکیانی، علی شیر ، يوسف روزبهان و  -19

شیمیايی و قابلیت هضم کاه گندم. مجموعه مقاالت دومین سمینار پژوهشی تغذيه دام و طیور کشلور. مؤسسله تحقیقلات عللوم داملی. 

 .211-219کرج ،ص 

. استفاده از کاه و کاه آمونیاکی در تغذيه گوسا له های نر سرابی و تعیین انرژی قابل هضم 1378، حسن فضائلیحسنی، احمد رضا  و  -20

مجموعه مقاالت دومین سمینار پژوهشی تغذيه دام و طیور کشور. مؤسسله تحقیقلات عللوم داملی. کلرج، ص . in vivoجیره با روش 

344. 

. بررسی امکان سیلو کردن آزوال با استفاده از مواد جاذب الرطوبه 1378و حمیدرضا محمديان،  حسن فضائلیمظفر،  مهدی زاده، سید -21

 .359مختلف. مجموعه مقاالت دومین سمینار پژوهشی تغذيه دام و طیور کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی. کرج، ص 

.  بررسی اثر سطوح مختللف انلرژی و پلروتئین بلر 1378، حسن فضائلی کردنژاد، اسحیق ، همايون محمودزاده، حمیدرضا میرزايی و -22

عملکرد پرواری گوساله های نر گاومیش خوزسلتان. مجموعله مقلاالت دوملین سلمینار پژوهشلی تغذيله دام و طیلور کشلور. مؤسسله 

 .354تحقیقات علوم دامی. کرج، ص 
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عیین ترکیبات شیمیايی و تجزيه پذيری ملاده خشلك و پلروتئین . ت1378، حسن فضائلیبديعی مقدم، فريبرز،  مهوش حبیبی کوهی و  -23

خام يونجه و اسپرس منطقه گلپايگان. مجموعه مقاالت دومین سمینار پژوهشی تغذيه دام و طیور کشور. مؤسسه تحقیقات علوم داملی. 

 .348کرج، ص 

ای شلیری منطقله گلپايگلان. مجموعله . بررسی وضعیت تغذيه گاوه1378، حسن فضائلیآخوندی، علی ، حیدر علی گل محمدی و  -24

 346مقاالت دومین سمینار پژوهشی تغذيه دام و طیور کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی. کرج، ص 

 . تحقیق و توسعه در دامپروری.  مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. کرج )سخنرانی(. 1379 ،فضائلی، حسن -25

ا استفاده از قارچهای خلوراکی. مؤسسله تحقیقلات عللوم داملی کشلور. کلرج . غنی سازی مواد لیگنوسلولزی ب1379 ،فضائلی، حسن -26

 )سخنرانی(.

 . نخستین همايش توسعه و عمران شهرستان آستارا.1379نقش کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه شهرستان آستارا،  فضائلی، حسن، -27

قدرت میسیلیوم دوانی  شش گونه  بررسی و مقايسه. 1380، اصالن عزيزی، سید احمد میرهادی و همايون محمودزاده، فضائلی، حسن -28

مجموعه مقاالت دومین همايش بیو تکنولژی کشور. مؤسسه تحقیقلات .متفاوت کشت نوع محیط سه روی بر پلوروتوس از قارچهای

 821-829بیو تکنولژی ايران. کرج، 

تعیلین ارزش غلذايی پلس مانلده هلای میلوه و سلبزيجات . 1380، حسن فضائلیتیمورنژاد، ناصر ، مجتبی زاهدی فر، علی نیکخواه و  -29

میادين تره بار در نشخوارکنندگان. مجموعه مقاالت سومین سمینار پژوهشی تغذيه دام و طیور کشور. مؤسسله تحقیقلات عللوم داملی، 

 .45-54کرج ، ص 

حاصل از تجزيه شیمیايی و انرژی خام  . ارزيابی نتايج1380و ابوالفضل عباسی،  حسن فضائلیعلوی، سید مرتضی، مجتبی زاهدی فر،  -30

يونجه، شبدر، کاه گندم و کاه جو در ايران . مجموعه مقاالت سومین سمینار پژوهشی تغذيه دام و طیور کشور. مؤسسه تحقیقات علوم 

 .120-131دامی، کرج، ص 

ه. مجموعه مقاالت سومین سمینار . بررسی روشهای مختلف سیلو نمودن پوست خارجی پست1380 ،حسن فضائلیفروغ عامری، نادر و  -31

 .131-137پژوهشی تغذيه دام و طیور کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی، کرج،  ص 

. تاثیر خوراکهلای حلاوی عللف جلو سلیلو و 1380، حسن فضائلیقنبری گردونك، احمد، محسن دانش مسگران، ابوالقاسم گلیان و  -32

شکمبه ای و متابولیتهای خون بره های نر بلوچی. مجموعه مقاالت سومین سمینار  عمل آوری شده با فرمالدئید بر قابلیت هضم، تخمیر

 .138-148پژوهشی تغذيه دام و طیور کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی، کرج، ص 

 . مقايسه چهار روش فیستوال گذاری در گاو، گوسفند و بز. مجموعله مقلاالت سلومین سلمینار1380، حسن فضائلیامینی، فريدون  و  -33

 197پژوهشی تغذيه دام و طیور کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی، کرج، ص .

بررسی روابط بین تغییرات ايجاد شده در ترکیبلات ديلواره  1380و اصالن عزيزی،  حسن فضائلیکیانی، علی شیر ، يوسف روزبهان،  -34

ین سمینار پژوهشی تغذيه دام و طیور کشلور. سلولی و قابلیت هضم کاه گندم عمل آوری شده با قارچ خوراکی. مجموعه مقاالت دوم

 .219مؤسسه تحقیقات علوم دامی. کرج، ص 

. استفاده از پودر شلبدر برسلیم 1380، حسن فضائلیهیان، هوشنگ، فضل ا.. افراز، محمد تقی توحیديان، ژاله میرعبدالباقی و لطف اال -35

ت سلومین سلمینار پژوهشلی تغذيله دام و طیلور کشلور. مؤسسله در تغذيه مرغان گوشتی و مقايسه آن با پودر يونجله. مجموعله مقلاال

 . 353-363تحقیقات علوم دامی. کرج، ص 

. اثلر سلطوح انلرژی و پلروتئین جیلره بلر عملکلرد 1380، حسن فضائلیمحسن پور، علی، همايون محمودزاده، حمیدرضا میرزايلی و  -36

شلی تغذيله دام و طیلور کشورمؤسسله تحقیقلات عللوم داملی پرواری گوساله های نر گاومیش. مجموعه مقاالت سومین سلمینار پژوه

 . 235-236کشور، کرج. ص 

. اثر کاه غنی شده )آمونیاکی( بر عملکلرد پلرواری گوسلاله نلر سلرابی. مجموعله مقلاالت 1380، حسن فضائلیحسنی، احمد رضا و  -37

 .225-226دومین سمینار پژوهشی گاو و گاومیش کشور. زاهدان. ص 
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. بهبود بازده تولید شلیر در گاوهلای منطقله گلپايگلان بلا اسلتفاده از 1380و حیدر علی گل محمدی،  فضائلی حسنآخوندی،  علی،  -38

 .353-362مکمل فسفر. مجموعه مقاالت دومین سمینار پژوهشی گاو و گاومیش کشور. زاهدان،  ص 

ورزی. چهلارمین هملايش آموزشلهای . بهره گیری از روشهای تعلیم و تربیلت اسلالمی در آملوزش هلای کشلا1381 فضائلی، حسن، -39

 .67ص. .  تبريزکاربردی،  -علمی

. غنی سازی کاه گندم با استفاده از قارچ صدفی و کاربرد آن در جیره غلذايی گلاو شلیری.  مؤسسله تحقیقلات 1381، فضائلی، حسن -40

 علوم دامی کشور. کرج )سخنرانی(.

 مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. کرج )سخنرانی(. . الگوهای تحقیق و توسعه در دامپروری.1382،  فضائلی، حسن -41

. گاومیش حیوانی با استعداد در تبديل بقايای کشاورزی به شیر و گوشت. همايش گاومیش 1382و مجتبی زاهدی فر،  فضائلی، حسن -42

 ايران، ارومیه.

 م دامی کشور. کرج )سخنرانی(..  مؤسسه تحقیقات علوفن آوری های جديد در تولید و سیلو کردن علوفه. 1383، فضائلی، حسن -43

تفاله مالت و ارزش غذايی )قابلیت هضم( آن در تغذيه .  1383 .ندیو محمد پاس فضائلی حسن ،سید حسن حافظیان  ،عبداله کاويان  -44

 .70-73دانشکده کشاورزی کرج. ص  ،. اولین کنگره علوم دامی و آبزيان کشوردام

اثلرات اسلتفاده از کمپوسلت باقیمانلده از تولیلد قلارچ خلوراکی  . 1383ن برجلی. و محسل فضنائلی حسن ،علیرضا طالبیان مسعودی  -45

-108دانشکده کشلاورزی کلرج. ص  ،اولین کنگره علوم دامی و آبزيان کشور . )آگاريکوس بیسپوروس( در تغذيه نشخوارکنندگان

104. 

مقايسله تلاثیر میلزان انلرژی و . 1383منافی آذر. و قادر   فضائلی حسن ،محسن دانش مسگران  ، احمد افضل زاده ، یرمضانعلی عزيز -46

دانشلکده  ،اولین کنگره علوم دامی و آبزيلان کشلور. بر عملکرد گاو شیرده در اواسط شیردهی NRC و  AFRCپروتئین پیشنهادی 

 .136-138کشاورزی کرج. ص 

دوانی چهار گونه قارچ پلوروتوس بلر روی  مقايسه قدرت میسیلیوم  .1383. فضائلی حسنل زاده و یفرخ کف ،عبدالمهدی کبیری فرد  -47

دانشلکده کشلاورزی کلرج. ص  ،. اولین کنگره علوم داملی و آبزيلان کشلورکاه گندم و سرشاخه خرما در مقايسه با محیط کشت پايه

193-191. 

تلاثیر عملل . 1383 حسین نوروزيان و ابوالفضل عباسی. ، فضائلی حسن ،مجتبی زاهدی فر ،احمد افضل زاده  ، ر غفارییسید صادق م -48

اولین کنگره علوم دامی و آبزيان  .آوری کاه گندم با بخار آب تحت فشار بر خصوصیات تجزيه پذيری و بر آورد مصرف اختیاری آن

 .198-200 .دانشکده کشاورزی کرج. ص ،کشور

 .پسته در جیره بره های نر کرمانی استفاده از بقايای حاصل از پوست گیری. 1383و نادر فروغ عامری.  فضائلی حسن ،پیروز شاکری  -49

 .243-246 .دانشکده کشاورزی کرج. ص ،اولین کنگره علوم دامی و آبزيان کشور

تعیین شاخص ارزش غذايی کاه گندم غنی شده بلا اوره . 1383و علیرضا ذبیح اله زاده سماکوش.   فضائلی حسن ،محمد ولی تکاسی  -50

 .261-264 .دانشکده کشاورزی کرج. ص ،ان کشوراولین کنگره علوم دامی و آبزي . و آب پنیر

بررسی وضعیت عناصر سلنیم و يد در گوسلفندان اسلتان مرکلزی . 1383و سیروس بهادری.  فضائلی حسن ،رضا طالبیان مسعودی یعل -51

 .265-268دانشکده کشاورزی کرج. ص  ،. اولین کنگره علوم دامی و آبزيان کشور)گزارش موردئی از سه گله داشتی(

. ارزش غذايی و کاربرد بقايای گیاهی در تغذيه دام. اولین همايش علمی کاربردی مديريت 1383و مجتبی زاهدی فر.  ئلی، حسنفضا -52

 .95-96بقايای گیاهی. وزارت جهاد کشاورزی. ص. 

ده در مقايسه عملکردعلف سورگوم و علف ذرت سیلو ش 1384  .حیدر علی گل محمدی، عباس المدرس و شعاعی ، فضائلی، حسن -53

 .197ص. . دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی. اولین همايش ملی علوفه. تغذيه گوساله های پرواری
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اوللین . عیلین ارزش غلذايی گیاهلان علوفله ای اسلتان لرسلتانت 1384ن فضنائلی. حستورج اعظمی ، محمد بیگدلی، کريم قربانی،  -54

 .495ص. . دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی. همايش ملی علوفه

بررسی امکان سلیلو کلردن بقايلای کلدو آجیللی و تعییلین 1384جهانگیر امینی و علی محسن پور.   حسن فضائلی،سراين رزاق زاده،  -55

 .635-641 .دومین همايش ملی بررسی ضايعات محصوالت کشاورزی . دانشگاه تربیت مدرس. بهترين فرمول سیلو

برسی امکان اسلتفاده از سلیلو ی بقايلای کلدو آجیللی در   1384ی محسن پور. جهانگیر امینی و عل حسن فضائلی،سراين رزاق زاده،  -56

. جیره غذايی گوساله های پرواری گاو میش. دومین همايش ملی بررسلی ضلايعات محصلوالت کشلاورزی . دانشلگاه تربیلت ملدرس

649-642. 

دوملین  . اه غلالت بله منظلور تغذيله دامتعیین ارزش غلذايی کل  1384سید حسن حافضیان و کاويان.  حسن فضائلی،حمد پاسندی، م -57

 .675-687 همايش ملی بررسی ضايعات محصوالت کشاورزی . دانشگاه تربیت مدرس.

بررسی امکان سیلو کردن بقايای گالب گیری به منظور استفاده در تغذيه دام. دوملین کنگلره بهلره بلرداری از   1384 .فضائلی، حسن -58

 ورزی.  دانشگاه آزاد اسالمی  )واحد خوراسگان اصفهان (. منابع تجديد شونده و باز يافت در کشا

. دومین کنگره بهره برداری از منلابع تجديلد شلونده و بلاز باز يافت پس ماند های کشاورزی از نظر تغذيه دام  1384 .فضائلی، حسن -59

 . يافت در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسالمی  )واحد خوراسگان اصفهان(

دوملین سلمینار . در جیلره غلذايی بزغالله پلرواری تکمله ایقلارچ  باقیمانده از تولیلد کاه کمپوست از فادهاست  1384. فضائلی، حسن -60

 .43-49ص.  .موسسه تحقیقات  علوم دامی. کشور پژوهشی گوسفند و بز

 .ارزش غذايی بقايای گالب گیری با نسبت های مختلف يونجه خشك در تغذيه گوسلفند  1384و مجتبی  زاهدی فر  فضائلی، حسن -61

  .1-7 ص. . کشور. موسسه تحقیقات علوم دامیدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز

  .قابلیت هضم و مصرف اختیاری علف خارشتر در تغذيله گوسلفند  1384، رضا فیضی و حسین توکلی.  حسن فضائلیجعفر باشتینی،  -62

 .9-16ص.   دومین سمینار پژوهشی گوسفند وبز کشور. موسسه تحقیقات  علوم دامی.

عمل آوری کلش برنج با قارچ پلوروتلوس   1384حمید امانلو، رحیم عصفوری، محمد تقی مسلمیون.  حسن فضائلی،سعید موسوی،  -63

 .71-79 ص.. شور. موسسه تحقیقات  علوم دامیدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بزک .جهت استفاده در پروار بره های نر افشاری

بررسی وضعیت عناصر کلسیم و فسفر در سم خون میشهای متکی به مرتع   1384 .و مهدی خجسته حسن فضائلیمحمد يگانه پرست،  -64

 .80-86. ص. دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بزکشور. موسسه تحقیقات  علوم دامی. منطقه زاغه سلمان استان قم

معرفلی جلداول ارزش غلذايی منلابع   1384سید احمد میرهادی، عبلاس گراملی.  حسن فضائلی،ضل عباسی، مجتبی زاهدی فر، ابوالف -65

 .33-40. ص. دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بزکشور. موسسه تحقیقات  علوم دامی . خوراک دام و طیور ايران

دومین سمینار  .ايی کود خشك مرغ تجمگذار در تغذيه گوسفندتعیین ارزش غذ  1384و محمد نوروزی.  حسن فضائلیرضا فیضی،  -66

 .51-58 . ص. پژوهشی گوسفند و بزکشور. موسسه تحقیقات  علوم دامی

بررسلی اثلر افلزودن کلاه گنلدم،   1384غالمعلی مقدم و محسن دانش مسلگران.  حسن فضائلی،محمد رئیسیان زاده، داودعلی ساقی،  -67

دومین سمینار پژوهشی گوسلفند و بزکشلور. موسسله تحقیقلات   .برگ و طوقه چغندر سیلو شده مالس و اوره بر خصوصیات شیمیايی

 .17-22 ص.. علوم دامی

بررسی نسبت های مختلف برگ بلوط و يونجه بر کمیت و کیفیت الیلاف   1384و صالح صالحی.  حسن فضائلیرحمئن ابن عباسی،  -68

 .23-32 ص.. وسفند و بزکشور. موسسه تحقیقات  علوم دامیدومین سمینار پژوهشی گ .تولیدی بزغال های نر مرخز

تعیلین ارزش غلذايی و سلطوح مختللف تفالله   1384 حسن فضائلی.ابراهیم قاسمی، سید محمد مهدی طباطبايی، علی اصغر ساکی و  -69

 .59-70 ص.. دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بزکشور. موسسه تحقیقات  علوم دامی .خشك لیمو ترش در تغذيه بز
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 Amaranthusتعیلین ارزش غلذايی علوفله و سلیلوی تلاج خلروس   1384  حسنن فضنائلی.يوسلف روزبهلان و جلواد، رضايی،  -70

hypochondriacus 116. ص. دانشگاه فردوسی مشهد. چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی کشاورزی کشور. در تغذيه دام. 

د رگوسلفند. هملايش  ( Agropyron repens)وفله مرتعلی ملرغ   . تعیین ارزش غذايی عل1384 .حسن فضائلیوامیر رضا صفائی  -71

 . 113علوم دامی ، راهکارهای توسعه. دانشگاه آزاد واحد چالوس. ص. 

شلانزدهمین کلاجو روی بسلتر ملرغ. -بررسی کشلت قلارچ صلدفی سلاجور. 1385. و اصالن عزيزی حسن فضائلیامیر رضا صفائی ،  -72

 .192کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ص. کنگره ملی صنايع غذايی. دانشگاه علوم 

. دومین کنگره علوم دام و آبزيان ارزش غذايی بقايای پسته خشك شده همراه با يونجه خشك در گوسفند. 1386 .فضائلی، حسن -73

  .722-725کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. ص.  

. دومین کنگره علوم دام و وفه سیلو شده تاج خروسقابلیت هضم و مصرف اختیاری عل. 1386و امیر رضا صفايی.  فضائلی، حسن -74

   .726-729آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. ص. 

. اثر مصرف تفاله زيتون در جیره پرواری گوساله های نر بومی 1386حسن رکنی و رمضان حسین پور.  حسن فضائلی،حسین حسینی،  -75

  .349-352سه تحقیقات علوم دامی. ص.  دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسگیالن. 

. تاثیر جايگزينی سطوح مختلف 1386مجتبی زاهدی فر، مهناز صالحی و محمد ولی تکاسی.  ،حسن فضائلیسید مجتبی سید مومن ،  -76

م دام و دومین کنگره علوسرشاخه دو گونه آتريپلکس )کانی سنس و لنتی فرمیس( با يونجه بر رشد بدن و تولید کرک بزهای رائینی. 

  .512-515آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. ص. 

. اثر جیره غذايی حاوی پوست پسته بر 1386مهرداد شمس الدينی، نادر فروغ عامری و داوود درويشی.  حسن فضائلی،پیروز شاکری،  -77

دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. ری. فعالیت آنزيمهای سرمی آالنین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز بره های پروا

  .535-538. ص موسسه تحقیقات علوم دامی. ص

. اثرات استفاده از مکمل های مواد معدنی يد و سلنیم 1386محسن برجی و سیروس بهادری.  ،فضائلی حسنعلیرضا طالبیان مسعودی،  -78

. ص دام و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. صدومین کنگره علوم بر وضعیت اين عناصر در گوسفندان استان مرکزی. 

62-616.     

مطالعه ترکیبات شیمیايی و قابلیت هضم کاه لوبیا در تغذيه . 1386 .حسن فضائلیشرفعلی میرزايی، رمضانعلی عزيزی، محسن برجی و  -79

    .972-975 دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. ص.نشخوارکنندگان. 

. مقايسه ارزش غذايی علوفه کامل 1386محسن دانش مسگران، رضا فیضی و مهران اباذری.  حسن فضائلی،احمد قنبری گردونك،  -80

.  ص دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. صجو در سه روش بهره برداری از نظر عملکرد دام. 

747-744.  

( بر میزان  PEG. اثر افزودن پلی اتیلن گلیکول ) 1386مجتبی زاهدی فر و سید احمد میر هادی.  حسن فضائلی،ی، امیر رضا صفاي -81

   .596-599.  ص دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. صتولید گاز و قابلیت هضم ضايعات میوه. 

بررسی اثر مرحله رشد  . 1386 .حسن فضائلی د احمدی، پويا زمانی، اکبر تقی زاده،محمد مهدی طباطبايی، احمبهروز، نجف نژاد،  -82

دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه بر ترکیب شیمیايی، صفات زراعی و ارزش غذايی شبدر ايرانی در چین سوم. 

   .988-991تحقیقات علوم دامی. ص.  

ارزش غذايی کاهش تعیین . 1386. علی اصغر ساکی، حسین شفیعی ورزنه ،ن فضائلیحسعبدالحسین، محمد مهدی طباطبايی، معیر،  -83

دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. ص.  يونجه از زمان درو تا زمان مصرف در شهرستان همدان. 

893-889.   

ترکیبات شیمیايی سرشاخه خرمای عمل آوری شده با قارچ . تعیین 1386. فرخ کفیل زاده ،حسن فضائلیعبدالمهدی کبیری فرد،  -84

   .787-790دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. ص.  پلوروتوس فلوريدا. 
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. مطالعه ترکیبات 1386 حسن فضائلی.سعید کاويان، محمد مهدی طباطبايی، خلیل زابلی، فرخ کفیل زاده، حسن علی عربی و  -85

دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. ص. ايی و قابلیت هضم کنجاله کلزا در تغذيه گوسفند. شیمی

782-779.    

. بررسی امکان استفاده از بقايای پسته تازه پوست گیری شده در تغذيه 1386. و پیروز شاکری حسن فضائلینادر فروغ عامری،  -86

     698 -701ره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. ص. دومین کنگگاوهای شیری. 

. تعیین قابلیت 1386 .یخلیل زابلاحمد احمدی و  حسن فضائلی. محمد مهدی طباطبايی، حسن علی عربی، سید علی حسینی سیر، -87

ره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه دومین کنگهضم سیالژ کاه گندم با سطوح مختلف تفاله لیمو و اوره به روش آزمايشگاهی. 

     .633-636 تحقیقات علوم دامی. ص.

. تعیین ارزش غذايی علوفه مرتعی استان ايالم با 1386. محمد علی موسوی و صیفعلی ورمقانی ،لیحسن فضائهوشنگ جعفری،  -88

    .330-333علوم دامی. ص. دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات استفاده از روشهای آزمايشگاهی. 

ترکیبات شیمیايی و قابلیت هضم ظاهری  .1386سید حسن حافظیان، عبداهلل کاويان، يداهلل چشنی دل.  ،حسن فضائلیمحمد پاسندی،  -89

   .262-265دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. ص.  کاه آفتابگردان و کاه سويا در استان گلستان. 

بررسی ارزش غذايی گیاه خارشتر و تعیین جايگاه آن در تغذيه . 1386رضا فیضی، حسین توکلی.  حسن فضائلی،جعفر باشتینی،  -90

   .229-232دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. ص.  نشخوارکنندگان. 

 inفتابگردان به روش آن ترکیبات شیمیايی و قابلیت هضم ساقه و طوقه . تعیی1386. صالح صالحی ،حسن فضائلیرحمئن ابن عباسی،  -91

vivo & in vitro   .139-144دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. ص. در کردستان.    

گ بلوط در مناطق جنگلی و . تعیین ترکیبات شیمیايی و قابلیت هضم بر1386. کامبیز کامکار حسن فضائلی،رحمئن ابن عباسی،  -92

   .149-152دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. ص. نقش آن در تغذيه بز. 

. ترويج استفاده بهینه از 1386محمد نوروزی و مهران اباذری.  حسن فضائلی،محمد رئیسیان زاده، حمید خديوی، علیرضا شکری،  -93

ند در خوراک گوسفندان داشتی. دومین کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. سیالژ برگ و طوقه چغندر ق

   .29-31ص. 

. کاربرد کاه کمپوست حاصل از قارچ تکمه ای در جیره 1386علی فرهپور و عبدالحسین معیر.  حسن فضائلی،حسین شفیعی ورزنه،  -94

 .551-554و آبزيان کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی. ص. غذايی بره های پرواری. دومین کنگره علوم دام 

غذايی بقايای میوه و سبزيجات میادين تره بار در ارزش .  1386مجتبی زاهدی فر و ابوالفضل عباسی.  حسن فضائلی،، ناصرتیمور نژاد -95

 .519-523ص.  . دانشگاه تربیت مدرس.  ص1386ضايعات محصوالت کشاورزی. ملی سومین همايش . تغذيه دام

. تعیین ارزش غذايی ضايعات برگ چای. سومین همايش ملی 1386و داود قندی.  حسن فضائلیاحمد افضل زاده، حسین توفیقی،  -96

 .404-410. دانشگاه تربیت مدرس.  ص ص. 1386ضايعات محصوالت کشاورزی. 

ن همايش بوم شناختی کشاورزی ايران. دومی. در بوم شناختی کشاورزیروستايی جايگاه نظام دامپروری .  1386 .فضائلی، حسن -97

  .1228-1238 .صدانشگاه علوم کشاورزی گرگان. 

اثر استفاده از سیالژ تريتیکاله بر عملکرد بره های نر .  1386و مختار مهاجر.  حسن فضائلیدانیال حاجیلری، محمد رضا يزدانی،  -98

  .1458-1466. ص کشاورزی گرگان. دومین همايش بوم شناختی کشاورزی ايران. دانشگاه علوم. پرواری زل

بازيافت پس ماند های نیشکر و اهمیت آن در توسعه دامپروری. مجموعه مقاالت سومین کنگره ملی بازيافت و  .1387 .فضائلی، حسن -99

  .آزاد خوراسگان،  اصفهانداشگاه  .70ص. استفاده از منابع تجديد شونده در کشاورزی. 

تعیین ترکیبات شیمیايی . 1387. محمود دشتی زاده و سید ابوطالب صادقی حسن فضائلی،زاده،  ری فرد،  فرخ کفیلیعبدالمهدی کب -100

مجموعه مقاالت سومین کنگره ملی بازيافت و . کلش گندم عمل آوری شده با قارچ پلوروتوس فلوريدا به منظور استفاده در تغذيه دام

  آزاد خوراسگان،  اصفهان. داشگاه .92استفاده از منابع تجديد شونده در کشاورزی. ص. 
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 .22ص.  ولین همايش ملی گاو سیستانی.امجموعه مقاالت . یضرورت برنامه ريزی توسعه پرورش گاو سیستان .1387 .فضائلی، حسن -101

 داشگاه زابل.

ولیدی در بره های ت وزن تولد و رشداثر تغذيه تکمیلی میش ها بر . 1387. حمیدرضا جهان بخش و يوسف روزبهان  ، فضائلی، حسن -102

 .مجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد .شرايط روستايی

بررسی عملکرد تولید . 1387. له منتجبی و شهاب الدلن مشرفنصرت   حیدر علی گل محمدی، علی اکبر شعاعی، ، فضائلی، حسن -103

 .کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد مجموعه مقاالنت سومین. علف سبز جو با روش آب کشت در اتاق فلزی

ترکیبات شیمیايی و قابلیت هضم  .1387. سید احمد میرهادیو ، مرتضی عرب نصرت آبادیکیوان کرکودی، فضائلی، حسن -104

مجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه . زمینی ترشی در مراحل مختلف برداشتآزمايشگاهی علوفه سیب

 .سی مشهدفردو

بررسی استفاده از تفاله چغندر قند سیلو شده با کاه گندم و يا باگاس . 1387و حمید رضا ايزد نیا.  حسن فضائلیابراهیم فروغی نیا،  -105

 .مجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد . نیشکر در مقايسه با سیالژ ذرت در تغذيه گاومیش شیرده

اثر افزايش کنجاله کانوال بر عملکرد تولید شیر و برخی . 1387. يم زادهو صادق کر حسن فضائلیعی، کیوان کرکودی، میثم منی -106

 .مجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد. متابولیت های خونی گاو های شیرده هلشتاين

، محمود دشتی زاده، سید ابوطالب صادقی، محمد هادی صادقی و اير ارسالن فرخ کفیل زاده ،حسن فضائلیعبدالمهدی کبیری فرد،  -107

مجموعه مقاالنت سومین . تعیین قابلیت هضم کلش گندم عمل آوری شده با قارچ پلوروتوس فلوريدا در گوسفند. 1387کمالی. 

 .کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد

اثر استفاده از بقايای گالب گیری در جیره غذايی گوساله های نر  . 1387ات بیدگلی. و سید محمد ساد حسن فضائلیبهزاد خرمی،  -108

 .مجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد. پرواری

ررسی ب. 1387. سید مجتبی سید مومن و سید ابراهیم ابراهیمی ،حسن فضائلیمحمد ولی تکاسی، سعید غالمی، مجتبی زاهدی فر،  -109

مجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی کشور.  استفاده از آب پنیر در غنی سازی کاه گندم در واحد های پرواربندی مردمامکان 

 .دانشگاه فردوسی مشهد

اثر سطوح مختلف جايگزين بوته خیار به جای يونجه بر  .1387.صیفعلی ورمقانی و يحیی عباسپور  ،حسن فضائلیهوشنگ جعفری،  -110

 .مجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد. کرد بره پرواریعمل

مکان استفاده از گیاه خارشتر در جیره نگهداری گوسفند ا بررسی. 1387. و علیرضا فرزاد حسن فضائلیجعفر باشتینی، حسین توکلی،  -111

 .دوسی مشهدمجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فر. و بز

مجتبی زاهدی فر، شهابالدين مشرف، مهوش کوهی حبیبی، منصور صالحی، نصرت ا..  ،حسن فضائلیحیدر علی گل محمدی،  -112

بررسی عملکرد، ارزش غذايی و هزينه تولید علوفه سبز جو با روش آبکشت و . 1387. منتجبی، علیرضا آذربايجانی و علی اکبر شعاعی

 .مجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد. ی نر پرواریاستفاده از آن در گوساله ها

مجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی . ساخت بلوک های مکمل غذايی اوره مالس. 1387. حسن فضائلیرمضانعلی عزيزی و  -113

 .کشور. دانشگاه فردوسی مشهد

تعیین ارزش غذايی سطوح مختلف علف خارشتر در . 1387.د احمد میرهادی و سی حسن فضائلی، احمد قدرت نما، ینیجعفر باشت -114

 .مجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد. خوراک دام با استفاده از فن تولید گاز

ی خصوصیات سیلويی و ررس. ب1387. محسن دانش مسگران، رضا رئیسیان زاده ،حسن فضائلیمحمد رئیسیان زاده، محمد نوروزی،  -115

مجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه . ارزش غذايی برگ و طوقه چغندر قند با دو روش مختلف برداشت

 .فردوسی مشهد
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ترکیب شیمیا يی و قابلیت هضم دو گونه درمنه در . 1387. احمد پورمیرزايی، حمید مصطفوی ،حسن فضائلیپیروز شاکری،  -116

 .مجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد. ت در استان کرمانشهرستان باف

بررسی ارزش غذايی علوفه های غالب در استان . 1387. و عبدالرحمن ابن عباسی حسن فضائلیکامبیز کامکار، محمد علی موسوی،  -117

 .مشهدردوسی دانشگاه فمجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی کشور.  . کردستان

. استفاده از بقايای سیلو شده حاصل از پوست گیری پسته در جیره گوساله 1387. حسن فضائلینادر فروغ عامری، پیروز شاکری و  -118

 های نر پرواری. مجموعه مقاالنت سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

 اولین هملايش مللی . لیت استفاده از بقايای ذرت دانه ای از نظر تغذيه دامارزش غذايی و قاب .1387موسوی.  و سید علی فضائلی، حسن -119

  اهوازموسسه سیمای دانش. . کشاورزی پايدار

منطقله جنلوب غلرب  اولین همايش علوفله. استعداد های خوزستان از نظر تلفیق دامپروری دربخش کشاورزی. 1387. فضائلی، حسن -120

 بیعی. دزفول مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ط  .کشور

بررسی خصوصیات سیلويی مخلوط برگ و طوقه چغندر قند و باگاس نیشکر بلا نسلبت هلای .  1387. حسن فضائلیاسحاق کردنژاد،  -121

.. اولین همايش علوفه منطقه جنوب غرب کشور.  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی. دزفولمختلف اوره و مالس

 

. تعیلین ارزش غلذايی و قابلیلت هضلم 1387 .شلیریمحمد رضلا سالمت دوست  و رامین ، ئلیحسن فضااسدی، يحیی بیدار، آقاقلی  -122

اولین همايش ملی فن آوری های نوين در کشاورزی و منابع وارياته های مختلف سورگوم علوفه ای با روش آزمايشگاهی گاز تست. 

 .1793-1790دانشگاه آزاد اسالمی رشت. ص.  .طبیعی

از بلوک های خوراک بر عملکرد گوسلاله بررسی اثر استفاده  .ا1387صالحی. صالح  وخضری محمد، ضائلیحسن فکامکار، کامبیز   -123

ص.  دانشلگاه آزاد اسلالمی رشلت. . . اولین همايش ملی فن آوری های نوين در کشاورزی و منابع طبیعیهای پرواری استان کردستان

1761-1766. 

اسلتفاده از علوفله سلبز تولیلدی بله روش . 1388. مدرسلی و مهلرداد حسن فضائلی طباطبايی،سید نورالدين گل محمدی، ر علی یدح -124

-303دانشگاه آزاد اسالمی خوراسلگان اصلفهان. ص.   . چهارمین همايش منطقه ای ايده های نو در کشاورزی. آبکشت در تغذيه دام

306.   

ملی بررسلی ضلايعات  محصلوالت  همايش چهارمین ام. استفاده بهینه از پس ماند های کشاورزی در تغذيه د . 1388. فضائلی، حسن -125

 204-198ص.  دانشگاه تربیت مدرس. کشاورزی

بررسلی افلت ارزش . 1388بشلیری. و جلواد معیلر  عبدالحسینطباطبايی ، محمد مهدی فرهپور ، ، علی حسن فضائلی ، حسین؛شفیعی -126

 ملی بررسی ضايعات  محصوالت کشلاورزی همايش چهارمین. غذايی يونجه از زمان برداشت تا زمان مصرف در منطقه فامنین همدان

 .333-329ص.   دانشگاه تربیت مدرس.

اثر کلاربرد کلاه کمپوسلت حاصلل از پلرورش . 1388 .عبدالحسین معیر و جواد بشیریفرهپور،   علی ، حسن فضائلی ، حسین؛شفیعی -127

دانشلگاه  ملی بررسی ضايعات  محصوالت کشاورزی مايشه چهارمین قارچ تکمه ای در جیره غذايی بره های پرواری استان همدان. 

 .339-334تربیت مدرس. ص.  

کاربرد اسید های آلی در کاهش ضايعات يونجه . 1388. بشیریجواد فرهپور ، علی شفیعی ، حسین ، حسن فضائلی ؛عبدالحسینمعیر،  -128

.348-344 شگاه تربیت مدرس.دان ملی بررسی ضايعات  محصوالت کشاورزی همايش چهارمین. در زمان بسته بندی

. تعیلین قابلیلت هضلم دو گونله عللف شلور                1388،کمال شلجاعیان.  حسن فضائلیمصطفی يوسف الهی ،  ؛زهرا، سربنانی حسینی نژا -129

(Salsola griffithii     وSuaeda vermiculataدر منطقه سیستان. مجموعه مقاالت چهارمین همايش مللی مرتلع و مرتعلد ) َ .اری

ص. 
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. تعیین قابلیلت هضلم دو گونله    1388،کمال شجاعیان ، سهیال نوری.  حسن فضائلیمصطفی يوسف الهی ،  ؛، زهراسربنانی حسینی نژا -130

(A. lagopoidies     وA. litorallis   .در منطقه سیستان. مجموعه مقاالت چهارمین همايش ملی مرتع و مرتعداری. ص )309 .

دوملین هملايش انجملن هلشلتاين . ايران در شیر تولید تحقیقاتی های اولويت و راهبردها.  1389 تار علی عباسی. مخو  حسن، فضائلی   -131

.1-11و صنعتی ايران. ص.  ی علمی سازمان پژوهش ها. ايران

. وم داملی ايلرانعلچهارمین کنگره مديريت تغذيه دام با استفاده از فناوری بلو ک های خوراک کامل. بهبود . 1389. حسن ،فضائلی  -132

1304-1311ص.   دانشکده کشاورزی کرج.

چهارمین کنگره قابلیت هضم و مصرف اختیاری بلوک  خوراک کامل در تغذيه گوسفند. . 1389امیر رضا صفايی.  و حسن ،فضائلی  -133

.1467-1470ص.   .. دانشکده کشاورزی کرجعلوم دامی ايران

بررسی اثر کشت قارچ پلوروتوس ساجور کاجو . 1389وهاب زاده. فرزانه نکدار پور،  ببابك والی، حورا اسد.. خان ،  حسن ،فضائلی  -134

.2325-2329ص.  . دانشکده کشاورزی کرج.علوم دامی ايرانچهارمین کنگره . بر ارزش غذايی باگاس  نیشکر

يای گلالب گیلری در جیلره گلاو .  بررسی امکان استفاده از بقا1389. حسن فضائلیافضل زاده، احمد سید محمد؛ بید گلی، سادات   -135

.1377-1380ص.  . دانشکده کشاورزی کرج.علوم دامی ايرانچهارمین کنگره . های شیرده

بررسی اثر جايگزينی بقايای گالب گیری با يونجه و تاثیر آن .  1389. حسن فضائلیافضل زاده، احمد سید محمد؛ بید گلی، سادات   -136

.1-4. ص. . دانشکده کشاورزی کرجعلوم دامی ايرانهارمین کنگره چ بر رفتار مصرف خوراک گاو های شیرده.

تعیین ارزش غذايی تفاله گلل محملدی بلا  اسلتفاده از روش . 1389افضل زاده. احمد  ،حسن فضائلیخادم، علی اکبر  بهزاد؛  ،خرمی  -137

.1381-1385ص.  ورزی کرج.. دانشکده کشاعلوم دامی ايرانچهارمین کنگره تولید گاز و سیستم کربوهیدرات و پروتئین. 

تعیین قابلیت هضم و تجزيه پذيری  تفاله گل محمدی بلا  روش هلای   .  1389افضل زاده. احمد  ،حسن فضائلیخادم ، بهزاد؛ خرمی،  -138

In vivo    وIn situ.  1386-1390ص.  . دانشکده کشاورزی کرج.علوم دامی ايرانچهارمین کنگره.

بررسلی ارزش غلذايی )ترکیلب . 1389 . ورزنه شفیعیحسین  ،حسن فضائلیعلی عربی، حسن ايی، طباطبخلیل؛ محمد مهدی زابلی،   -139

-1376ص.  . دانشلکده کشلاورزی کلرج.عللوم داملی ايلران. چهارمین کنگره شیمیايی( يونجه در مراحل پس از برداشت در سه چین

1373.

اسلتفاده از بلرگ خرملا در   .1389. حسنن فضنائلی،  شهرکی دهفروزنامیر داور طباطبايی، سید نورالدين  بهداد؛ ،ساردويی ساالری  -140

.1413-1417ص.  . دانشکده کشاورزی کرج.علوم دامی ايرانچهارمین کنگره  تغذيه بزهای مولد رائینبی.

 اثرات اشکال فیزيکی خوراک کامال مخللوط شلده بلر میلزان. 1389ولی زاده . رضا  ،حسن فضائلیفروغی،  علیرضا  ، سعید؛حسینی  -141

ص.  . دانشکده کشلاورزی کلرج.علوم دامی ايران. چهارمین کنگره مصرف خوراک و فعالیت جويدن گاوهای شیرده با تولید متوسط

1758-1754.

بررسی امکان اسلتفاده از شلیر جلايگزين  . 1389مستشاری. مسعود کیانزاد ، محمد رضا ،حسن فضائلی محمد حسین؛ تواتوری،هادی  -142

.2057-2060ص.  . دانشکده کشاورزی کرج.علوم دامی ايرانچهارمین کنگره رگی بره های نژاد شال. گوساله در دوران شیرخوا
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کنگره علوم دامی ايران. دانشگاه صنعتی اصفهان.  پنجمینپرواری بره های مغانی. 



 31 
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 1384  ˝ ˝ امیرکبیر خان والی 
 in  و in vitro,   ،  in vivoتعیین ارزش غذايی پس مانده های میوه و سبزيجات )فصل تابستان( به روش های  38

situ 
 رضا سلیمی

 1384  ˝ ˝ آزاد ورامین
 in  و in vitro,   ،  in vivoتعیین ارزش غذايی پس مانده های میوه و سبزيجات )فصل پايیز ( به روش های  39

situ 
 پوررفیععلیرضا 

 1384  ˝ ˝ آزاد ساوه
 1385  ˝ ˝ تربیت مدرس جواد رضايی بررسی ارزش غذايی و امکان سیلو نمودن علوفه تاج خروس 40
 محمد تاثیر مواد افزودنی خوراکی و غیر خوراکی بر کیفیت سیلوی ذرت 41

 خوروش 
 صنعتی اصفهان

 دکترا
1385 

 1385 ارشد آزاد کرج تنهاتیمور روشهای معمول و بسته بندی شده و مقايسه اثر آنها بر ارزش غذايی کاه عمل آوری شده با اوره به  42
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 قزلی عملکرد گوساله های پرواری
 1385 ارشد آزاد ساوه پوريا احسانی با روشهای آزمايشگاهی (Amaranthus)تعیین ارزش غذايی چهار گونه علوفه تاج خروس  43
محمد اصغری  یدی به روش آب کشت با روش های آزمايشگاهیتعیین ارزش غذايی قصیل  جو تول 44

 1385 ˝ ˝ آزاد خوراسگان تبريزی
 داريوش  تعیین تانن تفاله انگور و اثر آن بر تجزيه پذيری پروتئین کنجاله سويا در تغذيه گاو شیرده 45

 1385 دکترا تربیت مدرس علیپور
 1385 ˝ ˝ علوم تحقیقات ناصر کريمی ايی ديواره سلولی سرشاخه خرماتاثیر بخار آب تحت فشار بر خواص فیزيکو شیمی   46
 1385 ارشد آزاد کاشمر اسکويی بررسی اثر خوراک کامل مکعبی شده بر عملکرد گوساله های نر پرواری 47
بررسی تغییرات مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم گیاهان مرتعی غالب يیالقات سبالن در سه مرحله  48

 چرايی
 قنبری اباذر 

 آزاد شبستر
˝ ˝ 

1385 
 1386 ˝ ˝ آزاد کاشمر جعفر باشتینی در تغذيه گوسفند خارشتر ةعلوف بررسی سطوح مختلف  49
 1386 ˝ ˝ گرگان حاجیلریدانیالی  زل بره های نر پرواریبر عملکرد  سیالژ ذرت تريتیکاله بجایژجايگزينی سیالاثر  50
 مجید موافق )اسالمشهر( در گاوداری های نیمه صنعتی جنوب غرب تهرانبررسی وضعیت مديريت تغذيه  51

 1386 ˝ ˝ آزاد کرج قديرلی
 1386 ˝ ˝ آزاد ساوه امیر فیاضی اثر سطوح مختلف کنجاله کانوال بر قابلیت هضم و تجزيه پذيری پروتئین جیره گاو های شیرده هلشتاين 52
تولید شیر و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیرده  اثر سطوح مختلف کنجاله کانوال بر عملکرد 53

 هلشتاين
 میثم منیعی

 1386 ˝ ˝ آزاد ساوه
 اعظم  اثر جايگزينی يونجه با بقايای پسته در جیره غذايی بز های رائینی 54

 1386 ˝ ˝ مدرس تربیت میر حیدری
گندم، کاه جو  و باگاس تعیین اثرات پرتو تابی الکترونی بر تجزيه پذيری ديواره سلولی کاه  55

 نیشکر
حسین رضا 
 1386 دکترا علوم تحقیقات شهبازی

 با روش های(    Helianthus tuberosusتعیین ارزش غذايی علوفه سیب زمینی ترشی )  56
    in vitro  و  in vivo  

 مرتضی
 آزاد ساوه نصرت آبادی

کارشناس 
 1387 ارشد

57 
 پرواری آن در جیره غذائی بره های و استفاده از  In vivo   کهور با روش میوهقابلیت هضم  تعیین

 بهائ الدين
 عالم زاده

˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ 

 ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ابراهیم فروغی اثر کاربرد تفاله چغندر سیلو شده با کاه گندم ويا باگاس نیشکر در جیره غذايی گاومیش های شیرده 58

ی آزمايشگاهی و استفاده مستقیم از حیوان هاتعیین ارزش غذايی تفاله گل محمدی به روش  59
 زنده

 بهزاد خرمی
 تهران

˝ ˝ ˝ ˝ 

سید محمد  کاربرد بقايای گالب گیری در جیره غذايی گاو شیرده 60
 تهران سادات بیدگلی

˝ ˝ ˝ ˝ 

تعیین ارزش غذايی و قابلیت هضم وارياته های مختلف سورگوم علوفه ای به روش آزمايشگاهی گاز  61
 تست

 لی بیدارآقا ق
 آزاد شبستر

˝ ˝ ˝ ˝ 

بررسی عملکرد تولیدی گاوهای شیری با استفاده از علوفه سبز تولیدی به روش آبکشت )هايدروپونیك  62
) 

 حیدرعلی
 گلمحمدی

آزاد 
 خوراسگان

˝ ˝ 

1388 
های نر بومی دزفولمالس در جیرۀ غذايی برعملکرد پرواری و ازت خون بره-اثرات سطوح مختلف اوره 63  ˝ ˝ ˝ ˝ آزاد ساوه حمد خیاطا 

 ˝ ˝ ˝ ˝ آزاد ساوه اسدیرضا  اوره بر عملکرد گاو های شیرده هلشتاين -اثر بلوک مالس 64

 علیرضا اثر عمل آوری حرارتی بر بار میکروبی و ارزش غذايی کود بستر جوجه گوشتی با و بدون مالس 65
 آزاد ورامین صالح طريق 

˝ ˝ ˝ ˝ 

زهرا حسینی نژاد  هفت گونه از گیاهان علوفه ای منطقه سیستانتعیین ارزش غذايی  66
 سربنانی

 دانشگاه زابل
 ˝ ˝ 

 1389 ˝ ˝ ˝ ˝ علیرضا شیبك بررسی ترکیب شیمیايی و قابلیت هضم ضايعات درخت موز و تعیین ويژگی های سیلويی آن  67
ز سطوح مختلف آنزيم بررسی قابلیت هضم سیلوی شاخ و برگ  پژمرده درخت موز با استفاده ا 68

 های تجزيه کننده فیبر

 

˝ ˝ 
˝ ˝ 1389 

 بزهای مولد رائینی  تغذيهکاربرد سرشاخه خرما در  69
 

 ساالریبهداد 
 سردويی

آزاد 
 خوراسگان

˝ ˝ 1389 

 اسداهلل با روش های آزمايشگاهی تعیین ارزش غذايی پنج گونه گیاه شور پسند 70
 محمودخانی

 آزاد ساوه
˝ ˝ 1390 

 1390 ˝ ˝ آزاد کرج مهدی رضايیاثر استفاده از دانه سويای کامل فراوری شده بر عملکرد تولید شیر گاوهای شیرده پرتولید  71
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 هلشتاين
 1390 ˝ ˝ ابوريحان ويسی ايوب تعیین قابلیت هضم و مصرف اختیاری دانه جو جوانه زده در تغذيه گوسفند 72
شمارش برخی باکتری های بیماری زای بستر جوجه اثر فراوری حرارتی بر ارزش غذايی و  73

 گوشتی
مهدی بديعی 
 تربیت مدرس باغسیاه

˝ ˝ 1390 

اثر سطوح مختلف کود مرغی مرغی در جیره غذايی بر قابلیت هضم، سنتز پروتئین میکروبی،  74
 تعادل نیتروژن و مصرف اختیاری خوراک در گوسفند

 ايوب عزيزی 
 شتر خفت

" "  " " "  " 1390 

 1390 دکترا آزاد شبستر محمديان تبريزی  75
 1391 ˝ ˝ بوعلی حمید ربانی بررسی خصوصیات سیلويی دو رقم تاج خروس علوفه ای و مقايسه آن با سیالژ ذرت 76
زا، ترکیب شیمیايی، های بیماریاثر بستر جوجه گوشتی دپو شده بر شمارش برخی باکتری 77

 ندقابلیت هضم و مصرف اختیاری گوسف
 حسین 
 بلوچ قرائی

" "  " ˝ ˝ 1391 

اثرسطوح مختلف کنسانتره روی رفتار مصرف خوراک، قابلیت هضم ومتابولیت های خون در   78
 اسب

 کامیاب
 "  " " کالنتری 

˝ ˝ 1392 

دفعات خوراک دهی روی رفتار مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و متابولیت تاثیر تعداد  79
 سبهای خون در ا

 حسانا
 "  " " ديرکوندی 

˝ ˝ 1392 

بررسی اثر شکل فیزيکی خوراک در جیره های با و بدون کود بستر مرغی بر عملکرد بره  80
 های پرواری

 داوود
 "  " " میرمحمدی

˝ ˝ 1392 

 1392 دکترا "  " " جواد رضايی تاثیر تغذيه سیالژ تاج خروس بر عملکرد بره های پرواری و گاوهای شیری 81

 پذيری و ارزش غذايی محصول فرعی پسته خشك و سیلوبررسی ترکیبات شیمیايی، گوارش 82

 شده در تغذيه نشخوارکنندگان
 صنعتی  پیروز شاکری

 اصفهان
˝ ˝ 1392 

 بررسی امکان بهبود مديريت عملکرد تولید مثلی گوسفند سنگسری 83
 محمد مهدی
 احمدی

 آزاد ورامین
 1392 ارشد

نسبت به يونجه سرک در مقايسه با جیره کامال مخلوط  ده از کاه سرکبررسی اثر استفا 84
(TMRبر عملکرد تولید شیر گاو هلشتاين ) 

 مرتضی 
 ˝ ˝ حدادی

˝ ˝ 1392 

( به روش Amaranthus hypokondriacusتعیین ارزش غذايی علوفه تاج خروس ) 85
 آزمايشگاهی و روش حیوان زنده  

 محسن قربانی
˝ ˝ 

˝ ˝ 1392 

مقايسه دو روش خوراک  دادن )خوراک کامال مخلوط و خوراک نیمه مخلوط( بر عملکرد  86
 کمی و کیفی تولید شیر گاو هلشتاين

 محسن
 ˝ ˝ عرب نجفی 

˝ ˝ 1392 

 1392 ˝ ˝ دانشگاه زابل زهره پاسبان ای سیالژ ضايعات موز اثر سطوح مختلف اوره بر ارزش تغذيه 87

 1392 ˝ ˝ تربیت مدرس ياسر بابايی زمینیی الکتوباسیلوس بر کیفیت سیالژ سیباثر افزودن مالس يا باکتر 88

 1392 ˝ ˝ ˝ ˝ سمیه سلیمانی پذيری مواد مغذی دانه جو و علوفه هیدروپونیك جوتعیین ترکیب شیمیايی و گوارش 89

قم پذيری مواد مغذی و تجزيه پذيری پروتئین سیالژ دو رتعیین ترکیب شیمیايی، گوارش 90
 خروس و مقايسه آن با سیالژ ذرتتاج

 نگار کريمی
˝ ˝ 

˝ ˝ 1392 

 1393 ˝ ˝ ˝ ˝  خسرویرضا  عملکرد و رفتار خوراک خوردن گاو های شیردهبر خوراک کامل اثر بلوک  91
اثر فشرده نمودن خوراک به صورت بلوک کامل بر مصرف اختیاری و گوارش پذيری  92

 خوراک در گوسفند
 حمید 
 شهدادی

رامین 
 خوزستان

˝ ˝ 1393 

 1394 ˝ ˝ تربیت مدرس خسرو صدری های پرواریکاه گندم بر عملکرد بره-زمینیتأثیر تغذيه سطوح مختلف سیالژ مخلوط سیب 93
 بررسی افزودن جاذب رطوبت و اوره بر ارزش غذايی سیالژ پسماند موز 94

 
عبدالحمید 
 ترشابی

 دانشگاه زابل
˝ ˝ 1394 

رازی  نادر پاپی لید و استفاده از گیاه سیب زمینی ترشی در تغذيه دام پتانسیل تو 95
 کرمانشاه

 1394 دکترا

بررسی اثر افزودنی ها )باکتری، اوره و خرمای غیر خوراکی( بر ارزش غذايی سیالژ  96
 پسماند موز

 میثم فوالدوند
 دانشگاه زابل

 کارشناس
 ارشد 

1394 

مزيست تجزيه کننده مواد لیگنوسلولزی از دستگاه گوارش های هجداسازی و شناسايی باکتری 97
در نشخوارکنندگان کشاورزیای برخی بقايای ها بر ارزش تغذيهموريانه و بررسی اثر آن  

 

 ايوب عزيزی
 رامین اهواز

 1395 دکترا

کارشناس     تربیت مدرس ب اهلل حبی تأثیر منابع آلی يا معدنی منگنز، روی و مس  بر عملکرد، وضعیت سالمت و باروری گاو شیری 99  1395 
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ارشد  روشن ضمیر  

تعیین ارزش تغذيه ای و عملکرد علوفه سیب زمینی ترشی کشت شده در منطقه مازندران با  100

 روشهای آزمايشگاهی 

موسسه آموزش  البرز قاسمی
عالی رودکی 
 تنکابن

˝ ˝ 1395 

110 ک، گوارش پذيری، نیتروژن میکروبی و تاثیر تغذيه سیالژ سیب زمینی ترشی بر مصرف خورا 
 فراسنجه های شکمبه و خون در گوسفند

 1395 ˝ ˝ ˝ ˝ محمد رزمخواه

210 بروکلی )برگ، ساقه و ريشه( سیلو شده همراه با کاه در جیره  کلم یايبقابررسی اثر استفاده از  
 غذايی بره پرواری

 1396 ˝ ˝ ˝ ˝ ادريس پرتوی

310 پذيری مواد مغذی سیالژ دو رقم سورگوم علوفه ای و مقايسه گوارشتعیین ترکیب شیمیايی و  
 آن با سیالژ ذرت

 1396 ˝ ˝ ˝ ˝ احسان صابر

410  یشگاهيآزما ریتخمی وريپذگوارش ،یريپذهيتجز ،شیمیايی بیتعداد برداشت بر ترک ریتأث 

 یترش ینیزمبیو غده س علوفه

 1396 ˝ ˝ ˝ ˝ سمیه فرزين مهر

 تیبر عملکرد، وضع یرو دیو نانواکس یرو نیونیمت ،یرو دیسطوح مختلف اکس هيتغذ ریتأث 105

 گوساله یمنيسالمت و ا

 1396 ˝ ˝ ˝ ˝ مجتبی عبدالهی

 تولیدی توان و شکمبه متابولیك های پاسخ ای، تغذيه رفتار بر کامل خوراک بلوک تاثیر 106

 هلشتاين شیری گاوهای
رازی  سیروس فراستی

 کرمانشاه
 1396 دکترا

کارشناس     تربیت مدرس انور محمدی با و بدون علف هرز بر کمیت و کیفیت علوفه سیب زمینی ترشی اثر برداشت های مختلف 107  
ارشد   

1396 

اثر میوه بلوط با و بدون پلی اتیلن گلیکول بر عملکرد تولید مثلی، فراسنجه های خونی و پاسخ  108
 ايمنی بزهای ماده بومی استان ايالم

 شنگ جعفریهو
 ايالم

 1396 دکترا

109 
 خروس در استان همدان )غرب ايران(ای با پنج رقم تاجمقايسه ارزش غذايی سیالژ ذرت علوفه

 مد حسید ا
 تربیت مدرس حسینی

 کارشناس
 ارشد

1397 

 کارشناس تربیت مدرس حسین شادی  110
 ارشد

1397 

ارامترهای تخمیر شکمبه ای و متابولیت تولید در هکتار، مصرف، قابلیت هضم مواد مغذی، پ 111
 های خون گوسفند تغذيه شده با علوفه سالیکورنیا

 مهدی نصرآبادی
 تربیت مدرس

 کارشناس
 ارشد

1397 

بررسی ارزش غذايی و مواد ضد تغذيه ای برگ و نیام کهور پاکستانی و اثرات آنها بر عملکرد  112
 بزهای پرواری تالی هرمزگان

 فیروز عسگری
اه زابلدانشگ  

 1397 دکترا

چرب  یدهایرفتار و اس ،یاشکمبه ریبر عملکرد، تخم یبا و بدون مکمل چرب یاثر سرشاخه کنار هند یبررس 113
 یعدن یریش یبزها ریو ش یپروار یهاگوشت بزغاله

محمود دشتی 
 زاده

 6/99/ دکترا مالثانی

  دکترا رازی کرمانشاه ابن عباسی  114

  دکترا یهاروم شريفی مهر  115

  دکترا ارومیه ولیزاده  116

 

 اجرايی و فعالیت های شاخصسوابق 

 1365تا 1362از سال  مسئول کمیته کشاورزی جهاد سازندگی استان گیالن -1

 1372تا1370مسئول بخش پژوهشهای تغذيه دام موسسه تحقیقات علوم دامی  -2

 1388تا 1386و  1376تا  1373معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی  -3

 تا کنون 1381ز 1فنی و شورای پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی  -عضو کمیته علمی -4

 138عضو کمیته منتخب هیئت ممیزه در موسسه تحقیقات علوم دامی  -5

 1392-1388عضو کمسیون هیئت ممیزه سازمان تحقیقات و آموزش کشاوری  -6

 تا کنون 1391آموزش کشاورزی از مسئوکمسیون دامپزشکی و عضو هیئت ممیزه سازمان تحقیقات و  -7
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 تا کنون 1390عضو هیئت تحريريه مجالت تولیدات دامی و علوم دامی ايران از سال  -8

 1397تا  1385سردبیر مجله پژوهش و سازندگی، علوم دامی از  -9

 تا کنون 1392عضو کارگروه دام و آبزيان صندوق حمايت از پژوهشگران از  -10

ماندها و فرآورده های فرعی کشاورزی درکشورجهت اسلتفاده ی و عمل آوری پسايه گذاری پروژه ملی شناسايپ -11

ها )تاکنون اغلب آن ها وارد چرخه تولیلد آن ها در تغذيه دام و عرضه دانش فنی در خصوص استفاده بهینه از پس ماند

  شده است(.

ر)منتج به تهیه جداول ارزش غلذايی پايه گذاری پروژه ملی شناسايی و تعیین ارزش غذايی منابع خوراک دام کشو -12

  منابع خوراک دام کشور گرديد(.

های مناسب ذخیره سلازی و کلاربرد آن در تغذيله دام کله در شلمال شناسايی ارزش غذايی آزوال و معرفی رو ش -13

 کشور مورد استفاده دامداران قرار گرفته است.

امپروری کشورکه منتج به الگوهلای موفلق تحقیلق در پايه گذاری سبك تحقیقات مزرعه ای در بخش تحقیقات د -14

  ها شد.شرايط دامداری

هلای کوچلك و بلزرگ درکشلورکه هلم اکنلون در لوله گذاری درشلکمبه دامو آسان  پايه گذاری روش جديد  -15

  گیرد.مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور مورد استفاده قرار می

 ای منابع خوراک دام در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.      يری شکمبهپايه گذاری روش آزمايشگاهی تخمیر پذ -16

 . کشورمختلف دام  تحلیل و ضعیت و برنامه ريزی نیازهای غذايی جمعیت های -17

  تهیه برنامه ملی راهبردی شیر درکشور. -18

 ای علمی داخلی و خارجی.پژو هشی مربوط به مجله های علمی پژوهشی و همايشی ه -مقاله علمی 300داوری  -19

 پروژه و گزارش تحقیقاتی در کشور.  300ارزيابی و داوری  -20

 های آموزشی ملی و بین المللی. های علمی و کارگاهسخنرانی در همايش 62ارائه   -21
 

 

 :سوابق تدريس در دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی

 کارشناسی.مقطع  -دامغان مرکز آموزش رسول اکرم  عمل آوری خوراک های دام:  -1

مقطع  -زابلدانشگاه  و گیالندانشگاه تهران؛ های دانشکده کشاورزی دانشگاه :)جیره نويسی( 3تغذيه دام  و 2تغذيه دام  -2

 کارشناسی.
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