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 پروژه های تحقيقاتی

رشد، بلوغ و بازده توليدمثل بره ميش ها دريكی از گله های مردمی تاثير استفاده از قوچ های شال با فنوتيپ مناسب بر 

 . )مجری(استان تهران

 بر رشد و تكامل بافت پستان به منظور بهبود شيردهي در بزهاي سانن شكم اول. )مجري( 3-اثر تغذيه امگا

 )مجری( در آبستنی اول تغييرات بافت شناختی غده پستان در بزهای سانن تغذيه شده با دانه سويای فرآوری شده

 )مجری( یبوم مرغ های¬غده هيپوفيز در برخی از توده LH و FSH بررسی بيان ژن های

 )مجری( بررسی پروفيل هورمون ها و متابوليت های خونی موثر در روند تخمگذاری در برخی از توده های مرغ بومی

 )مجری مسئول( بزهای سانن در زايش اولبر رشد و نمو بافت پستان  6-و امگا 3-تاثير منابع امگا

بر عملكرد، تركيبات شير و بيان ژن آنزيم های ليپوژنيك در غده پستان بزهای  3-اثر منبع اسيد چرب امگا

 )مجری(سانن

 )مجری(بر توان توليد مثلی گله مادر گوشتی Vemoherb T بررسی اثر

 )مجری( در بزهای سانن در آبستنی و شيردهی اولبر تغييرات متابوليكی و هورمونی  6-تاثير منبع امگا

 

 بررسي بهبود عملكرد پروار بره هاي نر با استفاده از قوچ هاي نژاد شال با فنوتيپ مناسب در منطقه قزوين. )همكار(

 . )همكار(جه هاي گوشتيتاثير استفاده از تركيبات مختلف بنتونيت)مونتموريلونيت( بر پيامدهاي فيزيولوژيك و متابوليك با آسيت در جو

 بهبود عملكرد پروار بره هاي نر شال در يكي از گله هاي مردمي استان تهران با استفاده از قوچ هاي غير خويشاوند با فنوتيپ مناسب

 )همكار(

 )همكار( مقايسه عملكرد پروار گوساله هاي نر هلشتاين و مونبليارد با استفاده از خوراك كامل بلوك

 . )همكار(فيزيكي خوراك برعملكرد پروارگوساله هاي نرمونبيليارداثرشكل 

 . )همكار(باگاس نيشكر بر عملكرد پروار گوساله هاي نر هلشتاين -بررسي اثر بلوك خوراك كامل حاوي پيت

 )همكار( تاثير پوشش چربي برهضم شكمبه اي وروده اي منابع پروتئين ومكمل هاي متيونين واليزين درگاو

 )همكار( نوع رقيق كننده و طول مدت نگهداري بر كيفيت سيمن نريان تركمناثر 

تلفيق برنامه های راهبردی محصوالت دامی )گوشت قرمز، شير، گوشت طيور و تخم مرغ، پوست، چرم و الياف دامی( و 

 )همكار(حفظ ذخاير ژنتيكی دامی كشور

 )همكار( و متابوليك در جوجه های گوشتی اثرات سطوح بابونه بر عملكرد، فراسنجه های فيزيولوژيك

 بهبود عملكرد توليدی و توليدمثلی گوسفندان عشايری با استفاده از خوراك كامل بلوك شده  در استان خوزستان

 )همكار(

 )همكار(تدوين برنامه راهبردی حفظ ذخاير ژنتيكی دامی كشور

 )همكار(توليدمثل گاوهای شيرده هلشتاينبر بازده  n-3و  n-6تاثير جايگزينی منابع اسيدهای چرب 

 )همكار(بررسی عملكرد توليدی، توليدمثلی و اقتصادی توده بز سانن در استان يزد

 )همكار(اثرات سطوح اسانس سنبل كوهی بر عملكرد، فراسنجه های فيزيولوژيك و متابوليك در جوجه های گوشتی

 )همكار(داخل رحمی و شاخ رحمی در ماديان تركمنمقايسه نرخ باروری در دو روش تلقيح  مصنوعی 

 )همكار(تاثير افزودن آنتی اكسيدان هدفمند ميتوكندريابی بر بازده اسپرم سرد شده در خروس

 )همكار(ارزيابی بهبود بازده انجماد اسپرم در خروس با استفاده از آنتی اكسيدان هدفمند ميتوكندريابی

 )همكار(كيفيت اسپرم و بازده توليدمثلی قوچ زندیتأثير جيره حاوی روغن ماهی بر 



 )همكار(ثبت و پايش جمعيت گوسفند زل

 )همكار(استفاده از خوراك كامل فشرده در پرواربندی بره های نر

بر سالمت پستان و سالمت عمومی دام و توليد و تركيب شير بزهای سانن پس از  6-اثر دانه كامل سويا بعنوان منبع امگا

 )همكار(زايشاولين 

 )همكار(پايش برنامه آميخته گری نژادهای گوسفند لری بختياری با رومانف و پاكستانی در گله های استان خوزستان

 )همكار(تعيين اثرات روش مديريتی و ماده افزودنی كرامينو بر باروری گله مادری گوشتی

ای درگير در رشد و نمو بافت پستان در بزهای سانن در بر بيان ژن ه 3-تاثير استفاده از دانه كتان بعنوان منبع امگا

 )همكار(آبستنی و شيردهی اول

 )همكار(برآورد وزن و ابعاد بدن شتر يك كوهانه با استفاده از فن آوری ماشين بينايی

 )همكار(اثرات سطوح اسانس سنبل كوهی بر عملكرد، فراسنجه های فيزيولوژيك و متابوليك در جوجه های گوشتی

 )همكار(اثرات سطوح اسانس بابونه بر عملكرد، فراسنجه های فيزيولوژيك و متابوليك در جوجه های گوشتی

 

 

 تأليف و ترجمه کتاب

 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه

تاثير منبع چربی مكمل جيره بر ماموژنز)رشد و نمو پستان( و غلظت هورمون ها و متابوليت های  (.1392غالمرضايی نژاد، ا. )

مرتبط با آن در بزهای آبستن شكم اول سانن. پايان نامه كارشناسی ارشد. واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی 

 )مشاور(

بر توان توليدمثلی خروس گله مادر گوشتی. پايان نامه  Tribulus terrestris(. اثر عصاره خارخسك 1395واعظی، م. )

       كارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج )استاد راهنما(

(. بررسی ارتباط هورمون های توليد مثلی با ميزان تخمك گذاری در توده مرغان بومی مرندی و سويه 1395نجف، ب. )

 ) استاد مشاور(پايان نامه كارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج . W360هايالين 

(. مقايسه پروفيل هورمون ها و متابوليت های خونی موثر در روند تخمگذاری در سويه هايالين و توده 1395كمالزاده، م. )

 د راهنما(پايان نامه كارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج )استا مرغان گلپايگان.

(. اثر سطوح مختلف پروتئين بر برخی هورمون های توليد مثلی و متابوليت های خونی توده مرغان بومی 1396پاالد، ك. )

 )استاد راهنما(پايان نامه كارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج )گلپايگانی، مرندی، اصفهان(. 

بر بيان ژن های مسير آپوپتوز بافت پستان در  6-ه سويا به عنوان منبع امگا(. تاثير استفاده از دان1397حسينی، م. س. )

 بزهای سانن در دوران آبستنی و شيردهی اول. پايان نامه كارشناسی ارشد. دانشگاه شهيد بهشتی )استاد مشاور(

پستان در بزهای سانن  های مسير آپوپتوز و بافت شناسی» (. اثرات دانه كتان اكسترود شده بر بيان ژ1398سليقه، م. )

 شكم اول. پايان نامه كارشناسی ارشد. دانشكده كشاورزی دانشگاه زنجان )استاد مشاور(.

 همایش های داخلی
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 .  رههگستقا یل ل. ت،ر ا."   رآ  ی  هق  غذ یپکیفیت یحص الت کشق  ،  

(. بر زپ   نه تغییر ت بررپ  ، ه  ی ا هق   یتقب دیت هق  ر نپ ی  تعه ی  1397یعق بفرا  . یبقی ا ل.  . اقاپا ا. )جواهری بارفروشی، ه. 

 (زخهر نپکریزتقا) ، ت ی  هق  یرغ ب یپ . یجم یه یققالت هشتمین کهگر  یل ل ی یپ  یر ا. ی نشگق  

زه، ی ا ا. صقی پ اهق ا م. )جواهری بافروشی،. ه.  زهجه هق  ر نپ بزهق  شیر  آبستن شکم   ل. 1396  (. تقثیر یصر  ی نه بز   بر  ر 

 یجم یه یققالت همقیش بین  دمللپ   ، ج،قنپ بز. یؤزسه تحقیققت یل ل ی یپ کش   )ا زتر(

شی، ه. (.  نه تغییر ت ژا هق  یؤثر بر  شااه   نم  اسااتقا 1395ی پ اهق ا م. ژنه ا ل. ،ین  دهیهپا  . )ت حیه ا آ. صااق جواهری بارفرو

اهجمین همقیش یلپ  نجمن هلشااتقین  یر ا. یؤزااسااه تحقیققت یل ل ی یپ کشاا    گق هق  هلشااتقین بق یصاار    غن ایش   ا   ، ، یش.

 )زخهر ا کلیه (.

شی،. ه.  ز  جواهری بافرو شیر  (. 1395) ا  ا  . . بر ،جقنپا ل. ی  شیر بزهق   زیههق  چرب چربپ   ثر ن ع یکمل چربپ بر ترکیب  

 )ا زتر( هفتمین کهگر  یل ل ی یپ. ی نشگق  ت،ر ا.. یجم یه یققالت شکم   ل

شی،. ه.  صقی پ اهق ا م. )جواهری بافرو زه، ی ا ا.  شک(. 1395  شیر   شیر بزهق   . یجم یه م   ل ثر ن ع یکمل چربپ بر ت دیه   ترکیب 

 )ا زتر( هفتمین کهگر  یل ل ی یپ. ی نشگق  ت،ر ا.یققالت 

(.   غن یقهپ ی  جیر  ایش  ، 1392.ا ت حیه ا آ.ا صااقی پ اهق ا م.ا ژنه ا ل.ا ،ین  دهیهپا  .   کق  آ قیپا ص. )هاجواهری بارفروشييی

 یر اا زقدن همقیش هق  زق،یقا اژ هش هق  یلمپ   صهعتپ  یر ا چ،ق یین همقیش یلپ  نجمن هلشتقین  ، یش گق  هلشتقینا آ   یق ریر؟

 )زخهر نپ(

بر ییهقییک تخمه ا ی   3-(. تقثیر تغذیه     یگق1392.) جواهری بارفروشييی، هکق  آ قیپاص.ا ت حیه ا آ.ا ک،ر لا م.ا گهج رقنل ا ل.   

زقدن همقیش هق  زق،یقا اژ هش هق  یلمپ   صهعتپ  یر ا.  - اگق هق  شیر  هلشتقین. چ،ق یین همقیش یلپ  نجمن هلشتقین  یر ا. ت،ر

 )ا زتر(

 ثر ط ل یهت  ار      جه  ی رص صیقت الشه  شترهق  یک  (.1388. )، هجواهری بارفروشی   ل.ا بقبقیپام.ا ا صقی پ اهق  اا  زه، ی ا

 (ا زتر)کشق  ،    یهقبع طبیعپ ی نشگق  ت،ر ا.اریی  ا کرج. زمیهق  ب،ب ی کمیت   کیفیت الشه ی ل   طی  .ک هقنه کلک هپ

 ثر ت   ز یا ایه به جیر  بر یملکری ار       قبلیت (. 1387ا ا. ) زه ، ی  .اه،جواهری بارفروشی  .ا،  ع شحهها ع.ا نیکخ   ا م.ا اصقی پ اهق 

.  شتا ی نشگق  آ، ی  زالیپ. کشق  ،    یهقبع طبیعپ  دین همقیش یلپ  ن آ    هق  ن ین ی  . هضم ی  ی یغذ  ی  گ زقده هق  نر کری 

 )زخهر نپ(

شحهها م.ا اصقی پ اهق  سلجپا ع.ا نیکخ   ا  .ا ،  ع  زر  ن ش،ر بقبک  .ا نیق شی ا ل.  یر ی   صر  (. 1387) ، ه.جواهری بارفرو یلقدعه ی

ز یق :  زیههق  چرب  سیمپ   شه  بق نمک هق  کل زط تخمه ا ی  ییش هق  تغذیه  زتر ئیه هق ت  زیههق  چرب   ت دیه   ستر ل       -1کل

 (ا زتر). یش،ها ی نشگق   ری زپ.ز یین کهگر  یل ل ی یپ کش  . درگامه فوليكوالر

شحهها م.ا اصقی پ اهق  سلجپا ع.ا نیکخ   ا  .ا ،  ع  زر  ن ش،ر بقبک  .ا نیق شی ا ل.  یر ی   صر  (. 1387) ، ه.جواهری بارفرو یلقدعه ی

ز یق :  زیههق  چرب  سیمپ   شه  بق نمک هق  کل زط تخمه ا ی  ییش هق  تغذیه  زتر ئیه هق ت  زیههق  چرب   ت دیه   ستر ل       -2کل

 (ا زتر) زپ.. یش،ها ی نشگق   ریز یین کهگر  یل ل ی یپ کش  . لوتئالدرگامه 

 

 ثر   ز یا  زیههق  چرب ز یق به جیر  (.  1387) ، ه.جواهری بارفروشی    .ا نیقزر  نسلجپا ع.ا نیکخ   ا  .ا ،  ع شحهها م.ا اصقی پ اهق 

شیهگ بر بق،ی  ت دیه یثل ییش هق  ،نه  ستقا.  ال زتقا گل صهعت ی ل   طی   ی    ستین همقیش یلپ  زق،یقا ج،قی نخ شق  ،  .گرگقاا  ک

 (ا زتر) زتقا گلستقا.

 

شحهها م.ا اصقی پ اهق  شی   ع.ا نیکخ   ا  .ا ،  ع  تقثیر   ز یا یخل ط چربپ طی    ایه گق  به جیر  بریملکری (.. 1387) ، ه.جواهری بارفرو

 (ا زتر)ق  ،   زتقا گلستقا.اگرگقاا زق،یقا ج،قی کشنخستین همقیش یلپ صهعت ی ل   طی   ی   زتقا گلستقا.ار    گ زقده هق  نر کری 

 

شحهها م.ا اصقی پ اهق  شی   ع.ا نیکخ   ا  .ا ،  ع  ضم ظقهر  ی  ی یغذ  (. 1387. )، هجواهری بارفرو تقثیر چربپ یکمل جیر  بر  قبلیت ه

 (ا زتر) زتقا گلستقا.اگرگقاا زق،یقا ج،قی کشق  ،  نخستین همقیش یلپ صهعت ی ل   طی   ی   زتقا گلستقا.ی  گ زقده هق  نر کری 

 



شحهها م.ا اصقی پ اهق  سلجپا ع.ا نیکخ   ا  .ا ،  ع  زر  ن ش،ر بقبک  .ا نیق شی ا ل.  یر ی    ثر   ز یا یهقبع (. 1387) ، ه.جواهری بارفرو

زق، بررپ یتقب دیت همقیش یلپ یل ل  .   دیندر گامة فوليكوالر -1هق ی  تخمه ا ییش: یتفق ت چربپ یکمل به جیر   الشیهگ برز رت   

 (ا زتر).ی ل   آبزیقا. زهههجا ی نشگق  آ، ی  زالیپ

 

شحهها م.ا اصقی پ اهق  سلجپا ع.ا نیکخ   ا  .ا ،  ع  زر  ن ش،ر بقبک  .ا نیق شی ا ل.  یر ی    ثر   ز یا یهقبع (. 1387) ، ه.جواهری بارفرو

.   دین همقیش یلپ یل ل ی ل در گامة لوتئال -2هق ی  تخمه ا ییش: یتفق ت چربپ یکمل به جیر   الشیهگ برز رت   زق، بررپ یتقب دیت

 (ا زتر).  آبزیقا. زهههجا ی نشگق  آ، ی  زالیپ
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