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ایران (کرمان).

. ارزیابی اثر مکمل روي و بتائین جایگزین شده با 1390حمدرضا قربانی، فاطمه ثعلبی. محمود نظري، سمیه ساالري، م) 41
نخستین سمینار ملی مدیریت درصدي از متیونین بر کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغ تخمگذار در شرایط تنش گرمایی. 

ایران (کرمان).پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر. 
الري، محمد بوجارپور، محسن ساري، محسن تقی زاده. تاثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر ابوالقاسم تاکی، سمیه سا) 42

خواص کیفی تخم مرغ مرغان تخمگذار. پنجمین کنگره علوم دامی ایران (اصفهان).
تخم مرغ، . تاثیر مکمل روي بر میزان تولید1390ي، ص. طباطبایی وکیلی. رنادعلی، م.، س. ساالري، م. بوجارپور، م. سا) 43

پنجمین کنگره علوم دامی ایران (اصفهان).ضخامت و استحکام پوسته در مرغ هاي مادر گوشتی. 
تاثیر مکمل روي بر درصد .1390، ر. کاووسی.ي، ص. طباطبایی وکیلیرنادعلی، م.، س. ساالري، م. بوجارپور، م. سا) 44

.نجمین کنگره علوم دامی ایران (اصفهان)پجوجه درآوري و بهبود زخم کف پا در مرغ هاي مادر گوشتی. 
مقایسه اثر افزودن اسانس گونه اي از مریم گلی .1390مدآبادي. محمصدق، ر.، س. ساالري، م. ساري، م. تقی زاده، ط. ) 45

پنجمین کنگره علوم دامی ایران و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد و خصوصیات الشه جوجه هاي گوشتی. 
.(اصفهان)

. تاثیر سطوح مختلف اسانس گونه اي از مریم 1390مدآبادي. محمصدق، ر.، س. ساالري، م. ساري، م. تقی زاده، ط. ) 46
پنجمین کنگره علوم دامی ایران گلی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر برخی فراسنجه هاي ایمنی جوجه هاي گوشتی. 

.(اصفهان)
. بررسی اثرات کادمیوم بر تخمیر میکروبی شکمبه و قابلیت هضم 1390ري، م. چاجی. الماسی، ف.،  م. ساري، س. ساال) 47

.پنجمین کنگره علوم دامی ایران (اصفهان)مواد مغذي با استفاده از سیستم تولید گاز. 
ه بر اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوایل دور. 1390. ساالري) اعالیی، م.، م. ح. شهیر، م. ممویی، س.48

.پنجمین کنگره علوم دامی ایران (اصفهان)عملکرد جوجه هاي گوشتی در مرحله رشد. 
. تاثیر روي و جایگزینی بتائین با متیونین بر برخی 1390) نظري، م.، س. ساالري، م. ر. قربانی، ف. ثعلبی، س. رادپور. 49

.وم دامی ایران (اصفهان)پنجمین کنگره علمتابولیت هاي خونی مرغان تخمگذار تحت تنش گرمایی. 
. تاثیر سطوح متفاوت دانه کامل آفتابگردان بر 1390) رستمی، خ.، م. ممویی، ص. طباطبایی، خ. میرزاده، س. ساالري. 50

.پنجمین کنگره علوم دامی ایران (اصفهان)عملکرد مرغان تخمگذار. 
مرزهاسانسمختلفسطوحاثر.  1390پور نجف آبادي. ) زاده امیري، م.، م. بوجارپور، س. ساالري، م. ممویی، م. قربان51
.پنجمین کنگره علوم دامی ایران (اصفهان). گوشتیهايجوجههاي ایمنیبرخی فراسنجهبر



. تاثیر سطوح متفاوت دانه کامل آفتابگردان بر 1390) رستمی، خ.، م. ممویی، ص. طباطبایی، خ. میرزاده، س. ساالري. 52
.پنجمین کنگره علوم دامی ایران (اصفهان)رغان تخمگذار. سیستم ایمنی خونی م

مرزهاسانسمختلفسطوحاثر.  1390زاده امیري، م.، م. بوجارپور، س. ساالري، م. ممویی، م. قربانپور نجف آبادي. )53
.پنجمین کنگره علوم دامی ایران (اصفهان). گوشتیهايجوجهعملکرد و خصوصیات الشهبر

. بررسی سطوح مختلف بنتونیت سدیم بر 1390ج.، ط. محمدآبادي، م. چاجی، س. ساالري، خ. میرزاده. ) خلیفه،م. 54
تخمیر کاه گندم در شرایط آزمایشگاهی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران (اصفهان).

د اسانس گیري بابونه . بررسی تاثیر جایگزینی یونجه با پسمان1391تقی زاده. م.،  ف.  الماسی، س. ساالري، م.ساري،) 55
آلمانی در جیره نشخوارکنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز. استفاده از پسماندهاي کشاورزي، شهري و صنعتی در جیره 

هاي غذایی دام، طیور و آبزیان. ایران (تبریز).
گل نجه با پسماند اسانس گیري . بررسی تاثیر جایگزینی یو1391تقی زاده. م.،  ف.  الماسی، س. ساالري، م.ساري،) 56

در جیره نشخوارکنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز. استفاده از پسماندهاي کشاورزي، شهري و صنعتی در محمدي
جیره هاي غذایی دام، طیور و آبزیان. ایران (تبریز).

ن هضم پذیري آزمایشگاهی کاه گندم با تخمی. 1391. میرزادهم. ج.، ط. محمدآبادي، م. چاجی، س. ساالري، خ.خلیفه،) 57
استفاده از پسماندهاي کشاورزي، شهري و صنعتی در جیره هاي غذایی دام، طیور و آبزیان. جیره هاي حاوي بنتونیت سدیم. 

ایران (تبریز).
نیامایسین و تاثیر همزمان آنتی بیوتیک ویرجی. 1391. مدآباديمحمصدق، ر.، س. ساالري، م. ساري، م. تقی زاده، ط. ) 58

اسانس گیاه مریم گلی کارواندري بر برخی از فراسنجه هاي ایمنی جوجه هاي گوشتی. همایش سراسري گیاهان دارویی. 
ایران (یاسوج).

اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر فراسنجه هاي خونی . 1391) زاده امیري، م.، م. بوجارپور، س. ساالري، ص. میاحی. 59
ش سراسري گیاهان دارویی. ایران (یاسوج).جوجه هاي گوشتی. همای

. تاثیر گاز فرمالدئید در کاهش بار میکروبی خوراك طیور. 1391محمدرضا قربانی، سمیه ساالري، روح اهللا ابراهیمی. ) 60
دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران (قم).

غذیه اي کنجاله پنبه دانه در تغذیه طیور. دومین . بررسی کاهش مواد ضدت1391نایفی،م.، س. ساالري، م. ساري. ) 61
کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران (قم).

استفاده از پرتودهی براي کاهش سالمونال و کمپیلوباکتر در گوشت . 1391ز. یوسفی. نایفی،م.، س. ساالري، م. ساري.) 62
طیور. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران (قم).

. اثر سطوح مختلف عنصر روي بر عملکرد 1392روش، ز.، س. ساالري، م. ساري، ج. فیاضی، ص. طباطبایی وکیلی. س) 63
مرغان تخمگذار. همایش ملی دام و طیور شمال کشور. ایران (ساري).

پنبه دانه. . استفاده از بیم الکترون جهت کاهش گوسیپول کنجاله1392بهگر. م.، س. ساالري، م. ساري، م.نایفی، ) 64
همایش ملی دام و طیور شمال کشور. ایران (ساري).

. بررسی تاثیر جایگزینی یونجه با پسماند اسانس گیري زنجبیل 1392ساري،م.،  ف. الماسی، س. ساالري، م. تقی زاده. ) 65
ران (ساري).در جیره نشخوارکنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز. همایش ملی دام و طیور شمال کشور. ای



بررسی تاثیر جایگزینی یونجه با پسماند اسانس گیري درمنه در .1392ساري،م.،  ف. الماسی، س. ساالري، م. تقی زاده. ) 66
جیره نشخوارکنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز. همایش ملی دام و طیور شمال کشور. ایران (ساري).

و سطوح مختلف اسانس E. اثر ویتامین 1392آقایی. ایی وکیلی، س. ساالري، ع.ف.،  خ. میرزاده، ص. طباطبخیري،) 67
شوید بر عملکرد مرغ هاي تخمگذار. همایش ملی دام و طیور شمال کشور. ایران (ساري).

ف . تاثیر استفاده از سطوح مختل1392ساالري. خ.، م. ممویی، ص. طباطبایی وکیلی، خ. میرزاده، س.رستمی آبرزگه،) 68
ور. ایران همایش ملی دام و طیور شمال کشدانه روغنی آفتابگردان در جیره غذایی بر پارامترهاي خونی مرغان تخمگذار. 

(ساري).
تغذیهدرانرژياحتیاجات. بررسی1391سی سختی. . بوطهماسبی. ز،خلیفه. ج.مساالري،.سر.، مصدق،) 69

ایران (مشهد مقدس).مسابقهاي. اولین کنگره ملی شتر.شترهاي
گوشتی. هايجوجهعملکردبرشدهپرتودهیدانهپنبهکنجالهتاثیر.1392. بهگرم.،  س. ساالري، م. ساري، م.نایفی،) 70
مین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.دو
فراسنجهبرخیبرشدهپرتودهیدانهپنبهکنجالهازاستفادهیرتاث. 1392. بهگرم.،  س. ساالري، م. ساري، م.نایفی،) 71

مین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.دو. گوشتیهايجوجهخونیهاي
روغنیدانهمختلفسطوحزااستفادهیرتاث. 1392) رستمی، خ.، م. ساري، س. ساالري، س. صادقی، ر. امینی فر. 72

مین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور. دانشگاه شهید باهنر دو. تخمگذارغانرمکیفیخصوصیاتربدانرفتابگآ
کرمان.

گیاهعصارهمختلفسطوحتاثیر. 1392) منصورزاده، س.، س. ساالري، م. بوجارپور، م. ساري، م. قربانپور نجف آبادي. 73
مین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور. دانشگاه دو. گوشتیهايجوجهایمنیهايفراسنجهبرخیبرپنیركدارویی

شهید باهنر کرمان.
. اثر سطوح مختلف سولفات مس بر فراسنجه 1392) انصاري مجرد، ا.، س. ساالري، م. بوجارپور، ر. بیضایی، ب. معافی. 74

یریت پرورش دام و طیور. دانشگاه شهید باهنر مین سمینار ملی مددوهاي عملکرد رشد و کیفیت الشه جوجه هاي گوشتی. 
کرمان.

. اثر سطوح مختلف سولفات مس بر جمعیت 1392) انصاري مجرد، ا.، س. ساالري، م. بوجارپور، ر. بیضایی، م. سیفی. 75
مین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور. دومیکروبی دستگاه گوارش و متابولیت هاي خونی جوجه هاي گوشتی. 

شگاه شهید باهنر کرمان.دان
گیاهعصارهمختلفسطوحتاثیر. 1392) بهمنی، ن.، م. ممویی، خ. میرزاده، س. ساالري، م. قربانپور نجف آبادي. 76

مین سمینار ملی دو. گوشتیهايجوجهایمنیهايفراسنجهبرخی) برScrophularia striatداري(تشنهدارویی
اه شهید باهنر کرمان.مدیریت پرورش دام و طیور. دانشگ

Hypericum(راعیگلاثربررسی. 1392) مدحج، م.، ص. طباطبایی، م. ساري، س. ساالري، ا. منصوري. 77

perforatum L. (مین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور. دو. ویستارادژنهايرتافسردگیواضطراببر
دانشگاه شهید باهنر کرمان.



Hypericum(هوفاریقوناثربررسی. 1392طباطبایی، م. ساري، س. ساالري، ا. منصوري. ) مدحج، م.، ص. 78

perforatum L.مین سمینار ملی مدیریت پرورش دام دو. ویستارنژادهايرتدرگوارشیهايانداممورفومترير) ب
و طیور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

. بررسی تغییرات فراسنجه هاي شکمبه اي در 1392. میرزادهس. ساالري، خ.م. ج.، ط. محمدآبادي، م. چاجی، خلیفه،) 79
همایش ملی دام و طیور شمال کشور. ایران جیره حاوي سطوح مختلف بنتونیت سدیم در شرایط برون تنی و درون تنی. 

(ساري).
ختلف بنتونیت سدیم بر گلوکز، . اثر سطوح م1392) خلیفه،م. ج.، ط. محمدآبادي، م. چاجی، س. ساالري، خ. میرزاده. 80

اوره و کلسترول خون گوسفندان نژاد عربی. همایش ملی دام و طیور شمال کشور. ایران (ساري).
چايعصارهتاثیرهیستوپاتولوژیکیمطالعه. 1392) مدحج، م.، ص. طباطبایی، م. ساري، س. ساالري، ا. منصوري. 81

ن کنگره سراسري علوم تشریحی ایران. دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور . یازدهمیویستارنژادهايرتبیضهبرکوهی
,70اهواز. ص 

شماربرکوهیچايعصارهمحافظتی. اثر1392) مدحج، م.، ص. طباطبایی، م. ساري، س. ساالري، ا. منصوري. 82
ه سراسري علوم تشریحی . یازدهمین کنگرفنولباشدهتیمارنرگوشتیهايجوجهاسپرماتوگونیوسرتولیسلولهاي

,116ایران. دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز. ص 
. استفاده از فرآوري اکسیداتیو با آهک جهت 1393) رجایی، ع.، م. ساري، م. ج. ضمیري، م. چاجی، و س. ساالري. 83

-71زشکی دانشگاه شیراز. افزایش قابلیت هضم برگ خشک خرما. نخستین همایش ملی مدیریت بهداشت دام. دانشکده دامپ
73,
فراسنجه برانارپوستمختلفسطوح. اثر1393) عزیزنیا، ي.، ساري، م.، محمدآبادي، ط.، بوجارپور، م.، ساالري، س. 84

پرکنسانتره. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز.جیره هايدرگازتولیدهاي
وسدیمبنتونیتمتقابلاثرات. بررسی1393ت.، ساالري، س.، مجتهدي، م. ) حمیدي، م.، ساري، م.، بیگی نصیري، م85

تولیدگاز. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز.تکنیکازاستفادهباشکمبهمیکروبیتخمیربرکادمیوم
فراسنجه برخیبرنانوسلنیوممختلفسطوحتغذیه اي. اثرات1393) بهوندي، ف.، میرزاده، خ.، طاطار، ا.، ساالري، س. 86

گوشتی. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز.جوجه هايخونیهاي
هايشاخصبرمروتلخاسانسمتفاوتسطوح. تاثیر1393) بیات، س.، ساالري، س.، طاطار، ا.، ساري، م.، میرزاده، خ. 87

دامی ایران. دانشگاه تبریز.گرمایی. ششمین کنگره علوم تنشتحتگوشتیهايجوجهرشد
جوجههايعملکردبرتلخمرودارویی. تأثیرگیاه1393) خداییان، ا.، ساالري، س.، بیگی نصیري، م ت.، اسداغی، ا. 88

گندم. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز.مختلفسطوححاويجیرههايباشدهتغذیهگوشتی
مسسولفاتمختلفسطوح. اثر1393وجارپور، م.، انصاري مجرد، ر.، مس شناس، م. ) بیضایی، ر.، ساالري، س.، ب89

گوشتی. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز.هايجوجهخونیهايفراسنجهورشدعملکردهايبرفراسنجه
عصاره چاي کوهی بر . اثر سطوح مختلف 1393مدحج، م.، ص. طباطبایی، م. ساري، س. ساالري، ا. منصوري.) 90

هیستولوژي بیضه موش هاي صحرایی نژاد ویستار. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز.



. اثر سطوح مختلف عصاره چاي کوهی بر وزن 1393مدحج، م.، ص. طباطبایی، م. ساري، س. ساالري، ا. منصوري.) 91
ی نژاد ویستار. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز.اپیدیدیم و برخی پارامترهاي کیفی اسپرمموش هاي صحرای
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فعالیت هاي اجرایی در دانشگاه

)1393تا مهر 1389مدیر گروه علوم طیور ( از سال 
)1394معاونت گروه علوم دامی (از شهریور 


