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). بررسی کیفیت منی و 1394، مرتضی مموئی و طاهره محمدآبادي (صالح طباطبائی وکیلیسجاد فاطمی، -18

میزان متابولیت ها و آنزیم هاي پالسماي منی و خون در فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی قوچ مغانی. 
. 146-137: 108نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 

هاي جنبایی ) بر فراسنجهBSA(). تاثیر آلبومین سرم گاوي 1395ی مموئی (و مرتضصالح طباطبائی وکیلی-19

.408- 397): 2(18اسپرم و باروري خروس بومی. تولیدات دامی 

). تاثیر 1394(چاجیمرتضیومیرزادهخلیلمموئی،مرتضی،وکیلیطباطبائیصالحیوسفیان،مجید-20

هاي علوم عالیت تولیدمثلی قوچ عربی. نشریه پژوهشفبر F2αتوسین و پروستاگلندین هاي اکسیهورمون
.44-35): 4(25دامی 

سطوحتاثیر). 1393، محسن ساري، سمیه ساالري و اسرافیل منصوري (صالح طباطبائیمریم مدحج،-21

ویستار. نژادهايرتدراندامهامورفومتریک برخیفراسنجه هايوبیضههیستوپاتولوژيبرفنولمختلف
.13-8): 1(24زشکی دانشگاه آزاد اسالمیمجله علوم پ

). اثر عصاره گل 1392، محسن ساري، سمیه ساالري و اسرافیل منصوري (صالح طباطبائیمریم مدحج،-22

بر مورفومتري اندام هاي گوارشی در موش هاي صحرایی نژاد Hypericum perforatum)راعی (
.242- 239: 4فصل نامه داروهاي گیاهیویستار. 

بررسی اثر ).1394، محسن ساري، سمیه ساالري و اسرافیل منصوري (صالح طباطبائیحج،مریم مد-23

هاي دریافت کننده هاي بیوشیمیایی سرم خون در رتمحافظتی عصاره گیاه گل راعی بر برخی فراسنجه
. 821- 812): 5(31فنول. تحقیقات گیاهان داروئی و معطر ایران 

). تاثیر دانه 1395خلیل میرزاده، سمیه ساالري و مهدي زارعی (، صالح طباطبائی وکیلیالهه رضائی، -24

هاي گوشتی. آنیسون بر عملکرد، سیستم ایمنی، فعالیت آنتی اکسدانی و غلظت استروژن خون جوجه
.160-151): 1(18تولیدات دامی 

ره علف اثر عصا).1393، محسن ساري، سمیه ساالري و اسرافیل منصوري (صالح طباطبائیمریم مدحج،-25

هاي نژاد ویستار مواجهه با فنول . مجله علمی پژوهشی دانشگاه چاي بر اضطراب رفتاري و ترس در رت
.1630-1623): 6(22علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

بررسی). 1394، محسن ساري و خلیل میرزاده (صالح طباطبائی وکیلیمنیره صدري، مرتضی مموئی، -26

آبستنی،ازپیشمراحلدرعربیمیشهايخونسرمهايفراسنجهویديتیرویهورمونهايمقدارتغییرات
.63-55): 4(25هاي علوم دامی . نشریه پژوهشزایمانازپسوآبستنی



1393).سعیدعالمیخلیلوطباطباییصالحممویی،مرتضیرکنی،نقیبیالدینحسامسید-27 تأثیربررسی(

زنبورهايملکهریزيتخمشروعوباروريومانیزندهیزانمبرابداعیمقواییجفتگیرييکندوچهیک 
91-83): 4(10مجله دامپزشکی ایران . عسل

). مقایسه 1395و محسن ساري (صالح طباطبائی وکیلیزهرا نیسی، مرتضی مموئی، هدایت اله روشنفکر، -28

انی. نشریه ریزي در گاومیش خوزستهاي مختلف همزمانی فحلی و تخمکنرخ آبستنی حاصل از روش
50-43): 1(26هاي علوم دامی پژوهش

صالح طباطبایی محمد رضا قربانی، محمد بوجارپور، منصور میاحی، جمال فیاضی، سیدرضا فاطمی، -29
): 4(9مجله دامپزشکی ایرانتاثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات الشه جوجه هاي گوشتی. ). 1392(

88-97.

). 1392، مرتضی مموئی و حسین نجف زاده ورزي (لح طباطبائی وکیلیصایاور مداحی، خلیل میرزاده، -30

نشریهنریان عرب. دربیضهکیسهمحیطوتستوسترونهورمونغلظتتغییراتبرفصلوسناثربررسی
.158-151): 4(23پژوهش هاي علوم دامی

نصیري دتقی بیگیو محمصالح طباطبائی وکیلیمقدم، پور، مرتضی ممویی، مرتضی اصغريکمال حسن-31

، انسولین و IGF١). اثر اندازه فولیکول تخمدانی و چرخه فحلی بر غلظت سرمی و مایع فولیکولی 1392(
. 36- 42): 3(9مجله دامپزشکی ایرانگلوکز در گاو دورگ خوزستان. 

ح صالنصیري، هدایت اله روشنفکر، جمال فیاضی و مقدم، محمدتقی بیگیپور، مرتضی اصغريکمال حسن-32
در جمعیت گاو دورگ خوزستان با استفاده از IGF-I). بررسی چند شکلی ژن 1391(طباطبائی وکیلی

.45-52): 13(4هاي نوین دامپژشکیمجله پژوهش. PCR-RFLPروش 

). تاثیر1392ساري (و محسنوکیلیطباطباییصالحبوجارپور، ساالري، محمدنادعلی، سمیهمرتضی-33

نشریه پژوهش هاي گوشتی. مادرهايمرغتولیديهايفراسنجهبرخیبررويعنصرمختلفسطوح
.301-291): 5(4علوم دامی ایران

تاثیر).1394(ساريمحسنووکیلیطباطباییصالحبوجارپور،محمدساالري،سمیهنادعلی،مرتضی-34

.گوشتیمادرمرغهايخونیوتولیدمثلیهايفراسنجهبرخیوپاکفزخمبرمختلف رويسطوح
.149-141): 1(17دامیتولیدات

). بررسی تنوع 1393(صالح طباطبائی وکیلینصیري و الهام جاودان، جمال فیاضی، محمدتقی بیگی-35

.5- 11): 2(10مجله دامپزشکی ایراندر جمعیت دو نژاد بز خوزستان. GDF9ژن 2ژنتیکی اگزون 



مقایسه اثرات ی، خلیل میرزاده و محمد بوجارپور.، مرتضی مموئصالح طباطبائی وکیلینژاد، پروین صارمی-36

هاي عربی در کاربرد کوتاه مدت سیدر و اسفنج مدروکسی پروژسترون استات بر بازده تولیدمثلی میش
.193-179): 1(2پژوهشی)- (علمیپژوهش در نشخوارکنندگان. خارج فصل تولیدمثلی

وضعیت بروز ئی، خلیل میرزاده و محمد بوجارپور.، مرتضی مموصالح طباطبائی وکیلینژاد، پروین صارمی-37

درسیدرباشدههمزمانعربیمیشهايخونسرمپروژسترونواستروژنهورمونهايغلظتوفحلی
.161-151): 1(25هاي علوم دامی فصل تولیدمثل. پژوهشازخارج

)رعیزامهديومیرزادهخلیلساالري،سمیه،وکیلیطباطبائیصالحسعیدي،پروین-38 1393 اثربررسی.(

هايجوجهخونیهايفراسنجهبرخیوعملکرددرجیرهبه) .Nigella Sativa Lافزودن سیاه دانه (
166-157): 2(16تولیدات دامی .گوشتی

بررسی).1394(، خلیل میرزاده و نعیم عرفانی مجدصالح طباطبائی وکیلیفر، مرتضی مموئی، مژگان کیان-39

. نشریه تولیدمثلیفصلازخارجدرعربینژادمیشکلیهفوقغدهعملکردبرینمالتوناثر کاشت
.23- 17: 107دامپزشکی در پژوهش و سازندگی 

بررسی).  1395، جمال فیاضی و خلیل میرزاده (صالح طباطبائی وکیلیمعصومه منطقی، مرتضی مموئی، -40

): 2(18. تولیدات دامی قوچاسپرمندگاريماوکیفیتبرتریسکنندهرقیقدرسویالسیتینمصرفتأثیر
367-375.

. اثر سطوح مختلف عنصر روي )1394(سیده زهرا سروش، محسن ساري، صالح طباطبائی و جمال فیاضی-41
هاي تولیدات پژوهشگذار. هاي تخمهاي خونی مرغمرغ و برخی فراسنجهبر عملکرد، صفات کیفی تخم

.27- 19: 11پژوهشی) -(علمیدامی

)زارعیمهديووکیلیطباطبائیصالحممویی،مرتضیمیرزاده،خلیلراد،عباسیوحید-42 1393 اثر. (

وعملکردخون،آنتی اکسیدانیوضعیتبرEویتامین وگردوبرگمختلفسطوحجیره هاي حاوي
- 233: 104) سازندگیودامی (پژوهشعلومنشریهتخمگذار.مرغهايدرمرغتخمکیفیخصوصیات

242

طباطباییصالحوفاطمیسیدرضافیاضی،جمالمیاحی،منصوربوجارپور،محمدقربانی،رضامحمد-43
نشریهگوشتیهايجوجهسکوممیکروبیجمعیتوایمنیسیستمبرخرفهپودرازاستفادهتأثیر).  1393(

.156-150): 2(6ایراندامیعلومپژوهشهاي

).نصیريبیگیمحمدتقیواییطباطبصالحفیاضی،جمالجاودان،الهام-44 1392 اگزونشکلیچند(

نژادبزدرچندقلوزاییصفتباآنارتباطو)١٥-BMP(15استخوانیتمایزبرموثرژن پروتئین2شماره
101-107.دامیتولیدات.نجدي :(2)



تاثیر ).1395، محسن ساري، رحمان جهانیان (صالح طباطبائی وکیلیمحمدعلی شیرعلی، سمیه ساالري، -45

هاي گوشتی تحت هاي خونی و سیستم ایمنی جوجهکارنیتین بر عملکرد رشد، فراسنجه-و الEویتامین 
.128- 115: 110تنش گرمایی. نشریه علوم دامی 

غلظت. بررسی)1395(علی آقائیومموئیمرتضیمیرزاده،خلیل،طباطبائی وکیلیصالحسرشار،مهرداد-46

غیرتولیدمثلیوتولیدمثلیفصولدرمنیکیفیتباآنارتباطوخونسرمومنیمايپالسمعدنیموادبرخی
.23-35): 3(26هاي علوم دامی نشریه پژوهشهاي علوم دامی. عربی. پژوهشقوچ

). 1395، مرتضی مموئی و حسین نجف زاده ورزي (صالح طباطبائی وکیلییاور مداحی، خلیل میرزاده، -47

- 63): 3(26پژوهش هاي علوم دامینشریهنریان عرب. درکارکرد غده تیروئیدربفصلوسناثربررسی
74.

- ). بررسی تاثیر زرده1395(میرزادهخلیل،یوکیلطباطباییصالح،مموئیمرتضی،گزافیشمسیشهرام-48

هاي تخم پرندگان مختلف در رقیق کننده تریس بر کیفیت منی قوچ عربی در شرایط مایع. نشریه علوم 
.74-65: 111می (پژوهش و سازندگی) دا

بررسی).1395زارعی (مهديوفیاضیجمالمموئی،مرتضی،وکیلیطباطبائیصالحمحمدي،پروانه-49

پژوهشهاي.عربیقوچاسپرمکیفیتبرتریسکنندهرقیقدرسلنیومو Eغلظتهاي مختلف ویتامین تاثیر
.99-93): 13(7دامی تولیدات

). اثر 1395، مرتضی مموئی، سمیه ساالري و مهدي زارعی (صالح طباطبائی وکیلیسیده حمیده حسینی، -50

اکسیدانی، میزان استروژن و برخی سطوح مختلف دانه گلپر در جیره بر عملکرد، سیستم ایمنی، توان آنتی
.133- 146: 111هاي گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) هاي خونی جوجهفراسنجه

هات ارائه شده در همایشمقاال- ب

. بررسی ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدي گاومیش صالح طباطباییمحمود نظري، جمال فیاضی، مرتضی ممویی و -1
خوزستان با استفاده از مدل دام تک و دو صفتی. دومین همایش ملی گاومیش ایران (دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی 

.1388اسفند 6و 5رامین)، 
هاي تشریحی و فیزیولوژیکی دستگاه تولید مثلی و خلیل میرزاده. برخی ویژگیصالح طباطبائی وکیلیدسی، میترا ق-2

.1388اسفند 6و 5گاومیش ماده. دومین همایش ملی گاومیش ایران (دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین)، 
داري. دومین همایش ملی گاومیش ایران یش. امنیت زیستی در گاومصالح طباطباییخلیل میرزاده، مرتضی ممویی و -3

.1388اسفند 6و 5(دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین)، 



هاي مایع ، مرتضی ممویی، علی حمیدي و هادي آلبومحسن. بررسی غلظت برخی آنزیمصالح طباطبائی وکیلی-4
اومیش ایران (دانشگاه کشاورزي و فولیکولی تخمدان گاومیش در مراحل مختلف رشد فولیکولی. دومین همایش ملی گ

.1388اسفند 6و 5منابع طبیعی رامین)، 
هاي دفاعی گردن رحم گاومیش ، مرتضی چاجی، میترا قدسی و محمود نظري. تغییرات سلولصالح طباطبائی وکیلی-5

نابع طبیعی در مراحل فولیکوالر و لوتئال سیکل استروس. دومین همایش ملی گاومیش ایران (دانشگاه کشاورزي و م
.1388اسفند 6و 5رامین)، 

هاي پوششی ترشحات ، طاهره محمدآبادي، میترا قدسی و محمود نظري. تغییرات سلولصالح طباطبائی وکیلی-6
دستگاه تناسلی گاومیش ماده در مراحل فولیکوالر و لوتئال سیکل استروس. دومین همایش ملی گاومیش ایران (دانشگاه 

.1388اسفند 6و 5رامین)، کشاورزي و منابع طبیعی
، میترا قدسی و خلیل میرزاده. فاکتورهاي موثر بر بازده تولید شیر در گاومیش. دومین همایش صالح طباطبائی وکیلی-7

.1388اسفند 6و 5ملی گاومیش ایران (دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین)، 
اسپرممورفولوژیکیناهنجاریهايمیزانبرEثیر ویتامین محمدیان. تاشهراموآقائیعلی،وکیلیطباطبائیصالح-8

.1389کرج)، شهریور -خروس. چهارمین کنگره علوم دامی ایران (پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران
اسپرمهايتحركمیزانبرEویتامین مختلفسطوحاثرمحمدیان. شهراموآقائیعلی،وکیلیطباطبائیصالح-9

چهارمین کنگره علوم دامی ایران (پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه . منیسازيذخیرهمختلفزمانهايخروس در
.1389کرج)، شهریور - تهران

فولیکولاندازهبینارتباطو جمال فیاضی. بررسیصالح طباطبائی وکیلیبومحسن، مرتضی ممویی، هادي آل-10
کوهانه. چهارمین یکشترهايفولیکولیمایعگلیسریدتريوروتئین، کلسترولگلوکز، پمتابولیتهايغلظتوتخمدانی

.1389کرج)، شهریور - کنگره علوم دامی ایران (پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران
هاي. بررسی اثر استفاده از جلبک خالریال بر عملکرد جوجهصالح طباطبائی وکیلیعلی آقائی، شعبان شیرالی و -11

.1389کرج)، شهریور -گوشتی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران (پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران
طیور.  بسترکیفیتبروزئولیتآلومینیوم)سفید (سولفاتزاجافزودنبررسی. صالح طباطبائی وکیلیعلی آقائی و -12

1389کرج)، شهریور -بع طبیعی دانشگاه تهرانچهارمین کنگره علوم دامی ایران (پردیس کشاورزي و منا
در کاهش کلسترول و چربی NSPs. نقش چاجیمرتضیوطباطبائیصالح،آقائیعلیمحمدآبادي،طاهره-13

کرج)، شهریور -چهارمین کنگره علوم دامی ایران (پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهرانهاي گوشتی. جوجه
1389

فصلی غلظت تغییراتبررسیروشنفکر. الههدایتوطباطبائیصالحمیرزاده،خلیلممویی،یمرتضحمیدي،علی-14
عربی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران (پردیس نژادقوچکیفیت اسپرمکمیت وباآنارتباطوخونسرمرشدهورمون

.1389کرج)، شهریور - کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران
فصلی غلظت هورمونتغییراتروشنفکر. الههدایتوطباطبائیصالحمیرزاده،خلیلممویی،رتضیمحمیدي،علی-15

نژاد عربی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران (پردیس مثلی قوچتولیدهايفراسنجهباآنوارتباطخونتستوسترون
.1389کرج)، شهریور - کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران



، مرتضی مموئی، خلیل میرزاده و علی آقائی. مقایسه ابعاد تخمدان صالح طباطبائی وکیلیمقدم، مرتضی اصغري-16
28راست و چپ در مراحل مختلف سیکل استروس گاو. نخستین کنگره ملی گاو شیري، لبنیات و صنایع وابسته (قم)، 

.1390بهمن 
یرزاده و علی آقائی. تفاوت غلظت ، مرتضی مموئی، خلیل مصالح طباطبائی وکیلیمرتضی اصغري مقدم، -17

نخستین کنگره ملی گاو شیري، ) پالسماي خون در مراحل مختلف سیکل استروس گاو.LHو FSHهاي (گونادوتروپین
.1390بهمن 28لبنیات و صنایع وابسته (قم)، 

زایی گوساله مرده، مهدي عاصمی اصفهانی و خان آقا بهزاد. مقایسه میزانصالح طباطباییسجاد فاطمی سید بگلو، -18
28زا در فصول مختلف سال. نخستین کنگره ملی گاو شیري، لبنیات و صنایع وابسته (قم)، بین تلیسه و گاوهاي چند شکم

.1390بهمن 
، مهدي عاصمی اصفهانی، مهرداد سرشار و مجید یوسفیان. مقایسه میزان صالح طباطباییسجاد فاطمی سید بگلو، -19

زا در فصول مختلف سال. نخستین کنگره ملی گاو شیري، لبنیات و یسه و گاوهاي چند شکمزایی گوساله بین تلسخت
.1390بهمن 28صنایع وابسته (قم)، 

، مجید یوسفیان و سجاد فاطمی. عوامل موثر بر زنده مانی اسپرم. نخستین صالح طباطبائی وکیلیمهرداد سرشار، -20
.1390بهمن 28م)، کنگره ملی گاو شیري، لبنیات و صنایع وابسته (ق

و خلیل میرزاده. بررسی تفاوت کیفیت منی گاومیش خوزستان صالح طباطبایی وکیلیصادق میاحی، مرتضی ممویی، -21
بین فصول گرم و سرد. نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر (دانشگاه شهید باهنر کرمان)، 

. 1390شهریور 16
هاي تیروئیدي و خلیل میرزاده. بررسی تفاوت غلظت هورمونصالح طباطبایی وکیلیممویی، صادق میاحی، مرتضی-22

بین فصول گرم و سرد در گاومیش نر خوزستانی. نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر 
.1390شهریور 16(دانشگاه شهید باهنر کرمان)، 

ی. اثر تنش حرارتی بر فعالیت تولید مثلی پرندگان. نخستین سمینار ملی مدیریت و میترا قدسصالح طباطبائی وکیلی-23
.1390شهریور 16پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر (دانشگاه شهید باهنر کرمان)، 

و هدایت اله روشنفکر. بررسی تغییرات غلظت هورمون صالح طباطباییعلی حمیدي، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده، -24
سرم خون و ارتباط آنها با ویژگیهاي کمی و کیفی منی قوچ عربی خوزستان. نخستین سمینار ملی مدیریت IGF-Iرشد و 

. 1390شهریور 16پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر (دانشگاه شهید باهنر کرمان)، 
ختالف غلظت برخی ، خلیل میرزاده، مرتضی ممویی و علی آقائی. بررسی اوکیلیصالح طباطبائیمهرداد سرشار، -25

مواد معدنی پالسماي منی قوچ عربی بین فصل و خارج فصل تولید مثلی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران (دانشگاه صنعتی 
.1391اصفهان)، شهریور 

، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده و مرتضی چاجی. تاثیر داینوپروست وکیلیصالح طباطبائیمجید یوسفیان، -26
آلفاي طبیعی) بر فراسنجه هاي منی قوچ عربی در فصل تولید مثل. پنجمین کنگره علوم دامی ایران 2(پروستاگلندین اف 

.1391(دانشگاه صنعتی اصفهان)، شهریور 



، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده و مرتضی چاجی. کارایی هورمون اکسی وکیلیصالح طباطبائیمجید یوسفیان، -27
ی در فصل تولید مثل. پنجمین کنگره علوم دامی ایران (دانشگاه صنعتی توسین بر فراسنجه هاي کیفی منی قوچ عرب

.1391اصفهان)، شهریور 
Hypericum)راعیگلاثربررسی، محسن ساري، سمیه ساالري، اسرافیل منصوري. صالح طباطباییمریم مدحج، -28

perforatum)پرورش دام و طیور (دانشگاه دومین سمینار ملی مدیریتویستار. ادژنهايرتافسردگیواضطراببر
.1392شهریور 16شهید باهنر کرمان)، 

هوفاریقون اثربررسی، محسن ساري، سمیه ساالري، اسرافیل منصوري. صالح طباطباییمریم مدحج، -29
(Hypericum perforatum)دومین سمینار ملی مدیریت ویستار. ادژنهايرتهاي گوارشی درمورفومتري اندامبر

.1392شهریور 16ام و طیور (دانشگاه شهید باهنر کرمان)، پرورش د
بررسی بروز فحلی بوجارپور. محمدمیرزاده،خلیلممویی،مرتضی،وکیلیطباطباییصالحنژاد،صارمیپروین-30

دومین سمینار ملی توسط همزمانی با سیدر و اسفنج بصورت طوالنی مدت در فصل غیر تولیدمثلی گوسفندان عربی. 
.1392شهریور 16پرورش دام و طیور (دانشگاه شهید باهنر کرمان)، مدیریت

فصلیتغییراتارتباطبررسی، مرتضی ممویی و جمال فیاضی. صالح طباطبائی وکیلییاور مداحی، خلیل میرزاده، -31
3ران)، نخستین همایش علمی نژادهاي اسب اصیل ایران (تهعرب. نریاندرتستوسترونباتیروئیديهورمونهايغلظت

.1391آبان 
، مرتضی ممویی و جمال فیاضی. مقایسه غلظت متابولیت هاي صالح طباطبائی وکیلییاور مداحی، خلیل میرزاده، -32

1391اردیبهشت 9-11خون در سنین مختلف نریان نژاد عرب. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران (تهران)، 
رتضی ممویی و جمال فیاضی. مقایسه غلظت هورمون هاي ، مصالح طباطبائی وکیلییاور مداحی، خلیل میرزاده، -33

1391اردیبهشت 9-11تیروئیدي در سنین مختلف نریان عرب. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران (تهران)، 
ولپتینغلظتبینارتباطبررسی. صالح طباطباییمریم درخشانی، مرتضی مموئی، خلیل میرزاده، آرمین توحیدي و -34

هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران . نجديمادهگاوهايجوانهجنسیبلوغبعدوقبلمراحلدرخونيپالسماپروژسترون
1391اردیبهشت 9-11(تهران)، 

تاثیر استفاده . صالح طباطباییمحمد رضا قربانی، محمد بوجارپور، منصور میاحی، جمال فیاضی، سیدرضا فاطمی و -35
هاي گوشتی. همایش ملی دام و طیور شمال کشور (دانشگاه کشاورزي از پودر خرفه بر جمعیت میکروبی سکوم جوجه

1392اردیبهشت 12ساري)، 
تاثیر سطوح . صالح طباطباییمحمد رضا قربانی، محمد بوجارپور، منصور میاحی، جمال فیاضی، سیدرضا فاطمی و -36

شمال کشور (دانشگاه کشاورزي مختلف پودر گیاه خرفه بر پاسخهاي ایمنی جوجه هاي گوشتی. همایش ملی دام و طیور
1392اردیبهشت 12ساري)، 

همایش گوشت. هايفرآوردهوگوشتلیستریاییآلودگیبرمروري. صالح طباطباییمیترا قدسی، سعید تهموزي و -37
1392اسفند 8و 7راهکارها (دانشگاه رامین)، وچالشهاغذایی،سالمتوکشاورزيهايآالیندهملی
آن. هايفراوردهوماهیدرسنگینفلزاتباآلودگیبرمروريو سعید تهموزي. ح طباطباییصالمیترا قدسی، -38

1392اسفند 8و 7راهکارها (دانشگاه رامین)، وچالشهاغذایی،سالمتوکشاورزيهايآالیندههمایش ملی



هايو فراوردهدرگوشتموجودونیتراتنیتریتزاییمسمومیتاثراتبرمروري. صالح طباطباییمیترا قدسی و -39
1392اسفند 8و 7راهکارها (دانشگاه رامین)، وچالشهاغذایی،سالمتوکشاورزيهايآالیندههمایش ملیگوشتی. 

مطالعه هیستوپاتولوژیکی تاثیر ، محسن ساري، سمیه ساالري و اسرافیل منصوري. صالح طباطبائیمریم مدحج،-40
یازدهمین کنگره سراسري علوم تشریحی ایران (دانشگاه جندي شاپور)، ویستار. هاي نژادعصاره چاي کوهی بر بیضه رت

.1392اسفند 2بهمن لغایت 30
اثر محافظتی عصاره چاي کوهی بر ، محسن ساري، سمیه ساالري و اسرافیل منصوري. صالح طباطبائیمریم مدحج،-41

یازدهمین کنگره سراسري علوم شده با فنول. هاي گوشتی نر تیمار هاي سرتولی و اسپرماتوگونی جوجهشمار سلول
.1392اسفند 2بهمن لغایت 30تشریحی ایران (دانشگاه جندي شاپور)، 

و جمال فیاضی. بررسی ارتباط بین اندازه فولیکول صالح طباطبائی وکیلیمحسن، مرتضی مموئی، بوهادي آل-42
فصل سال شترهاي یک کوهانه ایرانی (مشهد مقدس). تخمدان و غلظت برخی مواد معدنی مایع فولیکولی و سرم خون با 

91فروردین 30و 29اولین کنگره ملی شتر، 
و جمال فیاضی. بررسی اندازه تخمدان شتر یک کوهانه صالح طباطبائی وکیلیمحسن، مرتضی مموئی، بوهادي آل-43

91فروردین 30و 29در دو فصل تولید مثل و غیرتولید مثلی. اولین کنگره ملی شتر (مشهد مقدس)، 
. بررسی ارتباط بین صالح طباطباییخلیل میرزاده، ابوالفضل محمدي، محمدتقی بیگی نصیري، مرتضی ممویی و -44

غلظت هورمون هاي تیروئیدي با برخی پارامترهاي خونی شترهاي یک کوهانه در فصول گرم و سرد. اولین کنگره ملی 
91فروردین 30و 29شتر (مشهد مقدس)، 

تاثیر گیاه خرفه . صالح طباطباییا قربانی، محمد بوجارپور، منصور میاحی، جمال فیاضی، سیدرضا فاطمی، محمد رض-45
.1391بهمن 27بر خصوصیات الشه جوجه هاي گوشتی. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران (قم)، 

تاثیر گیاه خرفه . صالح طباطباییی، محمد رضا قربانی، محمد بوجارپور، منصور میاحی، جمال فیاضی، سیدرضا فاطم-46
.1391بهمن 27بر عملکرد جوجه هاي گوشتی. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران (قم)، 

گوسفندانشکمبهدرکاههضمبرمریمخاراثر. طباطبائیصالحمحمدآبادي،طاهرهچاجی،مجدم، مرتضیعلی-47
اندهاي کشاورزي، شهري و صنعتی در جیره هاي غذایی دام، طیور و آبزیان همایش علمی کاربردي استفاده از پسمعربی. 

.1391آذر 23(تبریز)، 
بر هضم پروتئین در شکمبه با استفاده اثر ماریتیغال. طباطبائیصالح،محمدآباديطاهرهچاجی،مجدم، مرتضیعلی-48

پسماندهاي کشاورزي، شهري و صنعتی در جیره همایش علمی کاربردي استفاده از . از روش تولید گاز در گوسفندان عربی
.1391آذر 23هاي غذایی دام، طیور و آبزیان (تبریز)، 

، مرتضی چاجی، محمدرضا قربانی. اثر اسیدهاي چرب با چند پیوند صالح طباطبائیقائدي، خلیل میرزاده، سیروس-49
بهمن 27ی تخصصی صنعت طیور ایران (قم)، دوگانه بر رشد رویان و عملکرد تولیدمثلی مرغ مادر. دومین کنفرانس علم

1391.
هاي ، طاهره محمدآبادي، خلیل میرزاده و مهدي زارعی. بررسی ارتباط بین هورمونصالح طباطبائیخشت، سعید بی-50

5- 6ششمین کنگره علوم دامی ایران (دانشگاه تبریز)، تیروئیدي و میزان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز خون در گاو نجدي. 
. 1393ور شهری



، خلیل میرزاده و نعیم عرفانی مجد. بررسی اثر ایمپلنت صالح طباطبائی وکیلیفر، مرتضی مموئی، مژگان کیان-51
مالتونین بر عملکرد غده آدرنال میش نژاد عربی در فصل غیر تولیدمثلی. ششمین کنگره علوم دامی ایران (دانشگاه تبریز)، 

. 1393شهریور 6-5
کاشتتأثیربررسی، خلیل میرزاده و نعیم عرفانی مجد.صالح طباطبائی وکیلیاکرم شریفی، مرتضی ممویی، -52

ششمین کنگره علوم دامی . عربینژادغیرتولیدمثلی میشفصلدرخونسرمگونادوتروپینهورمونهايمیزانبرمالتونین
. 1393شهریور 5-6ایران (دانشگاه تبریز)، 

کاشت بررسی تاثیر ، خلیل میرزاده و نعیم عرفانی مجد. صالح طباطبائی وکیلیتضی ممویی، اکرم شریفی، مر-53
ششمین کنگره علوم دامی هاي استروئیدي سرم خون در فصل غیرتولیدمثلی میش نژاد عربی.مالتونین بر میزان هورمون

. 1393شهریور 5-6ایران (دانشگاه تبریز)، 
و C، جمال فیاضی و مهدي زارعی. اثر متقابل سطوح ویتامین لح طباطبائی وکیلیصازاده، مرتضی مموئی، الدن خرم-54

ششمین کنگره علوم دامی ایران هاي مختلف نگهداري منی در شرایط مایع بر کیفیت اسپرم رقیق شده قوچ عربی. زمان
. 1393شهریور 5-6(دانشگاه تبریز)، 

هاي تیروتئیدي و طاهره محمدآبادي. بررسی ارتباط بین هورمون، صالح طباطبائیبهنام فتاحی راد، خلیل میرزاده، -55
5-6ششمین کنگره علوم دامی ایران (دانشگاه تبریز)، میزان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گاومیش استان خوزستان

. 1393شهریور 
باEویتامینبلمتقااثر. زارعیمهديفیاضی وجمالمموئی،مرتضی،وکیلیطباطباییصالح،محمديپروانه-56

توسعهوداممنیکیفیتارتقايراستايدرسازيذخیرهطیعربیقوچمنیpHواکسیدانیآنتیفعالیتبرسلنیوم
17. همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزي (دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان)، پایداردامپروري

. 1395خرداد 
Eویتامینمتقابلاثربررسی. زارعیمهديفیاضی وجمالمموئی،مرتضی،وکیلیطباطباییصالح،محمديپروانه-57

. صنعتیدامپروريدرآنکاربردوعربیقوچمنیپالسمايخصوصیاتبرشدهرقیقمنینگهداريزمانباسلنیومو
.1395خرداد 17امین خوزستان)، همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزي (دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی ر

درEویتامینمختلفسطوحتاثیربررسی. آقائیعلیومموییمرتضی،وکیلیطباطبائیصالحعابدي،پروینسیده-58
. همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزي نرژاپنیبلدرچیندرتولیدمثلیهورمونهايمیزانوبیضهوزنبرجیره

1395خرداد 17نابع طبیعی رامین خوزستان)، (دانشگاه کشاورزي و م
مختلفسطوحآنتی اکسیدانیاثربررسی.زادهمیرخلیلومموییمرتضی،وکیلیطباطباییصالحکمره،زیديرقیه-59

.گرادسانتیدرجه5درمایعحالتبهمنیذخیرهازپسساعت24ویکطیعربیقوچمنیکیفیتبرگاوسرمآلبومین
1395خرداد 17پدافند غیرعامل در بخش کشاورزي (دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان)، همایش ملی

همایش ملی .داممثلیتولیدعملکردبرجديتهدیدايتغذیهضدعوامل. وکیلیطباطباییصالحوکمرهزیديرقیه-60
1395خرداد 17امین خوزستان)، پدافند غیرعامل در بخش کشاورزي (دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی ر



، جمال فیاضی و خلیل میرزاده. بررسی تاثیر جایگزینی صالح طباطبائی وکیلیمعصومه منطقی، مرتضی مموئی، -61
مانی اسپرم قوچ عربی در رقیق کننده تریس. اولین مرغ بر میزان تحرك و زندهسطوح مختلف لسیتین سویا با زرده تخم

1394مرداد 1-2سازمان حفاظت محیط زیست)، -سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم (تهرانکنگره بین المللی کشاورزي 
اثر سطوح مختلف دانه مرتضی مموئی، سمیه ساالري، مهدي زارعی. سیده حمیده حسینی، صالح طباطبائی وکیلی، -62

-لم، جامعه سالم (تهراناولین کنگره بین المللی کشاورزي سالم، تغذیه ساهاي گوشتی. گلپر بر خصوصیات الشه جوجه
.1394مرداد 1-2سازمان حفاظت محیط زیست)، 

دانهمختلفسطوحافزودنزارعی. تاثیرمهديساالري وسمیهمیرزاده،خلیل،وکیلیطباطباییصالحرضائی،الهه-63
نشگاه شهید (داگوشتی. همایش ملی گیاهان دارویی و داروهاي گیاهیالشه جوجه هايخصوصیاتبرجیرهآنیسون به
.1394خرداد 7بهشتی)، 

اثر افزودن سطوح زارعی.مهديساالري وسمیه،مرتضی مموئی،وکیلیطباطباییصالح،سیده حمیده حسینی-64
همایش ملی گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی هاي گوشتی. هاي خونی جوجهمختلف دانه گلپر به جیره بر برخی فراسنجه

.1394خرداد 7(دانشگاه شهید بهشتی)، 
و مرتضی چاجی. بررسی اثرات ژل رویال تزریقی بر پارامترهاي صالح طباطباییفاطمه خلیالوي، مرتضی مموئی، -65

.1395خرداد 27تولیدمثلی در میش عربی. دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزي و علوم خاك ایران، 
بررسی اثرات ژل رویال تزریقی بر سطوح رتضی چاجی. و مصالح طباطباییفاطمه خلیالوي، مرتضی مموئی، -66

دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزي و علوم خاك ایران، هورمون استروژن و پروژسترون در میش عربی.
.1395خرداد 27
منیهايفراسنجهبرمالتونیناکسیدانیآنتیاثر.جمال فیاضیو صالح طباطبایی، مرتضی مموئی، صدیقه محمدي-67

گیاهان دارویی و کشاورزي . دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی یخگشایی–انجمادفرایندازبعدعربیقوچ
.1395آذر 11پایدار، 

. سومین همایش ملی گاومیش ایران تاثیر تنش گرمایی بر عملکرد تولیدمثلی گاومیشطباطبائی وکیلی.صالح -68
.1395بهمن 27طبیعی رامین خوزستان)، (دانشگاه کشاورزي و منابع 

و گاو. سومین همایش ملی گاومیش ایران (دانشگاه گاومیشمقایسه خصوصیات تولیدمثلیصالح طباطبائی وکیلی.-69
.1395بهمن 27کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان)، 

. سومین در حفظ کیفیت منی گاومیشها اکسیدانمروري بر تاثیر آنتی.صالح طباطبائی وکیلیفاطمه قائدرحمتی و-70
.1395بهمن 27همایش ملی گاومیش ایران (دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان)، 

در یک هاي رحمگزارش یک مورد گردن رحم دوتایی منتهی به شاخ. صالح طباطبائی وکیلیعین مقصودي نژاد و م-71
27ومیش ایران (دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان)، سومین همایش ملی گارأس گاومیش ماده خوزستانی. 

.1395بهمن 
سومین همایش ملی گاومیش ایران . همزمان سازي فحلی در گاومیش. صالح طباطبائی وکیلیعصومه داود زاده و م-72

.1395بهمن 27(دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان)، 
73-



74- S. Tabatabaei. Correlation between inseminated sperm number and hatchability in
chicken. The 14th AAAP Animal Science Congress. August 23-27, 2010 Pingtung, Taiwan.

75- S. Tabatabaei and M.R. Ghorbani. Evaluation the oviductal sperm storage period in
Ross broiler breeder chicken. The 14th AAAP Animal Science Congress. August 23-27, 2010
Pingtung, Taiwan
76- S. Tabatabaei and M.R. Ghorbani. Optimum dose of spermatozoa for artificial
insemination in Ross-٣٠٨ chicken. The 14th AAAP Animal Science Congress. August 23-27,

2010 Pingtung, Taiwan

77- S. Tabatabaei and M. Mamoei. The correlation between ovarian follicular size and
mineral concentration of follicular fluid in buffalo. The 14th AAAP Animal Science

Congress. August 23-27, 2010 Pingtung, Taiwan.

78- T. Mohammadabadi, M. Chaji and S. Tabatabaei. The kinetic of in vitro gas
production of tannic acid treated sunflower meal with or without poly ethylene glycol.
British Society of Animal Science (BSAS) Annual Conference, UK, ١٤-١٢ April ٢٠١٠.
٧٩- S. Tabatabaei, M. Chaji and T. Mohammadabadi. The effect of semen collection
frequency on spermatozoa quality in chicken. World ُ◌s Poultry Science Association
(WPSA) annual meeting, UK branch, ١٤-١٣ April ٢٠١٠.
٨٠- S. Tabatabaei, M. Chaji and T. Mohammadabadi. The correlation between storage
period of semen and spermatozoa quality in chicken. World ُ◌s Poultry Science Association
(WPSA) annual meeting, UK branch, ١٤-١٣ April ٢٠١٠.
٨١- A. Aghaei, J. Pourreza, S. Tabatabaei and M. Chaji. The effects of additive probiotic
on egg and serum chemical composition of laying hens. World ُ◌s Poultry Science
Association (WPSA) annual meeting, UK branch, ٥-٤ April ٢٠١١.
٨٢- A. Aghaei, J. Pourreza, A. Sami and S. Tabatabaei. Effect of oat and enzyme on
digestibility of fat and protein in chicken. World ُ◌s Poultry Science Association (WPSA)
annual meeting, UK branch, ٥-٤ April ٢٠١١.
٨٣- M. Modhej, S. Tabatabaei, M. Sari, S. Salary and Esrafil Mansouri. Investigstion the
effect of Hypericum perforatum on cecum and big intestinal morphometric in male Wistar
rats. ٢th National Congress on Medicinal Plants (Tehran), ١٦-١٥ May, ٢٠١٣.
٨٤- M. Modhej, S. Tabatabaei, M. Sari, S. Salary and Esrafil Mansouri. Investigstion the
effect of Hypericum perforatum performance on the locomotion and elevated plus maze.
٢th National Congress on Medicinal Plants (Tehran), ١٦-١٥ May, ٢٠١٣
٨٥- Kh. Rostami Abrazgeh, M. Mamuei , S. Tabatabaei Vakili, Kh. Mirzadeh KH and S.
Salari. Inclusion of Sunflower Seed in Diet at Different Levels Has A Negative Influence on
The Different Reproductive Morphology Parameters. ١٣th Royan International Congress on
Reproductive Biomedicine, ٧-٥ September, ٢٠١٢.

هاي تحقیقاتیطرح- ج

. C◦4ساعته در دماي24) بر تحرك و باروري اسپرم خروس بومی قبل و بعد از نگهداري BSAتاثیر آلبومین سرم گاو (-1
(مجریان: صالح طباطبائی و مرتضی مموئی)



رشد فولیکولی در گاومیشماي خون و مایعات فولیکول تخمدانی در مراحل مختلف بررسی ترکیبات بیوشیمیایی پالس-2
(مجریان: صالح طباطبائی و مرتضی مموئی)

(مجریان: صالح طباطبائی، مرتضی مموئی و علی آقائی)میک مایع فولیکول تخمدانی در گاوبررسی دینا-3
(مجریان: صالح روزهاي مختلف آبستنی گاو و بزمادر در بررسی تغییرات بیوشیمیایی مایعات جنینی و سرم خون -4

طباطبائی و مرتضی مموئی)
(مجریان: صالح ی خروس طی نگهداري در شرایط مایعبر کیفیت منکارنیتین-و البررسی تاثیر اسیداسکوربیک-5

طباطبائی)
(مجریان: صالح د بررسی تاثیر سطوح مختلف ژله رویال و گلوتامین بر خصوصیات منی قوچ عربی در شرایط انجما-6

الدین نقیبی رکنی)طباطبائی وکیلی، مرتضی مموئی و سید حسام

هاي خاتمه یافته دوره هاي تحصیالت تکمیلیراهنمایی و مشاوره پایان نامه-د

بررسی دینامیک تخمدانی و ارتباط آن با تابلوي هورمونی مایع فولیکولی و پالسماي خون در -مرتضی اصغري مقدم- 1

و مرتضی مموئی) اساتید مشاور (خلیل صالح طباطبائیمختلف سیکل استروس گاوهاي دورگ. اساتید راهنما (مراحل

29/8/90میرزاده و علی آقائی). تاریخ دفاع: 
آلفا بر فعالیت تولیدمثلی قوچ عربی در فصل و خارج فصل 2تاثیر اکسی توسین و پروستاگلندین اف -مجید یوسفیان-2

تاریخ دفاع: و مرتضی مموئی) اساتید مشاور (خلیل میرزاده و مرتضی چاجی). صالح طباطبائیتید راهنما (تولیدمثل. اسا

25/11/91

هاي کیفی منی قوچ عربی بررسی ارتباط بین غلظت برخی مواد معدنی پالسماي منی و خون با فراسنجه-مهرداد سرشار-3

و خلیل میرزاده) اساتید مشاور (مرتضی مموئی و علی الح طباطبائیصدر فصل و خارج فصل تولیدمثلی. اساتید راهنما (

6/12/91آقائی). تاریخ دفاع: 

هاي پالسماي منی و خون با کیفیت منی ها و آنزیمبررسی ارتباط بین غلظت برخی متابولیت-سجاد فاطمی سیدبگلو-4

و مرتضی مموئی) اساتید مشاور (طاهره باطبائیصالح طقوچ مغانی در فصل و خارج از فصل تولیدمثل. اساتید راهنما (

16/10/91تاریخ دفاع: محمد آبادي و سیامک قضائی). 

هاي نژاد ویستار و هاي خونی و عملکرد در موشبررسی تاثیر عصاره گیاه گل راعی بر برخی متابولیت- مریم مدحج-5

حسن ساري) اساتید مشاور (سمیه ساالري و اسرافیل و مصالح طباطبائیهاي دریافت کننده فنول. اساتید راهنما (جوجه

27/11/92منصوري). تاریخ دفاع: 



بررسی تاثیر برنامه هاي کوتاه و بلند مدت همزمان سازي فحلی توسط سیدر و اسفنج بر کارایی - پروین صارمی نژاد-6

و مرتضی مموئی) اساتید مشاور ئیصالح طباطباتولیدمثلی میش عربی خوزستان در فصل غیرتولیدمثلی. اساتید راهنما (

30/11/92(خلیل میرزاده و محمد بوجارپور). تاریخ دفاع: 

بررسی خواص  محافظتی عصاره ي گیاه دارویی گل راعی در رت هاي نر و جوجه هاي گوشتی  -میساعاطفه نري-7

سمیه ساالري و اسرافیل منصوري). و محسن ساري) اساتید مشاور (صالح طباطبائیاساتید راهنما (دریافت کننده فنل. 

92تاریخ دفاع: بهمن 

اساتید بررسی سیماي هورمونی و متابولیتی سرم خون در مراحل مختلف آبستنی میش عربی. -منیره صدري میردامادي-8

92بهمن ماه خلیل میرزاده). تاریخ دفاع: محسن ساري و ) اساتید مشاور (صالح طباطبائیومرتضی مموئیراهنما (

بر پایداري اکسیداتیو تخم مرغ و ظرفیت آنتی اکسیدانی پالسماي Eمقایسه تاثیر اسانس شوید و ویتامین -فاطمه خیري-9

تاریخ ) اساتید مشاور (سمیه ساالري و علی آقائی). صالح طباطبائیمرغ تخمگذار تجاري. اساتید راهنما (خلیل میرزاده و 

27/6/92دفاع: 

تغذیه سطوح مختلف دانه روغنی آفتابگردان بر عملکرد، فعالیت تولیدمثلی و سیستم ایمنی مرغ اثر -خدیجه رستمی-10

تاریخ دفاع: ) اساتید مشاور (خلیل میرزاده و سمیه ساالري). صالح طباطبائیتخمگذار. اساتید راهنما (مرتضی مموئی و 

7/8/91

مون هاي تیروئیدي، هورمون شاخص تولیدمثلی و بررسی اثر سن و فصل گرم و سرد بر غلظت هور- یاور مداحی-11

) اساتید مشاور (مرتضی صالح طباطبائیاساتید راهنما (خلیل میرزاده و برخی پارامترهاي خونی اسب نر عرب در دزفول. 

5/4/91تاریخ دفاع: مموئی و حسین نجف زاده). 

عملکرد تولیدمثلی خروس و مرغ مادر بومی. اثر اسیدهاي چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه بر- سیروس قائدي-12

29/11/90تاریخ دفاع: ) اساتید مشاور (مرتضی چاجی و محمدرضا قربانی). صالح طباطبائیاساتید راهنما (خلیل میرزاده و 

تعیین ارتباط اندازه فولیکول تخمدانی و فصل سال با غلظت برخی متابولیت ها و مواد معدنی سرم-هادي آلبومحسن-13

و صالح طباطبائیاساتید راهنما (مرتضی مموئی) اساتید مشاور (خون و مایع فولیکولی در شترهاي یک کوهانه ایرانی. 

3/11/89تاریخ دفاع: جمال فیاضی). 

هاي کمی و کیفی ها با فراسنجهسرم خون و ارتباط آنIGF1بررسی تغییرات غلظت هورمون رشد و -علی حمیدي-14

و هدایت اله صالح طباطبائیاساتید راهنما (مرتضی مموئی و خلیل میرزاده) اساتید مشاور (عربی. منی در قوچ نژاد

11/89روشنفکر). 



اساتید راهنما مقایسه نرخ آبستنی حاصل از پروتکل هاي مختلف همزمانی فحلی در گاومبش خوزستان. -زهرا نیسی-15

30/11/90تاریخ دفاع: و محسن ساري). صالح طباطبائی((مرتضی مموئی و هدایت اله روشنفکر) اساتید مشاور

هاي گوشتی تغذیه شده با گیاه آلوئه ورا. استاد راهنما ارزیابی سیستم ایمنی و ترکیب الشه جوجه-یاسین عباسی-16
) 30/11/90(خلیل میرزاده)، اساتید مشاور (مرتضی مموئی و صالح طباطبائی) (تاریخ دفاع: 

هاي تلقیح بر فعالیت تولیدمثلی ملکهHCGو GnRHبررسی اثر استفاده از هورمون -دین نقیبی رکنیالسید حسام-17

و خلیل صالح طباطبائیاساتید راهنما (مرتضی مموئی) اساتید مشاور (مصنوعی شده زنبور عسل گونه معمولی بومی ایران. 

20/6/92تاریخ دفاع: عالمی سعید). 

اساتید راهنما (مرتضی هاي آزمایشگاهی. ثیر محیط کشت بلوغ در تولید و کیفیت جنینتا-محمد انصاري اردلی-18

1/3/90تاریخ دفاع: و خلیل میرزاده). صالح طباطبائیمموئی و ابوالفضل شیرازي) اساتید مشاور (

اي یک کوهانه هاي تیروئیدي با برخی پارامترهاي خونی شترهبررسی ارتباط بین غلظت هورمون- ابوالفضل محمدي-19

صالح اساتید راهنما (خلیل میرزاده و محمدتقی بیگی نصیري) اساتید مشاور (مرتضی مموئی و در فصول گرم و سرد. 
3/7/90تاریخ دفاع: ). طباطبائی

هاي ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم تاثیر خرفه بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی، پاسخ-محمدرضا قربانی-20
اساتید راهنما (محمد بوجارپور و منصور میاحی) اساتید مشاور (جمال فیاضی، سیدرضا فاطمی و تی. هاي گوشجوجه

31/6/92). صالح طباطبائی

و سلنیوم بر ماندگاري و کیفیت منی قوچ عربی. اساتید راهنما Eهاي ویتامین اکسیدانتاثیر آنتی- پروانه محمدي-21

)93د مشاور (جمال فیاضی و مهدي زارعی) (تاریخ دفاع: شهریور و مرتضی مموئی) اساتیصالح طباطبائی (

کیفی منی قوچ عربی. اساتید راهنما پارامترهايو عنصر روي بر Cاثر سطوح مختلف ویتامین -الدن خرم زاده-22

)26/6/93(تاریخ دفاع: ) اساتید مشاور (جمال فیاضی و مهدي زارعی)صالح طباطبائی(مرتضی مموئی و

نیاز برخی عناصر کمدیسموتاز وهاي تیروئیدي، آنزیم سوپراکسیدبررسی ارتباط بین میزان هورمون-خشتسعید بی-23

و طاهره محمدآبادي) اساتید مشاور (خلیل میرزاده و محمد صالح طباطبائی. اساتید راهنما (سرم خون گاوهاي نجدي

)24/6/93(تاریخ دفاع: زارعی)



سطوح مختلف سیاه دانه بر ایمنی سلولی، فعالیت آنتی اکسیدانی، برخی فراسنجه هاي خونی و اثر-پروین سعیدي-24

و سمیه ساالري) اساتید مشاور (خلیل میرزاده و مهدي صالح طباطبائی. اساتید راهنما (عملکرد در جوجه هاي گوشتی

)24/6/93زارعی) (تاریخ دفاع: 

اساتید . میش نژاد عربی در فصل غیر تولیدمثلیتولیدمثلیین بر عملکرد بررسی اثر ایمپلنت مالتون-اکرم شریفی-25

)24/6/93(تاریخ دفاع: ) اساتید مشاور (خلیل میرزاده و نعیم عرفانی مجد)صالح طباطبائیراهنما (مرتضی مموئی و 

نژاد عربی در فصل غیر بررسی اثر ایمپلنت مالتونین بر عملکرد غده هیپوفیز و غده آدرنال میش -فرمژگان کیان-26
(تاریخ ) اساتید مشاور (خلیل میرزاده و نعیم عرفانی مجد)صالح طباطبائیاساتید راهنما (مرتضی مموئی و . تولیدمثلی

)26/11/93دفاع: 

اکسیدانی تام پالسما و پایداري اکسیداتیو تخم مرغبر ظرفیت آنتیEمقایسه اثر برگ گردو ویتامین -وحید عباسی راد-27
و مهدي صالح طباطبائیهاي تخمگذار تجاري. اساتید راهنما (خلیل میرزاده و مرتضی مموئی) اساتید مشاور (در مرغ
)12/8/92(تاریخ دفاع: زارعی)

مرتبط با چندقلوزایی در بزهاي بومی استان GDF٩و ١٥-BMPمورفیسم موجود در ژن بررسی پلی-الهام جاودان-28
)صالح طباطبائینصیري و اساتید راهنما (جمال فیاضی) اساتید مشاور (محمدتقی بیگی. PCR-SSCPخوزستان یا روش 

)20/6/92(تاریخ دفاع: 

هاي مادر هاي تولیدي و تولیدمثلی در مرغاثر سطوح مختلف مکمل عنصر روي بر برخی فراسنجه-مرتضی نادعلی-29
و محسن ساري) (تاریخ دفاع: صالح طباطبائیاساتید مشاور (گوشتی. اساتید راهنما (سمیه ساالري و محمد بوجارپور)

17/10/91.(

هاي هچ، عملکرد و دار بر ویژگیهاي جنینکارنیتین به تخم مرغ- بررسی تاثیر تزریق گلوتامین و ال-فرصغري کمالی-30
ی) اساتید مشاور (خلیل . اساتید راهنما (مرتضی مموئی و منصور میاح308هاي گوشتی راس رشد دستگاه گوارش جوجه

).3/10/91) (تاریخ دفاع: صالح طباطبائیمیرزاده و 

هاي رفتاري در مرغان تخمگذار. اثر سطوح مختلف عنصر روي بر عملکرد و برخی فراسنجه-سیده زهرا سروش-31
).27/6/92دفاع: ) (تاریخصالح طباطبائیاساتید راهنما (سمیه ساالري و محسن ساري) اساتید مشاور (جمال فیاضی و 

بررسی ارتباط بین غلظت لپتین و تستسترون پالسماي خون در مراحل قبل و بعد بلوغ جنسی جوانه -الهام منصوري-32
) صالح طباطبائیگاوهاي نر نجدي. اساتید راهنما (مرتضی مموئی و خلیل میرزاده) اساتید مشاور (آرمین توحیدي و 

)16/11/90(تاریخ دفاع: 



بررسی ارتباط بین غلظت لپتین و پروژسترون پالسماي خون در مراحل قبل و بعد بلوغ جنسی جوانه - درخشانیمریم -33
) صالح طباطبائیگاوهاي ماده نجدي. اساتید راهنما (مرتضی مموئی و خلیل میرزاده) اساتید مشاور (آرمین توحیدي و 

)16/11/90(تاریخ دفاع: 

منی قوچ عربی. اساتید بر خصوصیاترقیق کننده تریس درژله رویال اي مختلفهاثر غلظتبررسی -ثریا رئیسی-34
نقیبی رکنی) (تاریخ دفاع: ، اساتید مشاور (جمال فیاضی و سید حسام الدین )صالح طباطبائیراهنما (مرتضی مموئی و 

17/6/94.(

کننده تریس بر کیفیت و ماندگاري منی رقیق درهاي تخم برخی پرندگان مقایسه تاثیر افزودن زرده- شهرام شمسی-35
: دفاع(تاریخ ، استاد مشاور (خلیل میرزاده))صالح طباطبائیقوچ عربی در شرایط مایع. اساتید راهنما (مرتضی مموئی و 

22/6/94(

بررسی تاثیر جایگزینی سطوح مختلف لستین سویا بر کیفیت و ماندگاري منی قوچ عربی در شرایط-معصومه منطقی-36
، اساتید مشاور (خلیل میرزاده و جمال فیاضی) (تاریخ دفاع: )صالح طباطبائیمایع. اساتید راهنما (مرتضی مموئی و 

25/6/94(

رویان بر عملکرد تولیدمثلی میش عربی. اساتید و ژلهeCGبررسی تاثیر تزریق سطوح مختلف هورمون -خلیالوي-37
)95اریخ دفاع: خرداد (ت) صالح طباطبائیراهنما (مرتضی مموئی و 

هاي خونی و پاسخ ایمنی کارنیتین بر عملکرد، فراسنجه-و الEتاثیر سطوح مختلف ویتامین - محمدعلی شیرعی-38
)، اساتید مشاور (محسن ساري و صالح طباطبائیهاي گوشتی تحت تنش گرمایی. اساتید راهنما (سمیه ساالري و جوجه

)23/6/93)  (تاریخ دفاع: رحمان جهانیان

هاي تیروئیدي، میزان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و برخی عناصر کم نیاز بررسی ارتباط بین هورمون-بهنام فتاحی-39
و طاهره محمدآبادي)صالح طباطبائیهاي خوزستان. استاد راهنما (خلیل میرزاده)، اساتید مشاور (سرم خون گاومیش

هاي خونی و اکسیدانی، برخی فراسنجهیسون بر سیستم ایمنی، فعالیت آنتیاثر سطوح مختلف دانه آن-رضائیالهه-40
و خلیل میرزاده)، اساتید مشاور (سمیه ساالري و مهدي صالح طباطبائیاساتید راهنما (.هاي گوشتیعملکرد در جوجه

)23/6/94زارعی) (تاریخ دفاع: 

هاي ایمنی، فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجهاثر سطوح مختلف دانه گلپر بر سیستم- سیده حمیده حسینی-41
و مرتضی مموئی)، اساتید مشاور (سمیه ساالري و صالح طباطبائیهاي گوشتی.  اساتید راهنما (خونی و عملکرد در جوجه

)23/6/94مهدي زارعی) (تاریخ دفاع: 

هاي خونی، وده، برخی فراسنجهاثرات سطوح مختلف نانوسلنیوم بر فلور میکروبی ر-مریم سهیرات طرفی-42
هاي گوشتی. استاد راهنما (خلیل میرزاده)، اساتید مشاور (صالح نی و عملکرد در جوجهخصوصیات استخوان درشت

.)25/6/94طباطبائی و مرتضی چاجی) (تاریخ دفاع: 



مثلی و تولیدي بلدرچین هاي تولیدجیره اي بر برخی فراسنجهEاثرات سطوح مختلف ویتامین -سیده پروین عابدي-43
.)4/11/95) (تاریخ دفاع: علی آقائیو مرتضی مموئی)، اساتید مشاور (صالح طباطبائی وکیلیاستاد راهنما (. ژاپنی

استاد . ژاپنیبلدرچینتخمکیفیوتولیديهايفراسنجهبرجیرهپروتئینمختلفسطوحتاثیربررسی-وحید دارابی-44
.)4/11/95) (تاریخ دفاع: علی آقائیو خلیل میرزاده)، اساتید مشاور (وکیلیصالح طباطبائی راهنما (

کننده تریس بر بررسی تاثیر جایگزینی سطوح مختلف لسیتین سویا با زرده تخم مرغ در رقیق-سیده آزاده طبائی-45
صالح طباطبائی ی مموئی و مرتضاستاد راهنما (. گشایییخ-هاي کیفی اسپرم قوچ عربی بعد از فرآیند انجمادفراسنجه
.)25/10/95) (تاریخ دفاع: خلیل میرزاده)، اساتید مشاور (وکیلی

* سوابق اجرایی

عضو انجمن علوم دامی ایران-
1383عضو سازمان نظام دامپزشکی کشور از سال -
24/7/89تا 5/8/88ن از سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اطالع رسانی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستا-
20/2/93تا 4/7/89معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان از -
15/6/94تا 20/2/93مشاور سرپرست دانشگاه در امور مربوط به حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی از -
18/6/94تا 7/10/93منابع طبیعی رامین خوزستان از معاون گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزي و -
15/6/94معاون اداري و مالی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان از -




