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 آموزشي سوابق

، ١تغذيه دام ، پرورش مرغ تخمگذار، تغذيه و جيره نويسي طيور دروس تدريس شده در مقطع كارشناسي:

  ، رو شهاي فرآوري خوراك دام و طيورحيوانات اهليو عوامل محيطي و تنش در رفتارشناسي 

  تغذيه طيور: دروس تدريس شده در مقطع كارشناسي ارشد

، كربوهيدرات ها و ر، فيزيولوژي گوارشدر تغذيه طيوپروتئين و اسيدهاي آمينه  دروس تدريس شده در مقطع دكترا:

  چربيها در تغذيه طيور
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-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

  هاي تحقيقاتياولويت
 در مديريت پرورش طيوررفتارشناسي، رفاه و تنش  )١

 گاه گوارش پرندگاندست تاثير تغذيه بر تغييرات ميكروبي )٢

 دستگاه گوارش پرندگان بر تغييرات بافتيتاثير تغذيه  )۳

 متابوليسم انرژي و كيفيت پروتئين در تغذيه طيور )۴

 فرآوري خوراك طيور )٥

-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

  راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد
گوشتي (رضا  هايجوجهايمني  خوني و هايفراسنجهتلف اسانس مروتلخ بر عملكرد، برخي تاثير سطوح مخ )٦

 مصدق)

 هاي مادر گوشتيتوليدي و توليد مثلي مرغ هايفراسنجهاثر سطوح مختلف مكمل عنصر روي بر برخي از  )٧

 )(مرتضي نادعلي

 گوشتي (مرضيه نايفي) هايجوجهه تاثير پرتوتابي بر كاهش گوسيپول كنجاله تخم پنيه و كاربرد آن در تغذي )٨

 (سيده زهرا سروش) هاي رفتاري در مرغان تخمگذاراثر سطوح مختلف عنصر روي بر عملكرد و برخي فراسنجه )٩

مرغ و ريخت بر عملكرد توليدي، خصوصيات كيفي تخم ياهان دارويي رازيانه و اسطوخدوستاثير اسانس گ )١٠

 كي)(ابوالقاسم تا شناسي تخمدان مرغان تخمگذار

 گوشتي هايهاي ايمني جوجهو برخي فراسنجه لاشه خصوصيات عملكرد، بر مرزه اسانس مختلف سطوح اثر )١١

  )(مريم زاده اميري

گوشتي (پروين  هايجوجههاي آنتي اكسيداني و خون ودر سياه دانه بر عملكرد، فراسنجهتاثير سطوح مختلف پ )١٢

  )سعيدي

هاي گوشتي جوجه  خوني و پاسخ ايمني هايد، برخي فراسنجهگلي بر عملكرتاثير سطوح مختلف اسانس مريم )١٣

  )(سهيلا بيات گرمايي تحت تنش

 هاي با پليگوشتي در جيره هايجوجهخوني  هايفراسنجهمروتلخ بر عمكرد، برخي  تاثير سطوح مختلف اسانس )١٤

 )(الهام خداييان ساكاريد غيرنشاسته اي بالا

 هايجوجههاي  ايمني خوني و پاسخ هايفراسنجهنيتين بر عملكرد، كار -و ال Eتاثير سطوح مختلف ويتامين  )١٥

  )(محمدعلي شيرعلي گوشتي تحت تنش گرمايي

هاي گوشتي ايمني و خوني جوجه هايفراسنجهتاثير سطوح مختلف عصاره پنيرك بر عملكرد، برخي  )١٦

 )(منصورزاده

گوشتي  هايجوجهايمني و خوني  هايسنجهفراكارنتين بر عملكرد، برخي  -و ال ثتاثير سطوح مختلف ويتامين  )١٧

 د ميرزاپور)تحت تنش گرمايي (سعي
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 هايفراسنجهتاثير سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستاني بر عملكرد، فعاليت ميكروبي، بافت شناسي و برخي  )١٨

 با جيره حاوي گندم (لادن ماسوري)گوشتي تغذيه شده  هايجوجهخوني 

گوشتي  هايجوجهخوني  هايفراسنجهعملكرد، فعاليت ميكروبي و برخي تاثير سطوح مختلف اسانس آويشن بر  )١٩

 جيره حاوي گندم (سيد مجيد آزرم) تغذيه شده با

 هايجوجهخوني  هايفراسنجهتاثير سطوح مختلف اسانس اسطوخدوس بر عملكرد، فعاليت ميكروبي و برخي  )٢٠

 با جيره حاوي گندم (كبري سلامي) گوشتي تغذيه شده

 ن (زينب مرادپور)مختلف تولك بري مرغان تخمگذار در شرايط گرمايي خوزستا بررسي روشهاي )٢١

 هايجوجهني ايمني و خو هايفراسنجهبررسي سطوح مختلف پسماند روغن كشي بادام شيرين بر عملكرد، برخي  )٢٢

 )يگانه گوشتي. (زينب مرادي

ي (زهره گوشت هايجوجهالكترون درشده به دو روش گاما و  يكنجاله تخم پنبه پرتوتاب نيپروتئ تيفيك نييتع )٢٣

 بحريني)

 هايجوجهتاثير سطوح مختلف پسماند روغن كشي خارمريم بر عملكرد، جمعيت ميكروبي و سيستم ايمني  )٢٤

 (مهدي شاهسون) گوشتي

تاثير مكمل نمودن جيره اي روي آلي بر پاسخ ايمني، جمعيت ميكروبي سكوم و قابليت هضم مواد مغذي در  )٢٥

 پرورش يافته در تراكم بالا (وريا رسولي)گوشتي  هايجوجه

 هايجوجههاي رفتاري و متابوليت هاي خوني تاثير مكمل نمودن جيره اي روي آلي بر عملكرد، برخي فراسنجه )٢٦

 )، در حال اجرا(زينب نيسي گوشتي در شرايط متراكم

عيت ميكروبي سكوم مقايسه منابع مختلف فيبر و پري بيوتيك بر عملكرد، قابليت هضم مواد مغذي و جم )٢٧

 (محمدرضا نهيرات) هاي گوشتيجوجه

خوني، جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش،  هايفراسنجهاثرات كاربرد پودر مخلوط گياهي بر عملكرد،  )٢٨

  )، در حال اجرازاده ممسني(محمد گنجي گوشتي هايجوجهخصوصيات لاشه و استخوان درشت ني 

گوشتي پرورش يافته  هايجوجهايمني و خوني  هايفراسنجه، برخي تاثير فرم خوراك (پلت و آردي) بر عملكرد )٢٩

 (فرشيد جمالپور بيرگاني) در شرايط متراكم

هاي بررسي فرم خوراك  و منابع مختلف فيبر بر عملكرد، جمعيت ميكروبي و بافت شناسي روده كوچك جوجه )٣٠

 )(ابتسام بوعذار گوشتي

هاي گوشتي تحت تنش گرمايي عملكرد و جمعيت ميكروبي سكوم جوجه تاثير محرك رشد تجاري گياهي بر )٣١

 )(آسيه ويسي

تاثير مخلوط روغن هاي ضروري كارواكرول، سينامالدئيد، كاپسايسين بر عملكرد، كيفيت تخم مرغ و برخي  )٣٢

 )، در حال اجرا(محمدرضا شهيتاوي فيزيولوژيكي مرغان تخمگذار هايفراسنجه

-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

  راهنماي رساله دكترا
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ي برخ عملكرد، بري خوزستان مرزه اسانس با رهيج نمودن مكمل و ٣ امگا چرب دياس مختلف منابع از استفاده )١

 طيشرا تحتي گوشت هايجوجه گوشت ويداتياكسي داريپا ب،چري دهاياس بيترك ،يمنيا وي خون هايفراسنجه

  (بابك ماسوري) ييگرما تنش

بررسي اثرات منابع مختلف چربي و سطوح مختلف روي بر عملكرد، كيفيت تخم مرغ، وضعيت آنتي اكسيداني و  )٢

 ).مرغان تخمگذار (داريان شفيعي پورايمني و رفتاري به كمك ماشين بينايي در  هايفراسنجهبرخي 

ارزيابي انرژي قابل سوخت وساز جو پرتوتابي شده و تاثير آن بر عملكرد، جمعيت ميكروبي و ساختار  )٣

 )هاي گوشتي (لطف اله برناييهيستومورفومتري روده كوچك جوجه

هاي و فيزيولوژيكي جوجه هاي عملكرديبررسي اندازه ذرات منابع مختلف فيبر و فرم خوراك بر فراسنجه )٤

  ).، در حال اجراتغذيه شده با جيره داراي جو (زينب پورآزاديگوشتي 

-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

  مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد
(احسان انصاري  گوشتي هايجوجهملكرد در ايمني و ع هايفراسنجهاثر سطوح مختلف سولفات مس بر برخي  )١

  )مجرد

 گوشتي هايجوجهخوني  هايفراسنجهاثر سطوح مختلف تفاله زيتون و مخلوط آنزيمي بر عملكرد و برخي از  )٢

 )(جعفر جعفري

گوشتي  هايجوجهاثر سطوح مختلف بتائين جايگزين شده با متيونين و مكمل روي بر عملكرد و خصوصيات لاشه  )٣

 )(فاطمه ثعلبي رماييتحت تنش گ

گوشتي در شرايط تنش گرمايي  هايجوجهاثر عادت دهي گرمايي و محدوديت غذايي اوائل دوره بر عملكرد  )٤

  )(مريم اعلايي اهواز

 اثر تغذيه سطوح مختلف دانه روغني آفتابگردان بر عملكرد، فعاليت توليدمثلي و سيستم ايمني مرغ تخمگذار )٥

  )(خديجه رستمي

(حسن جوادي  هاي بلدرچين ژاپنيي ذرت با تريتيكاله با و بدون مكمل آنزيم برگازيم در جيرهتاثير جايگزين )٦

 بنوتي)

(حبيب الله  هاي گوشتيهاي خوني جوجهبررسي اثر گياه دارويي زنجبيل بر عملكرد، خصوصيات لاشه و فراسنجه )٧

  برازش)

م مرغ و وضعيت آنتي اكسيداني پلاسما در مرغ بر پايداري اكسيداتيو تخ Eمقايسه تاثير اسانس شويد و ويتامين  )٨

  (فاطمه خيري) تخمگذار تجاري

 هاي گوشتيهاي خوني در جوجهداري بر سيستم ايمني، عملكرد و برخي فراسنجهاثر سطوح مختلف عصاره تشنه )٩

 (نرگس بهمني)

هاي خوني و عملكرد در ثر سطوح مختلف دانه آنيسون بر سيستم ايمني، فعاليت آنتي اكسيداني، برخي فراسنجها )١٠

 (الهه رضايي) هاي گوشتيجوجه
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هاي خوني و عملكرد در اثر سطوح مختلف دانه گلپر بر سيستم ايمني، فعاليت آنتي اكسيداني، برخي فر اسنجه )١١

 هاي گوشتي (سيده حميده حسيني)جوجه

ش يافته در شرايط دمايي مرغ و جمعيت ميكروبي سكوم مرغان تخمگذار پرورتاثير خرفه بر عملكرد، كيفيت تخم )١٢

 ا (محمدرضا جمالي)بال

 مرغان تخمگذار در سيكل دوم توليد (سولماز خليلي ساماني) تاثير گياه شنبليله بر عملكرد و كيفيت تخم )١٣

هاي ههاي مرتبط با رفاه جوجتاثير عصاره شيرين بيان و پروبيوتيك بر عملكرد، خصوصيات فضولات و فراسنجه )١٤

 رشي با تراكم بالا (ندا رشيدي)گوشتي در شرايط پرو

بررسي تاثير عصاره گياه دارويي گل راعي بر برخي متابوليت هاي خوني و عملكرد در موش هاي نژاد ويستار و  )١٥

 دريافت كننده فنول (مريم مدحج) هايجوجه

ني و تهاي خوني، خصوصيات استخوان درشاثرات تغذيه اي سطوح مختلف نانواكسيد مس بر عملكرد، فراسنجه )١٦

 (عبدنبي دلداده) هاي گوشتيهفضولات جوج

هاي بيوشيميايي خون، صفات لاشه و هاي پرليت زنجان بر عملكرد، فراسنجهبندي و سطوح مختلف تغذياثرات دانه )١٧

 (رامين كسايي زاده) هاي گوشتيهاستخوان درشت ني جوج

 اده از پردازش تصوير (سميه ارايي)هاي گوشتي به صورت جداگانه با استفطراحي سامانه برآورد وزن جوجه )١٨

-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

  دكترارساله مشاور 
(روح الله  هاي گوشتيهمارين در تنش اكسيداتيو ناشي از استات سرب در جوجبررسي نقش حفاظتي سيلي )١

 مي)ابراهي

هاي غذايي حاوي ارقام جو ايراني بر عملكرد، خصوصيات لاشه، قابليت هضم ايلئومي، تاثير فرآوري جيره )٢

هاي ههاي ايمني و خوني، فعاليت آنزيمي و خصوصيات مورفولوژيكي روده باريك جوجهبرخي فراسنج

 (علي محمد هوشمندي) گوشتي

هاي دوره آغازين و پاياني با استفاده از ارزيابي پاسخدر  ٣٨٦گوشتي آرين  هايجوجهئونين تعيين نياز تر )٣

 (ابراهيم بحريني) ٢خوني و بيان ژن موسين  هايفراسنجهعملكردي، ايمني، 

-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

  داوري مجلات علمي معتبر
  نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران (دانشگاه فردوسي مشهد)داور  )١

 داور مجله دامپزشكي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز) )٢

 داور مجله پژوهشهاي توليدات دامي ساري )٣

 داور مجله پژوهش و سازندگي )٤

  پرديس ابوريحان  -داور مجله توليدات دامي )٥

-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
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 متفاوت سطوح . اثر١٣٩٢ابراهيمي، ر.، ط. محمدآبادي، م. ساري، س. سالاري، م. ج. ضميري، م. نصيري.  )١٦

گوشتي. مجله توليدات دامي.  هايجوجه اكسيداني وضعيت آنتي و لاشه خصوصيات عملكرد، بر مارينسيلي

 .١٣٨-١٢٧): ٢( ١٥دانشگاه تهران. 

. اثر تنش اكسيداتيو ناشي از ١٣٩٥سالاري، م. ج. ضميري، م. نصيري.  ابراهيمي، ر.، ط. محمدآبادي، م. ساري، س. )١٧

هاي گوشتي. مجله تحقيقات دامپزشكي هاي رفتاري جوجهسرب بر عملكرد، وضعيت آنتي اكسيداني و پاسخ

 .٤٦١-٤٥٣): ٤(٧١(دانشگاه تهران). 



٨ 
 

ت غذايي اوائل پرورش  ايي و محدودياثر عادت دهي گرم.  ١٣٩٣. سالاري اعلايي، م.، م. ح. شهير، م. ممويي، س. )١٨

-  ١٠٣: ١٠٣. مجله پژوهش و سازندگي. هاي گوشتيجوجه خوني هايفراسنجهو  خصوصيات لاشه بر عملكرد،

١١٢. 

اثر عادت دهي گرمايي و محدوديت غذايي اوايل دوره . ١٣٩٣. سالاري اعلايي، م.، م. ح. شهير، م. ممويي، س. )١٩

- ٥: ١. مجله دامپزشكي ايران. هاي گوشتي تحت تنش گرماييروئيدي جوجهلكرد و هورمون هاي تيرشد بر عم

١٣. 

 با جداگانه صورت به گوشتي هايجوجه وزن برآورد . سامانه١٣٩٥امرايي،س.، آبدانان، س.، سالاري، س.  )٢٠

 .٦٢٣-٦١٥): ٤(٤٧چندگانه. مهندسي بيوسيستم ايران.  رگرسيون آناليز و تصوير پردازش از استفاده

ير سطوح مختلف اسيد آمينه . تاث١٣٩٦، ا.، بوجارپور، م.، حسيني، ع.، سالاري، س.، و روشنفكر، ه. بحريني )٢١

در دوره آغازين. مجله پژوهش و سازندگي. هاي گوشتي سويه آرين كرد و پاسخ ايمني جوجهاونين برعملتره

١٠-٣: ١١٤. 

. اثر سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملكرد و ١٣٩٦بيات، س.، سالاري، س.، طاطار، ا.، ساري، م.، ميرزاده، خ.  )٢٢

-٦٩): ٤( ٦هاي گوشتي تحت تنش گرمايي. تحقيقات توليدات دامي. ايمني جوجه خوني و هايفراسنجهبرخي 

٨٠. 

. تاثير پرتوتابي بيم الكترون بر ميزان گوسيپول، تركيب شيميايي و الگوي ١٣٩٧سالاري، س.، پورآزادي. ز.  )٢٣

 ): در دست چاپ.١(١٠پژوهشهاي علوم دامي ايران. پنبه. مل تخماسيدهاي چرب دانه كا

. تاثير سطوح مختلف اسانس رازيانه بر صفات ١٣٩٣تاكي، ا.، س. سالاري، م. بوجارپور، م. ساري، م. تقي زاده.  )٢٤

توليدمثلي مرغ تخمگذار. نشريه پژوهشهاي علوم دامي  هايفراسنجهتوليدي، خواص كيفي تخم مرغ و برخي 

 .١٤٩-١٤٠: ٢ن. ايرا



٩ 
 

. اثر تغذيه سطوح مختلف اسانس گياه ١٣٩٤تاكي، ا.، س. سالاري، م. بوجارپور، م. ساري، م. تقي زاده.  )٢٥

خوني، و تغييرات ريخت شناسي تخمدان  هايفراسنجهاسطوخدوس بر ويژگيهاي كمي و كيفي تخم مرغ، برخي 

 .٥٥-٤٣. ١ره در مرغان تخمگذار. مجله دامپزشكي ايران. دوره يازدهم. شما

ارزيابي اثر بتائين جايگزين شده با متيونين بر . ١٣٩١. نظري . بوجارپور، ج. فياضي، س. سالاري، م.م ف.، ثعلبي، )٢٦

. هاي گوشتي در شرايط دمايي عادي و تنش گرماييخوني جوجه هايفراسنجهشه و برخي عملكرد، كيفيت لا

 .٢٣-١٥: ١مجله دامپزشكي ايران. 

. اثر سطوح مختلف تفاله زيتون و ١٣٩١اجي، م. بوجارپور، ط. محمدآبادي، س. سالاري. جعفري، ج.، م. چ )٢٧

 .٣٨-٢٩: ٤هاي گوشتي. مجله تحقيقات دام و طيور. يمي بر عملكرد و قابليت هضم جوجهمخلوط آنز

خرفه و بررسي . تعيين ارزش غذايي پودر گياه ١٣٩٥جمالي، م. ر.، م. ر. قرباني، ا. طاطار، س. سالاري، م. چاجي.  )٢٨

 .١٠٧-١١٨تاثير سطوح آن در جيره بر عملكرد مرغان تخمگذار. توليدات دامي (دانشگاه تهران). 

. تاثير استفاده از عصاره گياه خرفه بر عملكرد، ١٣٩٥جمالي، م. ر.، م. ر. قرباني، ا. طاطار، س. سالاري، م. چاجي.  )٢٩

خمدان مرغان تخمگذار. نشريه پژوهش و مرغ، سيستم ايمني و خصوصيات كمي تخصوصيات كيفي تخم

 .٩٠-٧٩: ١١٢سازندگي. 

 جمعيت بر خرفه پودر مختلف سطوح . اثرات١٣٩٥جمالي، م. ر.، م. ر. قرباني، ا. طاطار، س. سالاري، م. چاجي.  )٣٠

تخمگذار. مجله دامپزشكي  مرغان نيدرشت استخوان خصوصيات و بيوشيميايي خون هايفراسنجه ميكروبي،

  .٤١-٣١): ٤(١٢ايران. 

. اثر سطوح مختلف دانه گلپر در جيره بر ١٣٩٥حسيني، ح.، ص. طباطبايي، م. ممويي، س. سالاري، م. زارعي.  )٣١

هاي گوشتي. هاي خوني جوجهعملكرد، سيستم ايمني، توان آنتي اكسيدانيف ميزان استروژن و برخي فراسنجه

 .١٤٦-١٣٣: ١١١نشريه پژوهش و سازندگي.



١٠ 
 

بررسي سطوح مختلف جي بايند (نوعي . ١٣٩٢. ميرزاده محمدآبادي، م. چاجي، س. سالاري، خ. م. ج.، ط.خليفه،  )٣٢

. نشريه پژوهش در بنتونيت سديم فعال شده) بر فعاليت باكتريايي و پروتوزوايي شكمبه گوسفندان عربي

 .٥٥ -٤١): ٢(١نشخواركنندگان. 

 ميكروبي جمعيت ايمني، پاسخ عملكرد، بر روي نصرع آلي مكمل تأثير. ١٣٩٧رسولي،و.، سالاري، س.، طاطار،ا.  )٣٣

 ٤٩. علوم دامي ايران. تراكم تنش تحت يافته پرورش گوشتي هاي جوجه در مغذي مواد هضم قابليت و سكوم

)٤٠٤ -٣٩٣): ٣ . 

. بررسي تاثير فرآوري با آهك در راكتور ١٣٩٥رجايي راد، ع.، م. ساري، م. ج. ضميري، م. چاجي، س. سالاري.  )٣٤

وري كننده بر ارزش تغذيه اي برگ خرما با روش هاي توليد گاز و ميكروسكوپ الكتروني. توليدات دامي فرآ

 .٤٤٥-٤٣١): ٣( ١٨(دانشگاه تهران). 

. تاثير فرآوري اكسيداتيو با آهك در ١٣٩٥رجايي راد، ع.، م. ساري، م. ج. ضميري، م. چاجي، س. سالاري.  )٣٥

): ١(٢٦برگ خشك خرما به روش برون تني. پژوهش هاي علوم دامي.  راكتور فراوري كننده بر گوارش پذيري

٩٢-٧٧ . 

. تاثير دانه آنيسون بر عملكرد، سيستم ايمني، ١٣٩٥رضايي، ا.، ص. طباطبايي، خ. ميرزاده، س. سالاري، م. زارعي.  )٣٦

 .١٥١-١٦٠. هاي گوشتي. توليدات دامي (دانشگاه تهران)فعاليت آنتي اكسيداني و غلظت استروژن خون جوجه

 اسانس مختلف سطوح اثر. ١٣٩٣زاده اميري، م.، م. بوجارپور، س. سالاري، م. ممويي، م. قربانپور نجف آبادي.  )٣٧

. مجله پژوهش هاي گوشتي هايهاي ايمني و خوني جوجهو برخي فراسنجه لاشه خصوصيات عملكرد، بر مرزه

 . ١٢-١): ٩(٥توليدات دامي. 

سطح  حاوي جيره با شده برده تولك تخمگذار مرغان رفتاري تغييرات بررسي .١٣٩٥سالاري، س.، سروش، ز.  )٣٨

 .٣٦٠-٣٥١). ٢(٨روي. نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران.  بالاي



١١ 
 

. اثر سطوح مختلف عنصر روي بر عملكرد، ١٣٩٤سروش، ز.، س. سالاري، م. ساري، ص. طباطبايي، ج. فياضي.  )٣٩

هاي تخمگذار. مجله پژوهشهاي توليدات دامي. سال خوني مرغ هايفراسنجهصفات كيفي تخم مرغ و برخي 

 .٢٧-١٩. بهار و تابستان. ١١ششم، شماره 

. بررسي اثر افزودن سياه دانه به جيره بر ١٣٩٣سعيدي، پ.، ص. طباطبايي، س. سالاري، خ. ميرزاده، م. زارعي.  )٤٠

 .١٦٦ – ١٥٧: ٢ گوشتي. توليدات دامي. هايجوجهخوني در  هايفراسنجهعملكرد و برخي 

. اثر سطوح مختلف اسانس اسطوخدوس بر عملكرد، ١٣٩٥سلامي، ك.، سالاري، س.، بوجارپور، م.، قرباني، م. ر.  )٤١

هاي گوشتي در جيره بر پايه گندم. تحقيقات توليدات دامي. هاي خوني و جمعيت ميكروبي سكوم جوجهفراسنجه

٥١-٣٩. 

. اثر منابع ليپيد و سطوح مختلف ١٣٩٥بدانان مهدي زاده، م. زارعي. شفيعي پور، د.، س. سالاري، م. ساري، س. آ )٤٢

هاي توليدمثلي مرغان تخمگذار. توليدات دامي (دانشگاه مرغ و فراسنجهروي بر عملكرد، فعاليت باكتريايي تخم

 .٥٥٢-٥٣٩): ٣(١٨ .تهران)

 سطوح و چربي منابع اثرات. ١٣٩٧شفيعي پور، د.، س. سالاري، م. ساري، س. آبدانان مهدي زاده، م. زارعي.  )٤٣

 هايهفرآسنج برخي و اكسيداني آنتي وضعيت مرغ، تخم زرده كلسترول و چرب اسيد پروفيل بر روي مختلف

 .١٢٨-١١٩): ١( ٧٣.  مجله تحقيقات دامپزشكي. تخمگذار غهاي مر خوني

كارنتين بر عملكرد  -و ال Eويتامين . تاثير ١٣٩٥شيرعلي، م. ع.، س. سالاري، ص. طباطبايي، م. ساري، ر. جهانيان.  )٤٤

هاي گوشتي تحت تنش گرمايي. نشريه پژوهش و سازندگي. هاي خوني و سيستم ايمني جوجهرشد ، فراسنجه

١١٥-١٢٨. 

. اثر عصاره گل راعي بر مورفومتري اندام ١٣٩٢مدحج، م.، ص. طباطبايي، م. ساري، س. سالاري، ا. منصوري.  )٤٥

 .٢٤٢-٢٣٩: ٤ايي نژاد ويستار. فصل نامه داروهاي گياهي.هاي گوارشي در موش هاي صحر



١٢ 
 

. تاثير سطوح مختلف فنول بر هيستوپاتولوژي ١٣٩٢مدحج، م.، ص. طباطبايي، م. ساري، س. سالاري، ا. منصوري.  )٤٦

موفومتريك برخي اندام ها در رت هاي نژاد ويستار. مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي.  هايفراسنجهبيضه  و 

١٣-٨): ١( ٢٤. 

. اثر عصاره علف چاي بر اضطراب رفتاري و ١٣٩٣مدحج، م.، ص. طباطبايي، م. ساري، س. سالاري، ا. منصوري.  )٤٧

-١٦٢٣): ٦(٢٢ترس در رت هاي نژاد ويستارمواجهه شده با فنول. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد. 

١٦٣٠. 

. بررسي اثر محافظتي عصاره گياه گل راعي ١٣٩٤ا. منصوري. مدحج، م.، ص. طباطبايي، م. ساري، س. سالاري،  )٤٨

بيوشيميايي سرم خون در رت هاي دريافت كننده فنول. دو ماهنامه تحقيقات گياهان دارويي  هايفراسنجهبر برخي 

 .٨٢١-٨١٢): ٥( ٣١و معطر ايران. 

لف تولك بري بر عملكرد و . تاثير روش هاي مخت١٣٩٥مرادپور، ز.، س. سالاري، م. ر. قرباني، م. ساري.  )٤٩

 .٢٦١- ٢٧٢خصوصيات كيفي تخم مرغ در مرغان تخمگذار. توليدات دامي (دانشگاه تهران). 

. تاثير روش هاي مختلف تولك بري بر پاسخ ايمني و برخي ١٣٩٥مرادپور، ز.، س. سالاري، م. ر. قرباني، م. ساري.  )٥٠

 .٨٧-٧٨مپزشكي ايران (دانشگاه شهيد چمران). هاي خوني و توليدمثلي مرغان تخمگذار. مجله دافراسنجه

 دارويي گياه اسانس افزودن اثر مقايسه. ١٣٩٢. تقي زاده ر.، س. سالاري، م. ساري، ط. محمدآبادي، م. مصدق،  )٥١

 ايمني هايفراسنجه از برخي و خون متابوليتهاي عملكرد، بر ويرجينيامايسين بيوتيك آنتي با تلخ مرو بومي

 .٢٨ -٢٠): ١( ٥نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران. . گوشتي هايجوجه

 عصاره مختلف سطوح تاثير. ١٣٩٤منصورزاده، س.، س. سالاري، م. بوجارپور، م. ساري، م. قربانپور نجف آبادي.  )٥٢

. نشريه گوشتي هايجوجه و خوني ايمني هايفراسنجه برخي عملكرد، خصوصيات لاشه و بر پنيرك دارويي گياه

 .١٢-٣: ١٠٦گي. پژوهش و سازند



١٣ 
 

كارنتين بر  -و ال C. تاثير سطوح مختلف ويتامين ١٣٩٥ميرزاپور، س.، س. سالاري، خ. ميرزاده، ع. آقايي.  )٥٣

هاي گوشتي تحت تنش گرمايي. پژوهشهاي علوم دامي ايران. هاي ايمني و خوني جوجهعملكرد و برخي فراسنجه

١٤١-١٥٣. 

 بر رازيانه اسانس نانوامولسيون مختلف سطوح تأثير. ١٣٩٧مهرنيا، م. ا. ميرزايي،ح.، قرباني، م. ر.، سالاري، س.،  )٥٤

 تنش تحت گوشتي هاي جوجه رفاهي هاي ويژگي و فضولات و بستر كيفيت پروتئين، و انرژي بازده نسبت

 .٤١٤ -٤٠٥): ٣( ٤٩. علوم دامي ايران. گرمايي

بر  ماخر ضايعات پودر مختلف سطوح اثر رسيبر. ١٣٩٦قرباني، م. ر.، آقايي، ع.، سالاري، س.، و جمالي، م. ر.  )٥٥

 .٢٢٠-٢١٠): ٢( ٩پژوهشهاي علوم دامي ايران. . گذار تخم هايغمر دعملكر

. تاثير شكل خوراك، ارقام جو و ١٣٩٦س.، ركني، ح.  هوشمندي، ع. م.، بوجارپور، م.، يعقوبفر، ا.، سالاري، )٥٦

-٢٥٧: ١١٤پژوهش و سازندگي. هاي گوشتي. جوجه اسخ ايمنيمكمل آنزيمي بر عملكرد، خصوصيات لاشه و پ

٢٧٢. 

 جو رقم خوراك، فيزيكي شكل اثر. ١٣٩٦هوشمندي، ع. م.، بوجارپور، م.، يعقوبفر، ا.، سالاري، س.، ركني، ح.  )٥٧

. توليدات گوشتي هايجوجه جيره متابوليسم قابل انرژي و مغذي مواد ايلئومي هضم قابليت بر آنزيم افزودن و

 .١٧٤-١٥٩): ١( ١٩دامي. 

 جو ارقام حاوي غذايي هايه جير فرآوري تأثير. ١٣٩٧هوشمندي، ع. م.، يعقوبفر، ا.، بوجارپور، م.، س. سالاري.  )٥٨

 خون سرم ليپيدهاي و باريك روده فرار چرب اسيدهاي غلظت و آنزيمي فعاليت مورفولوژيكي، خصوصيات بر

 .٤١٨ -٤٠٣): ٤( ٧٣. مجله تحقيقات دامپزشكي. گوشتي هايجوجه

 جيره چربي منبع اثر. ١٣٩٦ماسوري، ب.، سالاري، س.، خسروي نيا، ح.، طباطبايي وكيلي، ص.، محمدآبادي، ط.  )٥٩

 تحت گوشتي درجوجه گوشت اكسيداتيو پايداري و خون ليپيدي اجزاي عملكرد، بر خوزستاني مرزه اسانس و

 .٢١٢-٢٠١): ١( ١٩. توليدات دامي. گرمايي تنش
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مختلف عنصر روي بر برخي  . تاثير سطوح١٣٩٢سالاري، م. بوجارپور، ص. طباطبايي، م ساري.  نادعلي، م.، س. )٦٠

 .٣٠١-٢٩١: ٤پژوهشهاي علوم دامي ايران. هاي مادر گوشتي. وليدي مرغهاي تفراسنجه

 پا كف زخم بر روي مختلف سطوح . تأثير١٣٩٤نادعلي، م.، س. سالاري، م. بوجارپور، ص. طباطبايي، م ساري.  )٦١

 .١٤٩-١٤١): ١(١٧توليدات دامي. مادر گوشتي.  هايمرغ خوني و توليدمثلي فراسنجه هاي برخي و

 بيان بر متيونين از بخشي با بتائين جايگزيني و روي عنصر مكمل اثر. ١٣٩٦نظري، م.، سالاري، س.، قرباني، م. ر.  )٦٢

. مجله گرمايي تنش شرايط تحت تخمگذار مرغ كبدي ليپوژنيك ژنهاي وترانسفراز  متيل هموسيستئين بتايين ژن

 .١١٠-٩٥): ١( ٩بيوتكنولوژي كشاورزي. 

........................................................................................................................................................................... 
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تاثير سطوح متفاوت دانه كامل آفتابگردان بر عملكرد . ١٣٨٧. گليان س.، ح. نصيري مقدم، ج. آرشامي، ا. سالاري، )٢٦

  . سومين كنگره علوم دامي كشور (مشهد مقدس).گوشتي هايجوجه

. مروري بر استفاده از آنزيم در تغذيه ١٣٨٨ري، س. سالاري، ر.ابراهيمي، ا. ابرغاني. قرباني، م. ر.، م. سا  )٢٧

  نشخواركنندگان (گاوميش). دومين همايش ملي گاوميش ايران. اهواز، ملاثاني.

. تاثير سطوح مختلف دانه كامل ١٣٨٩سالاري،س.، ح. نصيري مقدم، ج. آرشامي، ا. گليان، م. ساري، م. ر. قرباني.  )٢٨

گوشتي. شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين  هايجوجهايمني  هايفراسنجهابگردان بر آفت

  المللي زيست شناسي ايران (مشهد مقدس).

. اثر جايگزيني سطوح مختلف بتائين با متيونين همراه با ١٣٨٩ثعلبي، ف.، م. بوجارپور، ج. فياضي، س. سالاري.   )٢٩

  گوشتي. چهارمين كنگره علوم دامي ايران (كرج). هايجوجهمكمل روي بر عملكرد 

تاثير مكمل غذايي بتائين بر درصد گوشت . ١٣٨٩ م. نظري. ثعلبي، ف.، م. بوجارپور، ج. فياضي، س. سالاري.  )٣٠

  چهارمين كنگره علوم دامي ايران (كرج).گوشتي تحت تنش گرمايي.  هايجوجهسينه و ران در 

. بررسي ارزش غذايي و اثر پودر ١٣٨٩. چاجي، م. اسلامي، خ. ميرزاده، س. سالاري. مسعودي، ع.،  م. بوجارپور، م  )٣١

  چهارمين كنگره علوم دامي ايران (كرج).گوشتي.  هايجوجههسته خرما بر قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي در 

ندازه گيري دگرساخت . استفاده از اسيدهاي آمينه نشاندار شده براي ا١٣٨٩ساري، م.، س. سالاري، م. اسلامي.   )٣٢

پروتئين ماهيچه دردام هاي اهلي. سومين همايش ملي كاربرد فناوري هسته اي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي. 

  ايران (كرج).
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. بررسي روش ١٣٩٠محمدرضا قرباني، خليل عالمي سعيد، طاهره محمدآبادي، سميه سالاري، روح الله ابراهيمي.   )٣٣

بر صفات كيفي تخم مرغ مرغان تخمگذار تحت تنش گرمايي. نخستين سمينار  هاي مختلف تولك بري اجباري

  ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. ايران (كرمان).

اثر عادت دهي گرمايي و محدوديت غذايي اوائل دوره بر . ١٣٩٠. سالاري اعلايي، م.، م. ح. شهير، م. ممويي، س. )٣٤

ط تنش گرمايي. نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گوشتي در شراي هايجوجهعملكرد 

  ايران (كرمان).گرمسير. 

. ارزيابي اثر مكمل روي و بتائين جايگزين ١٣٩٠محمود نظري، سميه سالاري، محمدرضا قرباني، فاطمه ثعلبي.   )٣٥

نخستين سمينار ط تنش گرمايي. شده با درصدي از متيونين بر كيفيت تخم مرغ و عملكرد مرغ تخمگذار در شراي

  ايران (كرمان).ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. 

ابوالقاسم تاكي، سميه سالاري، محمد بوجارپور، محسن ساري، محسن تقي زاده. تاثير سطوح مختلف اسانس   )٣٦

  اصفهان).رازيانه بر خواص كيفي تخم مرغ مرغان تخمگذار. پنجمين كنگره علوم دامي ايران (

. تاثير مكمل روي بر ميزان توليد ١٣٩٠ي، ص. طباطبايي وكيلي. رنادعلي، م.، س. سالاري، م. بوجارپور، م. سا  )٣٧

  پنجمين كنگره علوم دامي ايران (اصفهان).هاي مادر گوشتي. تخم مرغ، ضخامت و استحكام پوسته در مرغ

تاثير مكمل روي بر  .١٣٩٠ ، ر. كاووسي.بايي وكيليي، ص. طباطرنادعلي، م.، س. سالاري، م. بوجارپور، م. سا  )٣٨

  .پنجمين كنگره علوم دامي ايران (اصفهان)هاي مادر گوشتي. درصد جوجه درآوري و بهبود زخم كف پا در مرغ

مقايسه اثر افزودن اسانس گونه اي از  .١٣٩٠مدآبادي. محمصدق، ر.، س. سالاري، م. ساري، م. تقي زاده، ط.   )٣٩

پنجمين كنگره علوم گوشتي.  هايجوجهتي بيوتيك ويرجينيامايسين بر عملكرد و خصوصيات لاشه مريم گلي و آن

  .دامي ايران (اصفهان)

. تاثير سطوح مختلف اسانس گونه اي از ١٣٩٠مدآبادي. محمصدق، ر.، س. سالاري، م. ساري، م. تقي زاده، ط.  )٤٠

پنجمين كنگره علوم گوشتي.  هايجوجهايمني  هايفراسنجهمريم گلي و آنتي بيوتيك ويرجينيامايسين بر برخي 

  .دامي ايران (اصفهان)

اثر عادت دهي گرمايي و محدوديت غذايي اوايل دوره بر . ١٣٩٠. سالاري اعلايي، م.، م. ح. شهير، م. ممويي، س.  )٤١

  .پنجمين كنگره علوم دامي ايران (اصفهان)گوشتي در مرحله رشد.  هايجوجهعملكرد 

. تاثير روي و جايگزيني بتائين با متيونين بر ١٣٩٠الاري، م. ر. قرباني، ف. ثعلبي، س. رادپور. نظري، م.، س. س )٤٢

  .پنجمين كنگره علوم دامي ايران (اصفهان)برخي متابوليت هاي خوني مرغان تخمگذار تحت تنش گرمايي. 

متفاوت دانه كامل آفتابگردان  . تاثير سطوح١٣٩٠رستمي، خ.، م. ممويي، ص. طباطبايي، خ. ميرزاده، س. سالاري.   )٤٣

  .پنجمين كنگره علوم دامي ايران (اصفهان)بر عملكرد مرغان تخمگذار. 

 اسانس مختلف سطوح اثر.  ١٣٩٠زاده اميري، م.، م. بوجارپور، س. سالاري، م. ممويي، م. قربانپور نجف آبادي.   )٤٤

  .لوم دامي ايران (اصفهان)پنجمين كنگره ع. گوشتي هايجوجه هاي ايمنيبرخي فراسنجه بر مرزه

. تاثير سطوح متفاوت دانه كامل آفتابگردان ١٣٩٠رستمي، خ.، م. ممويي، ص. طباطبايي، خ. ميرزاده، س. سالاري.  )٤٥

  .پنجمين كنگره علوم دامي ايران (اصفهان)بر سيستم ايمني خوني مرغان تخمگذار. 
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 اسانس مختلف سطوح اثر.  ١٣٩٠بانپور نجف آبادي. زاده اميري، م.، م. بوجارپور، س. سالاري، م. ممويي، م. قر )٤٦

  .پنجمين كنگره علوم دامي ايران (اصفهان). گوشتي هايجوجه عملكرد و خصوصيات لاشه بر مرزه

تاثير همزمان آنتي بيوتيك ويرجينيامايسين . ١٣٩١. مدآباديمحمصدق، ر.، س. سالاري، م. ساري، م. تقي زاده، ط.  )٤٧

گوشتي. همايش سراسري گياهان  هايجوجهايمني  هايفراسنجهكارواندري بر برخي از و اسانس گياه مريم گلي 

  دارويي. ايران (ياسوج).

 هايفراسنجهاثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر . ١٣٩١زاده اميري، م.، م. بوجارپور، س. سالاري، ص. مياحي.  )٤٨

  ).گوشتي. همايش سراسري گياهان دارويي. ايران (ياسوج هايجوجهخوني 

. تاثير گاز فرمالدئيد در كاهش بار ميكروبي خوراك ١٣٩١محمدرضا قرباني، سميه سالاري، روح الله ابراهيمي.  )٤٩

  طيور. دومين كنفرانس علمي تخصصي صنعت طيور ايران (قم).

ين . بررسي كاهش مواد ضدتغذيه اي كنجاله پنبه دانه در تغذيه طيور. دوم١٣٩١م.، س. سالاري، م. ساري.  نايفي،  )٥٠

 كنفرانس علمي تخصصي صنعت طيور ايران (قم).

استفاده از پرتودهي براي كاهش سالمونلا و كمپيلوباكتر در . ١٣٩١ز. يوسفي.  نايفي،م.، س. سالاري، م. ساري. )٥١

  گوشت طيور. دومين كنفرانس علمي تخصصي صنعت طيور ايران (قم).

. اثر سطوح مختلف عنصر روي بر ١٣٩٢وكيلي.  سروش، ز.، س. سالاري، م. ساري، ج. فياضي، ص. طباطبايي   )٥٢

  عملكرد مرغان تخمگذار. همايش ملي دام و طيور شمال كشور. ايران (ساري).

. استفاده از بيم الكترون جهت كاهش گوسيپول كنجاله پنبه دانه. ١٣٩٢بهگر.  م.، س. سالاري، م. ساري، م.نايفي،   )٥٣

  ي).همايش ملي دام و طيور شمال كشور. ايران (سار

و سطوح مختلف  E. اثر ويتامين ١٣٩٢آقايي.  ف.،  خ. ميرزاده، ص. طباطبايي وكيلي، س. سالاري، ع. خيري،  )٥٤

  هاي تخمگذار. همايش ملي دام و طيور شمال كشور. ايران (ساري).اسانس شويد بر عملكرد مرغ

. تاثير استفاده از سطوح ١٣٩٢سالاري.  خ.، م. ممويي، ص. طباطبايي وكيلي، خ. ميرزاده، س. رستمي آبرزگه،  )٥٥

همايش ملي دام و طيور مختلف دانه روغني آفتابگردان در جيره غذايي بر پارامترهاي خوني مرغان تخمگذار. 

 شمال كشور. ايران (ساري).

 تغذيه در انرژي احتياجات . بررسي١٣٩١ب. سي سختي.  و ز. طهماسبي خليفه، م. ج. سالاري، س. مصدق،ر.، )٥٦

   اي. اولين كنگره ملي شتر. ايران (مشهد مقدس).همسابق شترهاي

 هايجوجه عملكرد بر شده پرتودهي دانه پنبه كنجاله تاثير .١٣٩٢. بهگر م.، س. سالاري، م. ساري، م. نايفي،  )٥٧

  مين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور. دانشگاه شهيد باهنر كرمان.گوشتي. دو

 برخي بر شده پرتودهي دانه پنبه كنجاله از استفاده تاثير. ١٣٩٢. بهگر م.م.،  س. سالاري، م. ساري،  نايفي،  )٥٨

مين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور. دانشگاه شهيد باهنر دو. گوشتي هايجوجه خوني هايفراسنجه

  كرمان.

 روغني دانه لفمخت سطوح زا استفاده يرتاث. ١٣٩٢رستمي، خ.، م. ساري، س. سالاري، س. صادقي، ر. اميني فر.   )٥٩

مين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور. دانشگاه شهيد دو. تخمگذار غانرم كيفي خصوصيات رب دانرآفتابگ

  باهنر كرمان.



٢٠ 
 

 عصاره مختلف سطوح تاثير. ١٣٩٢منصورزاده، س.، س. سالاري، م. بوجارپور، م. ساري، م. قربانپور نجف آبادي.  )٦٠

مين سمينار ملي مديريت پرورش دام و دو. گوشتي هايجوجه ايمني هايهفراسنج برخي بر پنيرك دارويي گياه

  طيور. دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

. اثر سطوح مختلف سولفات مس بر ١٣٩٢انصاري مجرد، ا.، س. سالاري، م. بوجارپور، ر. بيضايي، ب. معافي.  )٦١

ملي مديريت پرورش دام و طيور.  مين سميناردوگوشتي.  هايجوجهعملكرد رشد و كيفيت لاشه  هايفراسنجه

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

. اثر سطوح مختلف سولفات مس بر ١٣٩٢انصاري مجرد، ا.، س. سالاري، م. بوجارپور، ر. بيضايي، م. سيفي.   )٦٢

مين سمينار ملي مديريت پرورش دوگوشتي.  هايجوجهجمعيت ميكروبي دستگاه گوارش و متابوليت هاي خوني 

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان. دام و طيور.

 گياه عصاره مختلف سطوح تاثير. ١٣٩٢بهمني، ن.، م. ممويي، خ. ميرزاده، س. سالاري، م. قربانپور نجف آبادي.  )٦٣

مين سمينار ملي مديريت پرورش دام و دو. گوشتي هايجوجه ايمني هايفراسنجه برخي بر داري تشنه دارويي

  طيور. دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

  Hypericum (راعي گل اثر بررسي. ١٣٩٢دحج، م.، ص. طباطبايي، م. ساري، س. سالاري، ا. منصوري. م )٦٤

perforatum L.  (مين سمينار ملي مديريت پرورش دام و دو. ويستار ادژن هاي رت افسردگي و اضطراب بر

  طيور. دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

  Hypericum(گل راعي  اثر بررسي. ١٣٩٢ا. منصوري.  مدحج، م.، ص. طباطبايي، م. ساري، س. سالاري،  )٦٥

perforatum L.  مين سمينار ملي مديريت دو. ويستار نژاد هاي رت در گوارشي هاي اندام مورفومتري ر) ب

  طيور. دانشگاه شهيد باهنر كرمان. پرورش دام و

 چاي عصاره تاثير ستوپاتولوژيكيهي مطالعه. ١٣٩٢مدحج، م.، ص. طباطبايي، م. ساري، س. سالاري، ا. منصوري.   )٦٦

. يازدهمين كنگره سراسري علوم تشريحي ايران. دانشگاه علوم پزشكي ويستار نژاد هاي رت بيضه بر كوهي

  .٧٠جندي شاپور اهواز. ص 

 شمار بر كوهي چاي عصاره محافظتي . اثر١٣٩٢مدحج، م.، ص. طباطبايي، م. ساري، س. سالاري، ا. منصوري.  )٦٧

. يازدهمين كنگره سراسري علوم فنول با شده تيمار نر گوشتي هايجوجه اسپرماتوگوني و سرتولي سلولهاي

  .١١٦تشريحي ايران. دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز. ص 

 برخي بر نانوسلنيوم مختلف سطوح تغذيه اي . اثرات١٣٩٣بهوندي، ف.، ميرزاده، خ.، طاطار، ا.، سالاري، س.  )٦٨

  گوشتي. ششمين كنگره علوم دامي ايران. دانشگاه تبريز. ه هايجوج خوني فراسنجه هاي

 شاخص بر مروتلخ اسانس متفاوت سطوح . تاثير١٣٩٣بيات، س.، سالاري، س.، طاطار، ا.، ساري، م.، ميرزاده، خ.   )٦٩

  گرمايي. ششمين كنگره علوم دامي ايران. دانشگاه تبريز. تنش تحت گوشتي هاي جوجه رشد هاي

 عملكرد بر تلخ مرو دارويي . تأثيرگياه١٣٩٣الاري، س.، بيگي نصيري، م ت.، اسداغي، ا. خداييان، ا.، س  )٧٠

گندم. ششمين كنگره علوم دامي ايران. دانشگاه  مختلف سطوح حاوي جيرههاي با شده تغذيه گوشتي جوجههاي

  تبريز.



٢١ 
 

 سولفات مختلف سطوح ثر. ا١٣٩٣بيضايي، ر.، سالاري، س.، بوجارپور، م.، انصاري مجرد، ر.، مس شناس، م.  )٧١

گوشتي. ششمين كنگره علوم دامي ايران.  هاي جوجه خوني هاي فراسنجه و رشد عملكرد هاي برفراسنجه مس

  دانشگاه تبريز.

. اثر سطوح مختلف عصاره چاي كوهي بر ١٣٩٣ مدحج، م.، ص. طباطبايي، م. ساري، س. سالاري، ا. منصوري.  )٧٢

  ويستار. ششمين كنگره علوم دامي ايران. دانشگاه تبريز. هيستولوژي بيضه موش هاي صحرايي نژاد

. اثر سطوح مختلف عصاره چاي كوهي بر ١٣٩٣ مدحج، م.، ص. طباطبايي، م. ساري، س. سالاري، ا. منصوري. )٧٣

وزن اپيديديم و برخي پارامترهاي كيفي اسپرمموش هاي صحرايي نژاد ويستار. ششمين كنگره علوم دامي ايران. 

  ز.دانشگاه تبري

. اثر سطوح مختلف سياه دانه بر ميانگين ١٣٩٣سعيدي، پ.، طباطبايي، ص.، سالاري، س.، ميرزاده، خ.، زارعي، م.  )٧٤

  گوشتي. ششمين كنگره علوم دامي ايران. دانشگاه تبريز. هايجوجهافزايش وزن و مصرف خوراك 

 قدرت بر دانه سياه مختلف سطوح اثر. ١٣٩٣سعيدي، پ.، طباطبايي، ص.، سالاري، س.، ميرزاده، خ.، زارعي، م.   )٧٥

  گوشتي. ششمين كنگره علوم دامي ايران. دانشگاه تبريز. هايجوجه در خون پلاسماي تام اكسيداني آنتي

 گياه عصاره مختلف سطوح تاثير. ١٣٩٣بهمني، ن.، م. ممويي، خ. ميرزاده، س. سالاري، م. قربانپور نجف آبادي.   )٧٦

گوشتي. ششمين كنگره علوم دامي  هايجوجهبر خصوصيات لاشه  )Scrophularia striat (داري تشنه دارويي

 ايران. دانشگاه تبريز.) 

 سطوح از استفاده . تاثير١٣٩٣رستمي آبرزگه، خ.، م. ممويي، ص. طباطبايي وكيلي، خ. ميرزاده، س. سالاري.  )٧٧

رغان تخمگذار. هفتمين همايش م خون سرم جنسي هورمونهاي بر غذايي جيره در آفتابگردان روغني دانه مختلف

  .٧٧٧-٧٧٦ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي. ارديبهشت. دانشگاه كردستان، سنندج. 

. تاثير سطوح مختلف اسانس مرزه ١٣٩٣ماسوري، ل.، سالاري، س.، ساري، م.، طباطبايي، ص.، ماسوري، ب.  )٧٨

 شده تغذيه گوشتي هايجوجه  خون بيوشيميايي هايفراسنجه بربرخي )Satureja Khuzistanicaخوزستاني (

 . همدان.٩٣گندم. اولين همايش ملي گياهان دارويي، طب سنتي و كشاورزي ارگانيك. آذر  حاوي جيره با

. تاثير سطوح مختلف اسانس مرزه ١٣٩٣ماسوري، ل.، سالاري، س.، ساري، م.، طباطبايي، ص.، ماسوري، ب.  )٧٩

گوشتي تغذيه شده با جيره حاوي گندم. دومين  هايجوجهرد ) بر عملكSatureja Khuzistanicaخوزستاني (

 همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم كشاورزي. اسفند. دانشگاه تهران.

. تاثير سطوح مختلف اسانس مرزه ١٣٩٣ماسوري، ل.، سالاري، س.، ساري، م.، طباطبايي، ص.، ماسوري، ب.   )٨٠

گوشتي تغذيه شده با جيره  هايجوجهميكروبي سكوم ) بر جمعيت Satureja Khuzistanicaخوزستاني (

  اسفند. دانشگاه شهيد بشتي تهران.  ١٦حاوي گندم. دومين كنگره بين المللي علوم كشاورزي و محيط زيست. 

. بررسي روش هاي مختلف تولك بري بر ١٣٩٣زينب مرادپور، سميه سالاري، محمدرضا قرباني و محسن ساري.  )٨١

هاي تخمگذار در شرايط گرمايي خوزستان. دومين همايش ملي ليپيدي خون مرغ هايفراسنجهتغييرات غلظت 

  پژوهش هاي كاربردي در علوم كشاورزي. اسفند. دانشگاه تهران.

. تاثير پودر خرفه بر عملكرد مرغان تخمگذار. ١٣٩٣جمالي، م. ر.، قرباني، م. ر.، طاطار، ا.، سالاري، س.، چاجي، م.   )٨٢

  وهش هاي كاربردي در علوم كشاورزي. اسفند. دانشگاه تهران.دومين همايش ملي پژ



٢٢ 
 

 سيستم بر خرفه عصاره مختلف سطوح . تاثير١٣٩٣جمالي، م. ر.، قرباني، م. ر.، طاطار، ا.، سالاري، س.، چاجي، م.  )٨٣

ها. كنفرانس ملي علوم و  بيوتيك آنتي از ناشي محيطي زيست هاي كاهش آلودگي و تخمگذار مرغ ايمني

  بهمن. دانشگاه شهيد چمران اهواز. ٣٠تا  ٢٨محيط زيست. مهندسي 

 بر خرفه گياه پودر مختلف سطوح . تأثير١٣٩٣جمالي، م. ر.، قرباني، م. ر.، طاطار، ا.، سالاري، س.، چاجي، م.   )٨٤

  بالا. اولين كنگره سراسري فناوريهاي نوين ايران. اسفند. تهران. دمايي شرابط تحت تخمگذار مرغ ايمني سيستم

 تخم مرغ كيفي صفات بر خرفه گياه . تأثير١٣٩٣جمالي، م. ر.، قرباني، م. ر.، طاطار، ا.، سالاري، س.، چاجي، م.   )٨٥

  بالا. اولين كنگره سراسري فناوريهاي نوين ايران. اسفند. تهران. دمايي شرايط در يافته پرورش تخمگذار مرغان

 بر بري تولك مختلف هاي روش . تاثير١٣٩٣ساري. زينب مرادپور، سميه سالاري، محمدرضا قرباني و محسن  )٨٦

  تخمگذار. اولين كنگره سراسري فناوريهاي نوين ايران. اسفند. تهران. مرغان عملكرد

 -------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
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  )١٣٩٣تا  ١٣٨٩مدير گروه علوم طيور (
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