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(. بررسی کیفیت منی و میزان متابولیت ها 3134، مرتضی مموئی و طاهره محمدآبادی )صالح طباطبائی وکیلیسجاد فاطمی،  -13

و آنزیم های پالسمای منی و خون در فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی قوچ مغانی. نشریه علوم دامی )پژوهش و سازندگی( 

303 :311-341 . 

های جنبایی اسپرم و باروری ( بر فراسنجهBSA)(. تاثیر آلبومین سرم گاوی 3131ی مموئی )و مرتض صالح طباطبائی وکیلی -11

 .403-131(: 1)33خروس بومی. تولیدات دامی 

-های اکسی(. تاثیر هورمون3134چاجی ) مرتضی و  میرزاده خلیل مموئی، مرتضی ،وکیلی طباطبائی صالح یوسفیان، مجید -11

 .44-11(: 4)11های علوم دامی عالیت تولیدمثلی قوچ عربی. نشریه پژوهشفبر  F2αتوسین و پروستاگلندین 

 بر مختلف فنول سطوح تاثیر(. 3131، محسن ساری، سمیه ساالری و اسرافیل منصوری )صالح طباطبائی مریم مدحج، -14

زشکی دانشگاه آزاد مجله علوم پویستار.  نژاد های رت در اندامها مورفومتریك برخی فراسنجه های و بیضه هیستوپاتولوژی

 .31-3(: 3)14 اسالمی

(. اثر عصاره گل راعی 3131، محسن ساری، سمیه ساالری و اسرافیل منصوری )صالح طباطبائی مریم مدحج، -11

((Hypericum perforatum  .فصل نامه داروهای بر مورفومتری اندام های گوارشی در موش های صحرایی نژاد ویستار

 .141-113: 4 گیاهی

(. بررسی اثر محافظتی عصاره گیاه گل 3134، محسن ساری، سمیه ساالری و اسرافیل منصوری )صالح طباطبائی حج،مریم مد -11

 13های دریافت کننده فنول. تحقیقات گیاهان داروئی و معطر ایران های بیوشیمیایی سرم خون در رتراعی بر برخی فراسنجه

(1 :)331-313 . 

(. تاثیر دانه آنیسون بر عملکرد، 3131خلیل میرزاده، سمیه ساالری و مهدی زارعی )، صالح طباطبائی وکیلیالهه رضائی،  -11

 .310-313(: 3)33های گوشتی. تولیدات دامی سیستم ایمنی، فعالیت آنتی اکسدانی و غلظت استروژن خون جوجه

ره علف چای بر اضطراب (. اثر عصا3131، محسن ساری، سمیه ساالری و اسرافیل منصوری )صالح طباطبائی مریم مدحج، -13

های نژاد ویستار مواجهه با فنول . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد رفتاری و ترس در رت

11(1 :)3111-3110. 



 مقدار تغییرات بررسی(. 3134، محسن ساری و خلیل میرزاده )صالح طباطبائی وکیلیمنیره صدری، مرتضی مموئی،  -13

زایمان. نشریه  از پس و آبستنی آبستنی، از پیش مراحل در عربی میشهای خون سرم فراسنجه های و یدیتیروی هورمونهای

 .11-11(: 4)11های علوم دامی پژوهش

 یکندوچهیك  تأثیر بررسی ( 1393). سعید عالمی خلیل و طباطبایی صالح ممویی، مرتضی رکنی، نقیبی الدین حسام سید -10

مجله دامپزشکی ایران . عسل زنبور هایملکه ریزی تخم شروع و باروری و مانی زنده یزانم بر ابداعی مقوایی جفتگیری

30(4 :)31-33 

(. مقایسه نرخ آبستنی 3131و محسن ساری ) صالح طباطبائی وکیلیزهرا نیسی، مرتضی مموئی، هدایت اله روشنفکر،  -13

(: 3)11های علوم دامی انی. نشریه پژوهشریزی در گاومیش خوزستهای مختلف همزمانی فحلی و تخمكحاصل از روش

41-10 

تاثیر گیاه (. 3131)صالح طباطبایی محمد رضا قربانی، محمد بوجارپور، منصور میاحی، جمال فیاضی، سیدرضا فاطمی،   -11

 .31-33(: 4)3 مجله دامپزشکی ایرانخرفه بر عملکرد و خصوصیات الشه جوجه های گوشتی. 

 و سن اثر بررسی (. 3131، مرتضی مموئی و حسین نجف زاده ورزی )لح طباطبائی وکیلیصایاور مداحی، خلیل میرزاده،  -11

(: 4)11 پژوهش های علوم دامی نشریهنریان عرب.  در بیضه کیسه محیط و تستوسترون هورمون غلظت تغییرات بر فصل

313-313. 

(. اثر اندازه 3131نصیری )دتقی بیگیو محم صالح طباطبائی وکیلیمقدم، پور، مرتضی ممویی، مرتضی اصغریکمال حسن -14

مجله ، انسولین و گلوکز در گاو دورگ خوزستان. IGF1فولیکول تخمدانی و چرخه فحلی بر غلظت سرمی و مایع فولیکولی 

 . 11-41(: 1)3 دامپزشکی ایران

 ح طباطبائی وکیلیصالنصیری، هدایت اله روشنفکر، جمال فیاضی و مقدم، محمدتقی بیگیپور، مرتضی اصغریکمال حسن -11

-مجله پژوهش. PCR-RFLPدر جمعیت گاو دورگ خوزستان با استفاده از روش  IGF-I(. بررسی چند شکلی ژن 3133)

 .41-11(: 31)4 های نوین دامپژشکی

 عنصر مختلف سطوح (. تاثیر3131ساری ) و محسن وکیلی طباطبایی صالحبوجارپور،  ساالری، محمد نادعلی، سمیه مرتضی -11

 .103-133(: 1)4 نشریه پژوهش های علوم دامی ایرانگوشتی.  مادر های مرغ تولیدی های فراسنجه برخی بر روی

 مختلف روی سطوح تاثیر (.3134) ساری محسن و وکیلی طباطبایی صالح بوجارپور، محمد ساالری، سمیه نادعلی، مرتضی -11

 .343-343(: 3)31دامی  تولیدات .گوشتی مادر مرغهای خونی و تولیدمثلی فراسنجه های برخی و پا کف زخم بر

ژن  1(. بررسی تنوع ژنتیکی اگزون 3131) صالح طباطبائی وکیلینصیری و الهام جاودان، جمال فیاضی، محمدتقی بیگی -13

GDF9  .1-33(: 1)30 مجله دامپزشکی ایراندر جمعیت دو نژاد بز خوزستان. 

مقایسه اثرات کاربرد  .(3131) ی، خلیل میرزاده و محمد بوجارپور، مرتضی مموئصالح طباطبائی وکیلینژاد، پروین صارمی -13

. های عربی در خارج فصل تولیدمثلیکوتاه مدت سیدر و اسفنج مدروکسی پروژسترون استات بر بازده تولیدمثلی میش

 .331-313(: 3)1 پژوهشی( -)علمی پژوهش در نشخوارکنندگان

 و فحلیوضعیت بروز (. 3134)تضی مموئی، خلیل میرزاده و محمد بوجارپور. ، مرصالح طباطبائی وکیلینژاد، پروین صارمی -40

از فصل تولیدمثل.  خارج در سیدر با شده همزمان عربی میشهای خون سرم پروژسترون و استروژن هورمونهای غلظت

 .313-313(: 3)11های علوم دامی پژوهش



افزودن سیاه دانه  اثر بررسی .( 1393 ) زارعی مهدی و رزادهمی خلیل ساالری، سمیه ،وکیلی طباطبائی صالح سعیدی، پروین -43

(Nigella Sativa L. )311-311(: 1)31تولیدات دامی  .گوشتی هایجوجه خونی هایفراسنجه برخی و عملکرد در جیره به 

 اثر کاشت بررسی(. 3134، خلیل میرزاده و نعیم عرفانی مجد )صالح طباطبائی وکیلیفر، مرتضی مموئی، مژگان کیان -41

تولیدمثلی. نشریه دامپزشکی در پژوهش و سازندگی  فصل از خارج در عربی نژاد میش کلیه فوق غده عملکرد بر مالتونین

301 :31-11. 

 لسیتین مصرف تأثیر بررسی(.  3131، جمال فیاضی و خلیل میرزاده )صالح طباطبائی وکیلیمعصومه منطقی، مرتضی مموئی،  -41

 .111-111(: 1)33قوچ. تولیدات دامی  اسپرم ماندگاری و کیفیت بر ستری رقیق کننده در سویا

. اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد، (3134) سیده زهرا سروش، محسن ساری، صالح طباطبائی و جمال فیاضی -44

-33: 33پژوهشی( -)علمی های تولیدات دامیپژوهشگذار. های تخمهای خونی مرغمرغ و برخی فراسنجهصفات کیفی تخم

11. 

 جیره های حاوی اثر.  ( 1393 )زارعی مهدی و وکیلی طباطبائی صالح ممویی، مرتضی میرزاده، خلیل راد، عباسی وحید -41

 مرغهای در مرغ تخم کیفی خصوصیات و عملکرد خون، آنتی اکسیدانی وضعیت بر Eویتامین  و گردو برگ مختلف سطوح

 141-111: 304( یسازندگ و دامی )پژوهش علوم نشریه  تخمگذار.

 استفاده تأثیر(.  1393) طباطبایی صالح و فاطمی سیدرضا فیاضی، جمال میاحی، منصور بوجارپور، محمد قربانی، رضا محمد -41

-310(: 1)1ایران  دامی علوم پژوهشهای نشریه گوشتی های جوجه سکوم میکروبی جمعیت و ایمنی سیستم بر خرفه پودر از

311. 

 ژن پروتئین 2 شماره اگزون شکلی چند ( 1392 ). نصیری بیگی محمدتقی و طباطبایی صالح اضی،فی جمال جاودان، الهام -41

  (2): 101-107. تولیدات دامی نجدی. نژاد بز در چندقلوزایی صفت با آن ارتباط و (BMP-15) 15 استخوانی تمایز بر موثر

-و ال Eتاثیر ویتامین  (.3131حمان جهانیان )، محسن ساری، رصالح طباطبائی وکیلیمحمدعلی شیرعلی، سمیه ساالری،  -43

: 330های گوشتی تحت تنش گرمایی. نشریه علوم دامی های خونی و سیستم ایمنی جوجهکارنیتین بر عملکرد رشد، فراسنجه

331-313. 

 معدنی مواد برخی غلظت  (. بررسی3131علی آقائی ) و مموئی مرتضی میرزاده، خلیل ،طباطبائی وکیلی صالح سرشار، مهرداد -43

های علوم دامی. عربی. پژوهش قوچ غیرتولیدمثلی و تولیدمثلی فصول در منی کیفیت با آن ارتباط و خون سرم و منی پالسمای

 .11-11(: 1)11های علوم دامی نشریه پژوهش

 و سن اثر بررسی (. 3131، مرتضی مموئی و حسین نجف زاده ورزی )صالح طباطبائی وکیلییاور مداحی، خلیل میرزاده،  -10

 .14-11(: 1)11 پژوهش های علوم دامی نشریهنریان عرب.  در کارکرد غده تیروئید بر فصل

های تخم پرندگان (. بررسی تاثیر زرده3131) میرزاده خلیل ٬یوکیل طباطبایی صالح ٬مموئی مرتضی ٬گزافی شمسی شهرام -13

 .14-11: 333. نشریه علوم دامی )پژوهش و سازندگی( مختلف در رقیق کننده تریس بر کیفیت منی قوچ عربی در شرایط مایع

غلظتهای  تاثیر بررسی (.3131زارعی ) مهدی و فیاضی جمال مموئی، مرتضی ،وکیلی طباطبائی صالح محمدی، پروانه -11

 .33-31(: 31)1دامی  تولیدات پژوهشهای .عربی قوچ اسپرم کیفیت بر تریس کننده رقیق در سلنیومو  Eمختلف ویتامین 



(. اثر سطوح مختلف دانه 3131، مرتضی مموئی، سمیه ساالری و مهدی زارعی )صالح طباطبائی وکیلیه حمیده حسینی، سید -11

های گوشتی. های خونی جوجهاکسیدانی، میزان استروژن و برخی فراسنجهگلپر در جیره بر عملکرد، سیستم ایمنی، توان آنتی

 .311-341: 333نشریه علوم دامی )پژوهش و سازندگی( 

(. بررسی تاثیر سطوح مختلف اسیدآمینه گلوتامین 3131، رقیه زیدی، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده )صالح طباطبائی وکیلی -14

گراد. نشریه علوم دامی )پژوهش درجه سانتی 1سازی به حالت مایع در های مختلف ذخیرهبر کیفیت منی قوچ عربی طی زمان

 .141-111: 331و سازندگی( 

 نانوسلنیوم مختلف سطوح (. اثرات3131، مرتضی چاجی )صالح طباطبایی وکیلیات طرفی، خلیل میرزاده، مریم سهیر -11

 و خون بیوشیمیایی فراسنجه های درشتنی، برخی خصوصیات استخوان ایلئوم، باکتریایی جمعیت عملکرد، بر آب در محلول

 .333-133(: 4) 11 نشریه پژوهش های علوم دامی گوشتی. جوجه های در بستر کیفیت

 افزودن (. اثر3131الدین نقیبی رکنی )، جمال فیاضی، سید حسامصالح طباطباییکهنه، مرتضی ممویی، ثریا رئیسی ده -11

-13(: 31)1عربی. مجله دامپزشکی ایران.  قوچ منی فراسنجه های کیفی بر رقیق کننده تریس به رویال ژله مختلف غلظتهای

31. 

(. گزارش میازیس جلدی 3131) صالح طباطباییمهرزاد مصباح، محمدحسین راضی جاللی و  الدین نقیبی رکنی،سید حسام -11

 .331-331(: 1)31( در استان خوزستان. مجله دامپزشکی ایران. Apis melliferaدر نوزادهای زنبور عسل )

اثرات متقابل ویتامین (. بررسی 3131، مرتضی ممویی، جمال فیاضی، مهدی زارعی )صالح طباطبایی وکیلیپروانه محمدی،  -13

E سازی تحت شرایط مایع. نشریه علوم دامی های ذخیرههای کیفی اسپرم قوچ عربی طی زمانو سلنیوم بر فراسنجه

 .41-11: 334)پژوهش و سازندگی(. 

 بر ایهجیر  A ویتامین مختلف سطوح (. تأثیر3131آقایی ) علی و میرزاده  ، خلیلوکیلی طباطبائی صالح ،هداودزاد معصومه -13

 .113-113(: 1)43ژاپنی. علوم دامی ایران.  بلدرچین در تولیدی و تولیدمثلی هایفراسنجه

 سیستئین اسیدآمینه مختلف سطوح تأثیر(. 3131) زارعی مهدی مموئی، مرتضی ،وکیلی طباطبائی صالح زاده، یوسف زهرا -10

 .3-31(: 3)31. فیزیولوژی و تکوین جانوری. یعرب قوچ در منی پالسمای تام اکسیدانی آنتی توان و اسپرم کیفیت بر

 فراسنجه بر مالتونین اکسیدانی آنتی اثر(. 3131) فیاضی جمال ،وکیلی طباطبایی صالح ،ممویی مرتضی ،محمدی صدیقه -13

 .131-131(: 1)30. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران. گشایی یخ انجماد فرآیند از بعد عربی قوچ منی کیفی های

 

 هات ارائه شده در همایشمقاال -ب

های تشریحی و فیزیولوژیکی دستگاه تولید مثلی گاومیش ماده. و خلیل میرزاده. برخی ویژگی صالح طباطبائی وکیلیمیترا قدسی،  -3

 .3133اسفند  1و  1دومین همایش ملی گاومیش ایران )دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین(، 

داری. دومین همایش ملی گاومیش ایران )دانشگاه کشاورزی . امنیت زیستی در گاومیشح طباطباییصالخلیل میرزاده، مرتضی ممویی و  -1

 .3133اسفند  1و  1و منابع طبیعی رامین(، 

های مایع فولیکولی تخمدان ، مرتضی ممویی، علی حمیدی و هادی آلبومحسن. بررسی غلظت برخی آنزیمصالح طباطبائی وکیلی -1

 .3133اسفند  1و  1رشد فولیکولی. دومین همایش ملی گاومیش ایران )دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین(، گاومیش در مراحل مختلف 

های دفاعی گردن رحم گاومیش در مراحل ، مرتضی چاجی، میترا قدسی و محمود نظری. تغییرات سلولصالح طباطبائی وکیلی -4

 .3133اسفند  1و  1ومیش ایران )دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین(، فولیکوالر و لوتئال سیکل استروس. دومین همایش ملی گا



های پوششی ترشحات دستگاه تناسلی گاومیش ، طاهره محمدآبادی، میترا قدسی و محمود نظری. تغییرات سلولصالح طباطبائی وکیلی -1

اسفند  1و  1)دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین(،  ماده در مراحل فولیکوالر و لوتئال سیکل استروس. دومین همایش ملی گاومیش ایران

3133. 

، میترا قدسی و خلیل میرزاده. فاکتورهای موثر بر بازده تولید شیر در گاومیش. دومین همایش ملی گاومیش ایران صالح طباطبائی وکیلی -1

 .3133اسفند  1و  1)دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین(، 

خروس. چهارمین  اسپرم مورفولوژیکی ناهنجاریهای میزان بر Eمحمدیان. تاثیر ویتامین  شهرام و آقائی علی ،وکیلی طباطبائی صالح -1

 .3133کرج(، شهریور  -کنگره علوم دامی ایران )پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 زمانهای خروس در اسپرمهای تحرك میزان برE ویتامین  مختلف سطوح اثرمحمدیان.  شهرام و آقائی علی ،وکیلی طباطبائی صالح  -3

  .3133کرج(، شهریور  -چهارمین کنگره علوم دامی ایران )پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. منی سازی ذخیره مختلف

 غلظت و انیتخمد فولیکول اندازه بین ارتباط و جمال فیاضی. بررسی صالح طباطبائی وکیلیبومحسن، مرتضی ممویی، هادی آل  -3

کوهانه. چهارمین کنگره علوم دامی ایران )پردیس  یك شترهای فولیکولی مایع گلیسرید تری و گلوکز، پروتئین، کلسترول متابولیتهای

  .3133کرج(، شهریور  -کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

های گوشتی. چهارمین جلبك خالریال بر عملکرد جوجه. بررسی اثر استفاده از صالح طباطبائی وکیلیعلی آقائی، شعبان شیرالی و   -30

  .3133کرج(، شهریور  -کنگره علوم دامی ایران )پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

طیور.  چهارمین کنگره  بستر کیفیت بر وزئولیت آلومینیوم( سفید )سولفات زاج افزودن بررسی. صالح طباطبائی وکیلیعلی آقائی و   -33

 3133کرج(، شهریور  -دامی ایران )پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانعلوم 

های گوشتی. در کاهش کلسترول و چربی جوجه  NSPs. نقش چاجی مرتضی و طباطبائی صالح ،آقائی علی محمدآبادی، طاهره  -31

 3133(، شهریور کرج -چهارمین کنگره علوم دامی ایران )پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 سرم رشد فصلی غلظت هورمون تغییرات بررسیروشنفکر.  اله هدایت و طباطبائی صالح میرزاده، خلیل ممویی، مرتضی حمیدی، علی  -31

عربی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران )پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه  نژاد قوچ کیفیت اسپرم کمیت و با آن ارتباط و خون

 .3133رج(، شهریور ک -تهران

 خون تستوسترون فصلی غلظت هورمون تغییراتروشنفکر.  اله هدایت و طباطبائی صالح میرزاده، خلیل ممویی، مرتضی حمیدی، علی  -34

 -نژاد عربی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران )پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مثلی قوچ تولید هایفراسنجه با آن وارتباط

 .3133کرج(، شهریور 

، مرتضی مموئی، خلیل میرزاده و علی آقائی. مقایسه ابعاد تخمدان راست و چپ در صالح طباطبائی وکیلیمرتضی اصغری مقدم،  -31

 .3130بهمن  13مراحل مختلف سیکل استروس گاو. نخستین کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته )قم(، 

و  FSHهای )، مرتضی مموئی، خلیل میرزاده و علی آقائی. تفاوت غلظت گونادوتروپینبائی وکیلیصالح طباطمرتضی اصغری مقدم،  -31

LH.3130بهمن  13نخستین کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته )قم(،  ( پالسمای خون در مراحل مختلف سیکل استروس گاو. 

زایی گوساله بین تلیسه و گاوهای ی و خان آقا بهزاد. مقایسه میزان مرده، مهدی عاصمی اصفهانصالح طباطباییسجاد فاطمی سید بگلو،  -31

 .3130بهمن  13زا در فصول مختلف سال. نخستین کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته )قم(، چند شکم

زایی گوساله سه میزان سخت، مهدی عاصمی اصفهانی، مهرداد سرشار و مجید یوسفیان. مقایصالح طباطباییسجاد فاطمی سید بگلو،  -33

 .3130بهمن  13زا در فصول مختلف سال. نخستین کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته )قم(، بین تلیسه و گاوهای چند شکم

شیری،  ، مجید یوسفیان و سجاد فاطمی. عوامل موثر بر زنده مانی اسپرم. نخستین کنگره ملی گاوصالح طباطبائی وکیلیمهرداد سرشار،  -33

 .3130بهمن  13لبنیات و صنایع وابسته )قم(، 

و خلیل میرزاده. بررسی تفاوت کیفیت منی گاومیش خوزستان بین فصول گرم و  صالح طباطبایی وکیلیصادق میاحی، مرتضی ممویی،  -10

 . 3130شهریور  31سرد. نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر )دانشگاه شهید باهنر کرمان(، 



های تیروئیدی بین فصول گرم و و خلیل میرزاده. بررسی تفاوت غلظت هورمونصالح طباطبایی وکیلی صادق میاحی، مرتضی ممویی،  -13

شهریور  31سرد در گاومیش نر خوزستانی. نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر )دانشگاه شهید باهنر کرمان(، 

3130. 

و میترا قدسی. اثر تنش حرارتی بر فعالیت تولید مثلی پرندگان. نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و  صالح طباطبائی وکیلی -11

 .3130شهریور  31طیور در مناطق گرمسیر )دانشگاه شهید باهنر کرمان(، 

 IGF-Iرسی تغییرات غلظت هورمون رشد و و هدایت اله روشنفکر. بر صالح طباطباییعلی حمیدی، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده،  -11

سرم خون و ارتباط آنها با ویژگیهای کمی و کیفی منی قوچ عربی خوزستان. نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق 

 . 3130شهریور  31گرمسیر )دانشگاه شهید باهنر کرمان(، 

رتضی ممویی و علی آقائی. بررسی اختالف غلظت برخی مواد معدنی پالسمای ، خلیل میرزاده، موکیلی صالح طباطبائیمهرداد سرشار،  -14

 .3133منی قوچ عربی بین فصل و خارج فصل تولید مثلی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران )دانشگاه صنعتی اصفهان(، شهریور 

آلفای  1داینوپروست )پروستاگلندین اف  ، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده و مرتضی چاجی. تاثیروکیلی صالح طباطبائیمجید یوسفیان،  -11

 .3133طبیعی( بر فراسنجه های منی قوچ عربی در فصل تولید مثل. پنجمین کنگره علوم دامی ایران )دانشگاه صنعتی اصفهان(، شهریور 

بر فراسنجه های ، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده و مرتضی چاجی. کارایی هورمون اکسی توسین وکیلی صالح طباطبائیمجید یوسفیان،  -11

 .3133کیفی منی قوچ عربی در فصل تولید مثل. پنجمین کنگره علوم دامی ایران )دانشگاه صنعتی اصفهان(، شهریور 

  (Hypericum perforatum)راعی گل اثر بررسی، محسن ساری، سمیه ساالری، اسرافیل منصوری. صالح طباطباییمریم مدحج،  -11

شهریور  31دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور )دانشگاه شهید باهنر کرمان(، ویستار.  ادژن های رت افسردگی و اضطراب بر

3131. 

  (Hypericum perforatum)هوفاریقون  اثر بررسی، محسن ساری، سمیه ساالری، اسرافیل منصوری. صالح طباطباییمریم مدحج،  -13

 31دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور )دانشگاه شهید باهنر کرمان(، ویستار.  ادژن های رت های گوارشی درمورفومتری اندام بر

 .3131شهریور 

بررسی بروز فحلی توسط همزمانی با بوجارپور.  محمد میرزاده، خلیل ممویی، مرتضی ،وکیلی طباطبایی صالح نژاد، صارمی پروین -13

دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور )دانشگاه ن عربی. سیدر و اسفنج بصورت طوالنی مدت در فصل غیر تولیدمثلی گوسفندا

 .3131شهریور  31شهید باهنر کرمان(، 

 هورمونهای غلظت فصلی تغییرات ارتباط بررسی، مرتضی ممویی و جمال فیاضی. صالح طباطبائی وکیلییاور مداحی، خلیل میرزاده،  -10

 .3133آبان  1علمی نژادهای اسب اصیل ایران )تهران(، نخستین همایش عرب.  نریان در تستوسترون با تیروئیدی

، مرتضی ممویی و جمال فیاضی. مقایسه غلظت متابولیت های خون در سنین صالح طباطبائی وکیلییاور مداحی، خلیل میرزاده،  -13

 3133اردیبهشت  3-33مختلف نریان نژاد عرب. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران )تهران(، 

، مرتضی ممویی و جمال فیاضی. مقایسه غلظت هورمون های تیروئیدی در سنین صالح طباطبائی وکیلیمیرزاده، یاور مداحی، خلیل  -11

 3133اردیبهشت  3-33مختلف نریان عرب. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران )تهران(، 

 پروژسترون و لپتین غلظت نبی ارتباط بررسی. صالح طباطباییمریم درخشانی، مرتضی مموئی، خلیل میرزاده، آرمین توحیدی و  -11

 3133اردیبهشت  3-33هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران )تهران(، . نجدی ماده گاوهای جوانه جنسی بلوغ بعد و قبل مراحل در خون پالسمای

خرفه بر تاثیر استفاده از پودر . صالح طباطباییمحمد رضا قربانی، محمد بوجارپور، منصور میاحی، جمال فیاضی، سیدرضا فاطمی و  -14

 3131اردیبهشت  31جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی. همایش ملی دام و طیور شمال کشور )دانشگاه کشاورزی ساری(، 

تاثیر سطوح مختلف پودر گیاه . صالح طباطباییمحمد رضا قربانی، محمد بوجارپور، منصور میاحی، جمال فیاضی، سیدرضا فاطمی و  -11

 3131اردیبهشت  31های گوشتی. همایش ملی دام و طیور شمال کشور )دانشگاه کشاورزی ساری(، خرفه بر پاسخهای ایمنی جوجه 



 های آالینده همایش ملیگوشت.  های فرآورده و گوشت لیستریایی آلودگی بر مروری. صالح طباطباییمیترا قدسی، سعید تهموزی و  -11

 3131اسفند  3و  1راهکارها )دانشگاه رامین(،  و چالشها غذایی، سالمت و کشاورزی

 آالینده همایش ملیآن.  های فراورده و ماهی در سنگین فلزات با آلودگی بر مروریو سعید تهموزی.  صالح طباطباییمیترا قدسی،  -11

 3131اسفند  3و  1راهکارها )دانشگاه رامین(،  و چالشها غذایی، سالمت و کشاورزی های

همایش گوشتی.  های و فراورده درگوشت موجود ونیترات نیتریت زایی مومیتمس اثرات بر مروری. صالح طباطباییمیترا قدسی و  -13

 3131اسفند  3و  1راهکارها )دانشگاه رامین(،  و چالشها غذایی، سالمت و کشاورزی های آالینده ملی

ره چای کوهی بر مطالعه هیستوپاتولوژیکی تاثیر عصا، محسن ساری، سمیه ساالری و اسرافیل منصوری. صالح طباطبائی مریم مدحج، -13

 .3131اسفند  1بهمن لغایت  10یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران )دانشگاه جندی شاپور(، های نژاد ویستار. بیضه رت

های اثر محافظتی عصاره چای کوهی بر شمار سلول، محسن ساری، سمیه ساالری و اسرافیل منصوری. صالح طباطبائی مریم مدحج، -40

 10یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران )دانشگاه جندی شاپور(، های گوشتی نر تیمار شده با فنول. توگونی جوجهسرتولی و اسپرما

 .3131اسفند  1بهمن لغایت 

و جمال فیاضی. بررسی ارتباط بین اندازه فولیکول تخمدان و غلظت برخی  صالح طباطبائی وکیلیمحسن، مرتضی مموئی، بوهادی آل -43

 33فروردین  10و  13دنی مایع فولیکولی و سرم خون با فصل سال شترهای یك کوهانه ایرانی )مشهد مقدس(. اولین کنگره ملی شتر، مواد مع

و جمال فیاضی. بررسی اندازه تخمدان شتر یك کوهانه در دو فصل تولید  صالح طباطبائی وکیلیمحسن، مرتضی مموئی، بوهادی آل -41

 33فروردین  10و  13کنگره ملی شتر )مشهد مقدس(،  مثل و غیرتولید مثلی. اولین

. بررسی ارتباط بین غلظت هورمون های صالح طباطباییخلیل میرزاده، ابوالفضل محمدی، محمدتقی بیگی نصیری، مرتضی ممویی و  -41

 33فروردین  10و  13دس(، تیروئیدی با برخی پارامترهای خونی شترهای یك کوهانه در فصول گرم و سرد. اولین کنگره ملی شتر )مشهد مق

تاثیر گیاه خرفه بر خصوصیات . صالح طباطباییمحمد رضا قربانی، محمد بوجارپور، منصور میاحی، جمال فیاضی، سیدرضا فاطمی،  -44

 .3133بهمن  11الشه جوجه های گوشتی. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران )قم(، 

تاثیر گیاه خرفه بر عملکرد جوجه . صالح طباطباییمیاحی، جمال فیاضی، سیدرضا فاطمی،  محمد رضا قربانی، محمد بوجارپور، منصور -41

 .3133بهمن  11های گوشتی. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران )قم(، 

ایش علمی همعربی.  گوسفندان شکمبه در کاه هضم بر مریم خار اثر. طباطبائی صالح محمدآبادی، طاهره چاجی، مجدم، مرتضی علی -41

 .3133آذر  11کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان )تبریز(، 

بر هضم پروتئین در شکمبه با استفاده از روش تولید گاز  اثر ماریتیغال. طباطبائی صالح ،محمدآبادی طاهره چاجی، مجدم، مرتضی علی -41

همایش علمی کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان  .در گوسفندان عربی

 .3133آذر  11)تبریز(، 

، مرتضی چاجی، محمدرضا قربانی. اثر اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه بر رشد صالح طباطبائیقائدی، خلیل میرزاده،  سیروس -43

 .3133بهمن  11رویان و عملکرد تولیدمثلی مرغ مادر. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران )قم(، 

های تیروئیدی و میزان ن هورمون، طاهره محمدآبادی، خلیل میرزاده و مهدی زارعی. بررسی ارتباط بیصالح طباطبائیخشت، سعید بی -43

 . 3131شهریور  1-1ششمین کنگره علوم دامی ایران )دانشگاه تبریز(، آنزیم سوپراکسید دیسموتاز خون در گاو نجدی. 

 ، خلیل میرزاده و نعیم عرفانی مجد. بررسی اثر ایمپلنت مالتونین بر عملکرد غدهصالح طباطبائی وکیلیفر، مرتضی مموئی، مژگان کیان -10

 . 3131شهریور  1-1آدرنال میش نژاد عربی در فصل غیر تولیدمثلی. ششمین کنگره علوم دامی ایران )دانشگاه تبریز(، 

 میزان بر مالتونین کاشت تأثیر بررسی ، خلیل میرزاده و نعیم عرفانی مجد.صالح طباطبائی وکیلیاکرم شریفی، مرتضی ممویی،  -13

شهریور  1-1ششمین کنگره علوم دامی ایران )دانشگاه تبریز(، . عربی نژاد غیرتولیدمثلی میش لفص در خون سرم گونادوتروپین هورمونهای

3131 . 



کاشت مالتونین بر میزان بررسی تاثیر ، خلیل میرزاده و نعیم عرفانی مجد. صالح طباطبائی وکیلیاکرم شریفی، مرتضی ممویی،  -11

شهریور  1-1یش نژاد عربی. ششمین کنگره علوم دامی ایران )دانشگاه تبریز(، های استروئیدی سرم خون در فصل غیرتولیدمثلی مهورمون

3131 . 

های مختلف و زمان C، جمال فیاضی و مهدی زارعی. اثر متقابل سطوح ویتامین صالح طباطبائی وکیلیزاده، مرتضی مموئی، الدن خرم -11

 . 3131شهریور  1-1مین کنگره علوم دامی ایران )دانشگاه تبریز(، نگهداری منی در شرایط مایع بر کیفیت اسپرم رقیق شده قوچ عربی. شش

های تیروتئیدی و میزان آنزیم ، طاهره محمدآبادی. بررسی ارتباط بین هورمونصالح طباطبائیبهنام فتاحی راد، خلیل میرزاده،  -14

 . 3131شهریور  1-1تبریز(، سوپراکسید دیسموتاز در گاومیش استان خوزستان ششمین کنگره علوم دامی ایران )دانشگاه 

آنتی  فعالیت بر سلنیوم با E ویتامین متقابل اثرزارعی.  مهدی فیاضی و جمال مموئی، مرتضی ،وکیلی طباطبایی صالح ،محمدی پروانه -11

ند غیرعامل پایدار. همایش ملی پداف دامپروری توسعه و دام منی کیفیت ارتقای راستای در ذخیره سازی طی عربی قوچ منی pH و اکسیدانی

 . 3131خرداد  31در بخش کشاورزی )دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان(، 

 زمان با سلنیوم و  E ویتامین متقابل اثر بررسیزارعی.  مهدی فیاضی و جمال مموئی، مرتضی ،وکیلی طباطبایی صالح ،محمدی پروانه -11

صنعتی. همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش  دامپروری در آن کاربرد و ربیع قوچ منی پالسمای خصوصیات بر شده رقیق منی نگهداری

 .3131خرداد  31کشاورزی )دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان(، 

 بیضه وزن بر جیره در E ویتامین مختلف سطوح تاثیر بررسیآقائی.  علی و ممویی مرتضی ،وکیلی طباطبائی صالح عابدی، پروین سیده -11

نر. همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی )دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی  ژاپنی بلدرچین در تولیدمثلی هورمونهای میزان و

 3131خرداد  31رامین خوزستان(، 

 گاو سرم آلبومین مختلف سطوح آنتی اکسیدانی اثر بررسی زاده. میر خلیل ممویی و مرتضی ،وکیلی طباطبایی صالح کمره، زیدی رقیه -13

گراد. همایش ملی پدافند غیرعامل در سانتی درجه 1 در مایع حالت به منی ذخیره از پس ساعت 14 و یك طی عربی قوچ منی کیفیت بر

 3131خرداد  31بخش کشاورزی )دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان(، 

همایش ملی پدافند غیرعامل  دام. مثلی تولید عملکرد بر جدی هدیدت ایضد تغذیه عوامل. وکیلی طباطبایی صالح کمره و زیدی رقیه -13

 3131خرداد  31در بخش کشاورزی )دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان(، 

، جمال فیاضی و خلیل میرزاده. بررسی تاثیر جایگزینی سطوح مختلف لسیتین صالح طباطبائی وکیلیمعصومه منطقی، مرتضی مموئی،  -10

مانی اسپرم قوچ عربی در رقیق کننده تریس. اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه مرغ بر میزان تحرك و زندها زرده تخمسویا ب

 3134مرداد  3-1سازمان حفاظت محیط زیست(،  -سالم، جامعه سالم )تهران

اثر سطوح مختلف دانه گلپر بر خصوصیات رعی. مرتضی مموئی، سمیه ساالری، مهدی زاسیده حمیده حسینی، صالح طباطبائی وکیلی،  -13

 3-1سازمان حفاظت محیط زیست(،  -اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم )تهرانهای گوشتی. الشه جوجه

 .3134مرداد 

 بر جیره آنیسون به دانه مختلف سطوح افزودن زارعی. تاثیر مهدی ساالری و سمیه میرزاده، خلیل ،وکیلی طباطبایی صالح رضائی، الهه -11

 .3134خرداد  1)دانشگاه شهید بهشتی(،  گوشتی. همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی الشه جوجه های خصوصیات

زارعی. اثر افزودن سطوح مختلف دانه گلپر به  مهدی ساالری و سمیه مرتضی مموئی، ،وکیلی طباطبایی صالح سیده حمیده حسینی، -11

خرداد  1های گوشتی. همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی )دانشگاه شهید بهشتی(، های خونی جوجهه بر برخی فراسنجهجیر

3134. 

و مرتضی چاجی. بررسی اثرات ژل رویال تزریقی بر پارامترهای تولیدمثلی در میش  صالح طباطباییفاطمه خلیالوی، مرتضی مموئی،  -14

 .3131خرداد  11توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاك ایران، عربی. دومین کنگره ملی 

بررسی اثرات ژل رویال تزریقی بر سطوح هورمون استروژن و و مرتضی چاجی.  صالح طباطباییفاطمه خلیالوی، مرتضی مموئی،  -11

 .3131خرداد  11 دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاك ایران، پروژسترون در میش عربی.



 از بعد عربی قوچ منی هایفراسنجه بر مالتونین اکسیدانیآنتی و جمال فیاضی. اثر صالح طباطباییصدیقه محمدی، مرتضی مموئی،  -11

 .3131آذر  33گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، یخگشایی. دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی – انجماد فرایند

تاثیر تنش گرمایی بر عملکرد تولیدمثلی گاومیش. سومین همایش ملی گاومیش ایران )دانشگاه کشاورزی و . وکیلی طباطبائیصالح  -11

 .3131بهمن  11منابع طبیعی رامین خوزستان(، 

 . مقایسه خصوصیات تولیدمثلی گاومیش و گاو. سومین همایش ملی گاومیش ایران )دانشگاه کشاورزی و منابعصالح طباطبائی وکیلی -13

 .3131بهمن  11طبیعی رامین خوزستان(، 

. سومین همایش ملی گاومیش ها در حفظ کیفیت منی گاومیشاکسیدانمروری بر تاثیر آنتی .صالح طباطبائی وکیلیفاطمه قائدرحمتی و  -13

 .3131بهمن  11ایران )دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان(، 

در یك رأس گاومیش ماده  های رحمگزارش یك مورد گردن رحم دوتایی منتهی به شاخ. کیلیصالح طباطبائی وعین مقصودی نژاد و م -10

 .3131بهمن  11سومین همایش ملی گاومیش ایران )دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان(، خوزستانی. 

یش ملی گاومیش ایران )دانشگاه کشاورزی سومین هما. همزمان سازی فحلی در گاومیش. صالح طباطبائی وکیلیمعصومه داود زاده و  -13

 .3131بهمن  11و منابع طبیعی رامین خوزستان(، 

 هلشتاین گاو اسپرم جنسیت نسبت بر Swim up اثر. وکیلی طباطبایی صالح ،نظری محمود ،نصیری بیگی تقی محمد، رستمی سپیده -11

 .3131آبان  11و منابع طبیعی،  های نوین در کشاورزی. اولین همایش ملی ایدهreal-time qPCR  روش به

 اسپرم جنسیت نسبت بر مختلف هایرقیق کننده اثر. وکیلی طباطبایی صالح ،نظری محمود ،نصیری بیگی تقی محمد، رستمی سپیده -11

 .3131آبان  11های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی، اولین همایش ملی ایده. real-time qPCR تکنیك  با هلشتاین گاو

 در چندقلوزایی نرخ بر GnRHو  PMSGهورمونهای  تزریق اثر. فیاضی جمال مموئی، مرتضی ،وکیلی طباطبائی صالح ،پاکزاد پروانه -14

  .3131بهمن  30اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران )دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، عربی.  میش

 و تیروئیدی هورمونهای میزان بین ارتباط .زارعی مهدی ،میرزاده خلیل محمدآبادی، طاهره ،لیوکی طباطبائی صالح خشت،بی سعید -11

. اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران )دانشگاه علوم کشاورزی و منابع نجدی گاوهای خون سرم کمنیاز عناصر برخی

 .3131بهمن  30طبیعی خوزستان، 
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Cساعته در دمای 14( بر تحرك و باروری اسپرم خروس بومی قبل و بعد از نگهداری BSAتاثیر آلبومین سرم گاو ) -3
. )مجریان: صالح طباطبائی 4 ◦

 و مرتضی مموئی(

صالح ای خون و مایعات فولیکول تخمدانی در مراحل مختلف رشد فولیکولی در گاومیش )مجریان: بررسی ترکیبات بیوشیمیایی پالسم -1

 و مرتضی مموئی(طباطبائی 

 بررسی دینامیك مایع فولیکول تخمدانی در گاو )مجریان: صالح طباطبائی، مرتضی مموئی و علی آقائی( -1

وزهای مختلف آبستنی گاو و بز )مجریان: صالح طباطبائی و مرتضی بررسی تغییرات بیوشیمیایی مایعات جنینی و سرم خون مادر در ر -4

 مموئی(

 )مجریان: صالح طباطبائی( ی خروس طی نگهداری در شرایط مایعکارنیتین بر کیفیت من -بررسی تاثیر اسیداسکوربیك و ال -1

)مجریان: صالح طباطبائی وکیلی،  بررسی تاثیر سطوح مختلف ژله رویال و گلوتامین بر خصوصیات منی قوچ عربی در شرایط انجماد -1

 .الدین نقیبی رکنی(مرتضی مموئی و سید حسام

)مجری: صالح طباطبائی  های حاصل از بررسی معمول منیهای پیشرفته و مقایسه نتایج با یافتهسالمت تولیدمثلی قوچ به روش ارزیابی -1

  وکیلی، همکاران طرح: مرتضی مموئی و خلیل میرزاده(

زریق ژله رویال به تخم بلدرچین ژاپنی بر صفات رشد و تلفات رویانی، جوجه درآوری و برخی فراسنجه های خونی بررسی تاثیر ت -3

 .)مجری: صالح طباطبائی وکیلی، همکاران طرح: علی آقائی و معصومه عبدالخانی( های هچ شدهجوجه

 

 کتاب ترجمه -د

 113انتشارات میعاد اندیشه، چاپ اول، های پیشرفته و کمکی در تولیدمثل(،  . تولید مثل در گاو )فن آوری3131طباطبائی وکیلی، صالح. 
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 های خاتمه یافته دوره های تحصیالت تکمیلیراهنمایی و مشاوره پایان نامه -ه 

 
در مراحل مختلف بررسی دینامیك تخمدانی و ارتباط آن با تابلوی هورمونی مایع فولیکولی و پالسمای خون  -مرتضی اصغری مقدم -1

و مرتضی مموئی( اساتید مشاور )خلیل میرزاده و علی آقائی(. تاریخ دفاع:  صالح طباطبائیسیکل استروس گاوهای دورگ. اساتید راهنما )

13/3/30 

مثل. اساتید آلفا بر فعالیت تولیدمثلی قوچ عربی در فصل و خارج فصل تولید 1تاثیر اکسی توسین و پروستاگلندین اف  -مجید یوسفیان -1

 11/33/33تاریخ دفاع:  و مرتضی مموئی( اساتید مشاور )خلیل میرزاده و مرتضی چاجی(.  صالح طباطبائیراهنما )

های کیفی منی قوچ عربی در فصل و خارج بررسی ارتباط بین غلظت برخی مواد معدنی پالسمای منی و خون با فراسنجه -مهرداد سرشار -1

 1/31/33و خلیل میرزاده( اساتید مشاور )مرتضی مموئی و علی آقائی(. تاریخ دفاع:  صالح طباطبائیاهنما )فصل تولیدمثلی. اساتید ر

های پالسمای منی و خون با کیفیت منی قوچ مغانی در فصل ها و آنزیمبررسی ارتباط بین غلظت برخی متابولیت -سجاد فاطمی سیدبگلو -4

تاریخ و مرتضی مموئی( اساتید مشاور )طاهره محمد آبادی و سیامك قضائی(.  صالح طباطبائی) و خارج از فصل تولیدمثل. اساتید راهنما

 31/30/33دفاع: 

های دریافت های نژاد ویستار و جوجههای خونی و عملکرد در موشبررسی تاثیر عصاره گیاه گل راعی بر برخی متابولیت -مریم مدحج -1

 11/33/31و محسن ساری( اساتید مشاور )سمیه ساالری و اسرافیل منصوری(. تاریخ دفاع:  بائیصالح طباطکننده فنول. اساتید راهنما )

بررسی تاثیر برنامه های کوتاه و بلند مدت همزمان سازی فحلی توسط سیدر و اسفنج بر کارایی تولیدمثلی میش  -پروین صارمی نژاد -1

و مرتضی مموئی( اساتید مشاور )خلیل میرزاده و محمد بوجارپور(.  ح طباطبائیصالعربی خوزستان در فصل غیرتولیدمثلی. اساتید راهنما )

 10/33/31تاریخ دفاع: 

بررسی خواص  محافظتی عصاره ی گیاه دارویی گل راعی در رت های نر و جوجه های گوشتی  دریافت کننده فنل.  -میساعاطفه نری -1

 31مشاور )سمیه ساالری و اسرافیل منصوری(. تاریخ دفاع: بهمن  و محسن ساری( اساتید صالح طباطبائیاساتید راهنما )

مرتضی اساتید راهنما )بررسی سیمای هورمونی و متابولیتی سرم خون در مراحل مختلف آبستنی میش عربی.  -منیره صدری میردامادی -3

 31ن ماه ( اساتید مشاور )محسن ساری و خلیل میرزاده(. تاریخ دفاع: بهمصالح طباطبائی و مموئی

بر پایداری اکسیداتیو تخم مرغ و ظرفیت آنتی اکسیدانی پالسمای مرغ تخمگذار  Eمقایسه تاثیر اسانس شوید و ویتامین  -فاطمه خیری -3

 11/1/31تاریخ دفاع: ( اساتید مشاور )سمیه ساالری و علی آقائی(. صالح طباطبائیتجاری. اساتید راهنما )خلیل میرزاده و 

اثر تغذیه سطوح مختلف دانه روغنی آفتابگردان بر عملکرد، فعالیت تولیدمثلی و سیستم ایمنی مرغ تخمگذار. اساتید  -میخدیجه رست -30

 1/3/33تاریخ دفاع: ( اساتید مشاور )خلیل میرزاده و سمیه ساالری(. صالح طباطبائیراهنما )مرتضی مموئی و 

غلظت هورمون های تیروئیدی، هورمون شاخص تولیدمثلی و برخی پارامترهای بررسی اثر سن و فصل گرم و سرد بر  -یاور مداحی -33

تاریخ ( اساتید مشاور )مرتضی مموئی و حسین نجف زاده(. صالح طباطبائیاساتید راهنما )خلیل میرزاده و خونی اسب نر عرب در دزفول. 

 1/4/33دفاع: 

اساتید راهنما )خلیل وگانه بر عملکرد تولیدمثلی خروس و مرغ مادر بومی. اثر اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند د -سیروس قائدی -31

 13/33/30تاریخ دفاع: ( اساتید مشاور )مرتضی چاجی و محمدرضا قربانی(. صالح طباطبائیمیرزاده و 



عدنی سرم خون و مایع تعیین ارتباط اندازه فولیکول تخمدانی و فصل سال با غلظت برخی متابولیت ها و مواد م -هادی آلبومحسن -31

تاریخ دفاع: و جمال فیاضی(.  صالح طباطبائیاساتید راهنما )مرتضی مموئی( اساتید مشاور )فولیکولی در شترهای یك کوهانه ایرانی. 

1/33/33 

قوچ نژاد های کمی و کیفی منی در ها با فراسنجهسرم خون و ارتباط آن IGF1بررسی تغییرات غلظت هورمون رشد و  -علی حمیدی -34

 33/33و هدایت اله روشنفکر(.  صالح طباطبائیاساتید راهنما )مرتضی مموئی و خلیل میرزاده( اساتید مشاور )عربی. 

اساتید راهنما )مرتضی مموئی و مقایسه نرخ آبستنی حاصل از پروتکل های مختلف همزمانی فحلی در گاومبش خوزستان.  -زهرا نیسی -31

 10/33/30تاریخ دفاع: و محسن ساری(.  صالح طباطبائیید مشاور )هدایت اله روشنفکر( اسات

های گوشتی تغذیه شده با گیاه آلوئه ورا. استاد راهنما )خلیل میرزاده(، اساتید ارزیابی سیستم ایمنی و ترکیب الشه جوجه -یاسین عباسی -31

 ( 10/33/30مشاور )مرتضی مموئی و صالح طباطبائی( )تاریخ دفاع: 

های تلقیح مصنوعی شده بر فعالیت تولیدمثلی ملکه HCGو  GnRHبررسی اثر استفاده از هورمون  -الدین نقیبی رکنیحسام سید -31

تاریخ دفاع: و خلیل عالمی سعید(.  صالح طباطبائیاساتید راهنما )مرتضی مموئی( اساتید مشاور )زنبور عسل گونه معمولی بومی ایران. 

10/1/31 

اساتید راهنما )مرتضی مموئی و ابوالفضل های آزمایشگاهی. تاثیر محیط کشت بلوغ در تولید و کیفیت جنین -ردلیمحمد انصاری ا -33

 3/1/30تاریخ دفاع: و خلیل میرزاده(.  صالح طباطبائیشیرازی( اساتید مشاور )

ونی شترهای یك کوهانه در فصول گرم و های تیروئیدی با برخی پارامترهای خبررسی ارتباط بین غلظت هورمون -ابوالفضل محمدی -33

 1/1/30تاریخ دفاع: (. صالح طباطبائیاساتید راهنما )خلیل میرزاده و محمدتقی بیگی نصیری( اساتید مشاور )مرتضی مموئی و سرد. 

های گوشتی. های ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجهتاثیر خرفه بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی، پاسخ -محمدرضا قربانی -10

 13/1/31(. صالح طباطبائیاساتید راهنما )محمد بوجارپور و منصور میاحی( اساتید مشاور )جمال فیاضی، سیدرضا فاطمی و 

و صالح طباطبائی و سلنیوم بر ماندگاری و کیفیت منی قوچ عربی. اساتید راهنما ) Eهای ویتامین اکسیدانتاثیر آنتی -پروانه محمدی -13

 (31ی( اساتید مشاور )جمال فیاضی و مهدی زارعی( )تاریخ دفاع: شهریور مرتضی مموئ

صالح  کیفی منی قوچ عربی. اساتید راهنما )مرتضی مموئی و پارامترهایو عنصر روی بر  Cاثر سطوح مختلف ویتامین  -الدن خرم زاده -11

 (11/1/31( اساتید مشاور )جمال فیاضی و مهدی زارعی( )تاریخ دفاع: طباطبائی

نیاز سرم خون گاوهای دیسموتاز و برخی عناصر کمهای تیروئیدی، آنزیم سوپراکسیدبررسی ارتباط بین میزان هورمون -خشتسعید بی - 11

 (14/1/31)تاریخ دفاع:  و طاهره محمدآبادی( اساتید مشاور )خلیل میرزاده و محمد زارعی( صالح طباطبائینجدی. اساتید راهنما )

سطوح مختلف سیاه دانه بر ایمنی سلولی، فعالیت آنتی اکسیدانی، برخی فراسنجه های خونی و عملکرد در جوجه  اثر -دیپروین سعی -14

 (14/1/31و سمیه ساالری( اساتید مشاور )خلیل میرزاده و مهدی زارعی( )تاریخ دفاع:  صالح طباطبائیهای گوشتی. اساتید راهنما )

اساتید راهنما )مرتضی مموئی ت مالتونین بر عملکرد تولیدمثلی میش نژاد عربی در فصل غیر تولیدمثلی. بررسی اثر ایمپلن -اکرم شریفی -11

 (14/1/31)تاریخ دفاع:  ( اساتید مشاور )خلیل میرزاده و نعیم عرفانی مجد(صالح طباطبائیو 

اساتید راهنما نال میش نژاد عربی در فصل غیر تولیدمثلی. بررسی اثر ایمپلنت مالتونین بر عملکرد غده هیپوفیز و غده آدر -فرمژگان کیان -11

 (11/33/31)تاریخ دفاع:  ( اساتید مشاور )خلیل میرزاده و نعیم عرفانی مجد(صالح طباطبائی)مرتضی مموئی و 

های تخم مرغ در مرغ اکسیدانی تام پالسما و پایداری اکسیداتیوبر ظرفیت آنتی Eمقایسه اثر برگ گردو ویتامین  -وحید عباسی راد -11

 (31/3/31و مهدی زارعی( )تاریخ دفاع:  صالح طباطبائیتخمگذار تجاری. اساتید راهنما )خلیل میرزاده و مرتضی مموئی( اساتید مشاور )



وش مرتبط با چندقلوزایی در بزهای بومی استان خوزستان یا ر GDF9و  BMP-15مورفیسم موجود در ژن بررسی پلی -الهام جاودان -13

PCR-SSCP .(10/1/31( )تاریخ دفاع: صالح طباطبائینصیری و اساتید راهنما )جمال فیاضی( اساتید مشاور )محمدتقی بیگی 

های مادر گوشتی. اساتید های تولیدی و تولیدمثلی در مرغاثر سطوح مختلف مکمل عنصر روی بر برخی فراسنجه -مرتضی نادعلی -13

 (.31/30/33و محسن ساری( )تاریخ دفاع:  صالح طباطبائیوجارپور( اساتید مشاور )راهنما )سمیه ساالری و محمد ب

های هچ، عملکرد و رشد دستگاه دار بر ویژگیهای جنینکارنیتین به تخم مرغ-بررسی تاثیر تزریق گلوتامین و ال -فرصغری کمالی -10

( صالح طباطبائیصور میاحی( اساتید مشاور )خلیل میرزاده و . اساتید راهنما )مرتضی مموئی و من103های گوشتی راس گوارش جوجه

 (.1/30/33)تاریخ دفاع: 

های رفتاری در مرغان تخمگذار. اساتید راهنما )سمیه اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و برخی فراسنجه -سیده زهرا سروش -13

 (.11/1/31( )تاریخ دفاع: صالح طباطبائیساالری و محسن ساری( اساتید مشاور )جمال فیاضی و 

بررسی ارتباط بین غلظت لپتین و تستسترون پالسمای خون در مراحل قبل و بعد بلوغ جنسی جوانه گاوهای نر نجدی.  -الهام منصوری -11

 (31/33/30( )تاریخ دفاع: صالح طباطبائیاساتید راهنما )مرتضی مموئی و خلیل میرزاده( اساتید مشاور )آرمین توحیدی و 

بررسی ارتباط بین غلظت لپتین و پروژسترون پالسمای خون در مراحل قبل و بعد بلوغ جنسی جوانه گاوهای ماده  -مریم درخشانی -11

 (31/33/30( )تاریخ دفاع: صالح طباطبائینجدی. اساتید راهنما )مرتضی مموئی و خلیل میرزاده( اساتید مشاور )آرمین توحیدی و 

منی قوچ عربی. اساتید راهنما )مرتضی  بر خصوصیاترقیق کننده تریس  درژله رویال  های مختلفر غلظتاثبررسی  -ثریا رئیسی -14

  (.31/1/34نقیبی رکنی( )تاریخ دفاع: ، اساتید مشاور )جمال فیاضی و سید حسام الدین (صالح طباطبائیمموئی و 

رقیق کننده تریس بر کیفیت و ماندگاری منی قوچ عربی در شرایط  درهای تخم برخی پرندگان مقایسه تاثیر افزودن زرده -شهرام شمسی -11

  (11/1/34: دفاع)تاریخ  ، استاد مشاور )خلیل میرزاده((صالح طباطبائیمایع. اساتید راهنما )مرتضی مموئی و 

در شرایط مایع. اساتید راهنما بررسی تاثیر جایگزینی سطوح مختلف لستین سویا بر کیفیت و ماندگاری منی قوچ عربی  -معصومه منطقی -11

 (11/1/34، اساتید مشاور )خلیل میرزاده و جمال فیاضی( )تاریخ دفاع: (صالح طباطبائی)مرتضی مموئی و 

رویان بر عملکرد تولیدمثلی میش عربی. اساتید راهنما )مرتضی و ژله eCGبررسی تاثیر تزریق سطوح مختلف هورمون  -خلیالوی -11

 (31)تاریخ دفاع: خرداد ( بائیصالح طباطمموئی و 

های گوشتی های خونی و پاسخ ایمنی جوجهکارنیتین بر عملکرد، فراسنجه-و ال Eتاثیر سطوح مختلف ویتامین  -یلمحمدعلی شیرع -13

دفاع: (، اساتید مشاور )محسن ساری و رحمان جهانیان(  )تاریخ صالح طباطبائیتحت تنش گرمایی. اساتید راهنما )سمیه ساالری و 

11/1/31) 

-های تیروئیدی، میزان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و برخی عناصر کم نیاز سرم خون گاومیشبررسی ارتباط بین هورمون -بهنام فتاحی -13

  و طاهره محمدآبادی( صالح طباطبائیهای خوزستان. استاد راهنما )خلیل میرزاده(، اساتید مشاور )

های های خونی و عملکرد در جوجهاکسیدانی، برخی فراسنجهف دانه آنیسون بر سیستم ایمنی، فعالیت آنتیاثر سطوح مختل -رضائی الهه -40

 (11/1/34و خلیل میرزاده(، اساتید مشاور )سمیه ساالری و مهدی زارعی( )تاریخ دفاع:  صالح طباطبائیاساتید راهنما ) .گوشتی

های خونی و عملکرد در بر سیستم ایمنی، فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه اثر سطوح مختلف دانه گلپر -سیده حمیده حسینی -43

 (11/1/34و مرتضی مموئی(، اساتید مشاور )سمیه ساالری و مهدی زارعی( )تاریخ دفاع:  صالح طباطبائیهای گوشتی.  اساتید راهنما )جوجه

-های خونی، خصوصیات استخوان درشتمیکروبی روده، برخی فراسنجهاثرات سطوح مختلف نانوسلنیوم بر فلور  -مریم سهیرات طرفی -41

 .(11/1/34و مرتضی چاجی( )تاریخ دفاع:  طباطبائیهای گوشتی. استاد راهنما )خلیل میرزاده(، اساتید مشاور )صالح نی و عملکرد در جوجه

استاد راهنما های تولیدمثلی و تولیدی بلدرچین ژاپنی. جیره ای بر برخی فراسنجه Eاثرات سطوح مختلف ویتامین  -سیده پروین عابدی -41

 (.4/33/31(، اساتید مشاور )مرتضی مموئی و علی آقائی( )تاریخ دفاع: صالح طباطبائی وکیلی)

صالح استاد راهنما )ژاپنی.  بلدرچین تخم کیفی و تولیدی های فراسنجه بر جیره پروتئین مختلف سطوح تاثیر بررسی -وحید دارابی -44

 (.4/33/31(، اساتید مشاور )خلیل میرزاده و علی آقائی( )تاریخ دفاع: طباطبائی وکیلی



های کیفی  کننده تریس بر فراسنجه بررسی تاثیر جایگزینی سطوح مختلف لسیتین سویا با زرده تخم مرغ در رقیق -سیده آزاده طبائی -41

(، اساتید مشاور )خلیل میرزاده( صالح طباطبائی وکیلینما )مرتضی مموئی و استاد راهگشایی.  یخ-اسپرم قوچ عربی بعد از فرآیند انجماد

 (.11/30/31)تاریخ دفاع: 

ایمنی شناسی ترشحات دستگاه تناسلی و ارتباط آن با غلظت هورمون های تولیدمثلی در مراحل مختلف چرخه  -معین مقصودی نژاد  -41

 (ح طباطبایی و مرتضی مموییما: صالاستروس گاومیش ماده خوزستانی )استاد راهن

 )استاد راهنما: صالح طباطبایی( بر عملکرد تولیدمثلی میش عربی در فصل تولیدمثل ی بررسی تاثیر هورمون ها -پروانه پاکزاد -41

 یقوچ عرب درو خون   یمن اکسیدانی عملکرد آنتیاسپرم و  یفیو ک یکم یهامورد بر فراسنجه اهیاثرات گ یبررس -زادهعماد محیسن -43

)استاد راهنما: صالح طباطبائی(



 


