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 نجدی  
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 تولید شیر گاو نجدی
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اثرجایگزینی بتائین با بخشی از متیونین بر بیان ژن آنزیم مالیک و اسید 

 چرب سنتاز در مرغان تخمگذار 
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با استفاده از  یدر بز عدن MHC-DRB3ژن  1اگزون  یچندشکل یبررس

 RFLP کیتکن
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 دانتیاکس یآنت یها میو آنز 14یارتشوک حر نیپروتئ یژن ها انیب یبررس

 ی گوشتیدر جوجه ها

 9511 مولود ربیعه

بز  یتوکندریژنوم م HVR1 هیناح یکیلوژنتیو ف یکیژنت لیو تحل هیتجز

 یعدن

 9511 مرضیه روحی پور

در سه  یتوکندریژنوم م D-loop هیناح یکیلوژنتیو ف یکیژنت لیو تحل هیتجز

 یرانینژاد گوسفند ا

غزال محمدی 

 اهوازی
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 یتصادف تیبا استفاده از مدل تابع انسیراورد اجزا وارب

 یگاو نجد یو چرب ریش دیصفات تول یبرا

- یکشاورز یمجله علم

شماره  کمیو  یجلد س

 کی

محمدتقی بیگی  -محمودنظری

 -نصیری

 ر،یش دیصفات تول یپیو فنوت یکیژنت تیقابلارزیابی 

با استفاده از مدل  ینجد یریگاو ش یو درصد چرب یچرب

 یتک و دو صفت یوانیح

، رانیا یمجله دامپزشک

 -1شماره -)دوره سوم

 (9531زمستان 

محمدتقی بیگی  -محمودنظری

 جمال فیاضی -نصیری

بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر ، چربی 

 ان خوزستانو درصد چربی گاو نجدی است

مجله علوم و صنایع 

،  14جلد  ) کشاورزی

 (9533، 1شماره 

 جمال فیاضی -محمودنظری

اثرجایگزینی بتائین با بخشی از متیونین بر بیان ژن 

آنزیم مالیک در مرغان تخمگذار تحت استرس گرمایی 

 Real –Time PCRبا استفاده از روش 

 ژنتیک نوین

ص   5دوره نهم. شماره 

539-533 

محمدتقی بیگی -سن رادپورسو

-هدایت اله روشنفکر-نصیری

 محمودنظری

استفاده از نمونه گیری گیبس برای تخمین پارامترهای 

 ژنتیکی صفات رشد در گاو نجدی

مجله تحقیقات دام و 

–جلد سوم –طیور 

 51-19-شماره دوم

جمال -مهنوش عسکری منش

محمدتقی بیگی  –فیاضی 

 محمودنظری-نصیری

و فاکتور  کیوژنیم یژن ها انیب یلولچرخه س یبررس

 وبالستیم یرشد سلولها

–مجله سلول و بافت 

 9511-9شماره 

-فاطمه ثعلبی-محمودنظری

 لیشین دو

اثر مکمل عنصر روی و جایگزینی بتائین با بخشی از 

 متیونین بر بیان ژن بتایین هموسیستئین متیل ترانسفراز

 یوتکنولوژیمجله ب

دوره -9شماره -کرمان

1 

-یساالر هیسم-یحمودنظرم

 یمحمدرضا قربان

بر  نیبا بتائ رهیج نیونیاز مت یبخش ینیگزیاثر جا یبررس

در مرغهای تخمگذار تحت  سنتازچرب  دیژن اس انیب

 تنش

 یگیب یمحمدتق-سوسن رادپور 

-اله روشنفکر تیهدا-یرینص

 یمحمودنظر

 یمختلف گوسفند کرمان یدر بافتها نیژن لپت انیمطالعه ب

 Real Time PCRستفاده از با ا

مجله بیوتکنولوژی 

-94دوره -کشاورزی

 5شماره 

محبوبه  -یمحمدرضا محمدآباد

 یمحمودنظر-کرد



ژن استروژن  رمترادفیغ یها SNPآثار  ینیب شیپ

 شیآن در گاوم نیرسپتور بر ساختار و عملکرد پروتئ

و  یدامپزشک قاتیتحق

-کیولوژیب یفراورده ها

 993شماره 

جمال -راد یآرزو عسکر

-یمحمودنظر-یاضیف

 یمحمدرضا حجار

 Hsp70مترادف ژن  ریغ SNPاثرات  ینیب شیپ

 آن نیبر ساختار و عملکرد پروتئ شیگاوم

-9شماره -نینو کیژنت

 95دوره 

جمال -راد یآرزو عسکر

-یمحمودنظر-یاضیف

 یمحمدرضا حجار
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