
 های پذیرفته شده برای سومین همایش دام و طیور شمال کشورمقاله

 

 ردیف کد مقاله عنوان نویسنده

 HN10100040002 1 درصد گیرایی گاوهایی که بعد از شیردوشی تلقیح شدند افزایش یافت عیسی دیرنده

 عیسی دیرنده
 ¬بز در آپوپتوزیس با مرتبط های¬تأثیر تغذیه مادری در گامه انتهایی آبستنی بر بیان نسبی ژن

 سیستانی
HN10100040003 2 

 HN10100240007 3 گذار متیونین بر عملکرد مرغان تخم DL و L مقایسه اثر پوران زاکانی

 HN10100650008 4 اثر محدودیت کمی و کیفی خوراك بر عملکرد جوجه های گوشتی مواجه شده با آسیت • کیومرث ملکی

 کیومرث ملکی
اثر محدودیت کمی و کیفی خوراك بر روی شمار گلبول های خونی در جوجه های گوشتی  •

 مواجه شده با آسیت
HN10100650009 5 

 کیومرث ملکی
اثر محدودیت کمی و کیفی خوراك بر ویژگی های الشه جوجه های گوشتی مواجه شده با  •

 آسیت
HN10100650010 6 

 مرضیه ابراهیمی
 های جوجه در خون های فراسنجه و درآوری برجوجه متیونین - ال دی مرغی¬درون تخم  اثر تغذیه
 راس روزه یک گوشتی

HN10100630011 7 

 مرضیه ابراهیمی
 های جوجه الشه صفات و جوجه وزن بر متیونین - ال دی مرغی¬درون تخم  بررسی اثر تغذیه

 راس روزه یک گوشتی
HN10100630012 8 

 شقایق جواهردوست
آالی رنگین کمان برعملکرد رشد  پروتئین آبکافتی حاصل از امعا و احشا قزل بررسی تاثیر مکمل

 (Oncorhynchus mykiss) کمان آالی رنگین بازماندگی قزل و
HN10100690015 9 

 شقایق جواهردوست

کمان بر  آالی رنگین پروتئین آبکافتی حاصل از امعا و احشا ماهی قزل تاثیر جیره غذایی حاوی
 کمان رنگین آالی قزل ماهی¬سرم خون و ایمنی )لیزوزیم(بچه بیوشیمیایی های¬فراسنجه برخی

(Oncorhynchus mykiss) 

HN10100690016 10 

 مریم سینا
 به شونده¬تاثیر وضعیت سالمت دام در دوره پس از زایش بر غلظت پالسمایی پروتین متصل

 در گاوهای هلشتاین (LBP) ساکارید لیپوپلی
HN10100750017 11 

 مریم سینا
تأثیر وضعیت التهابی پس از زایش بر غلظت پالسمایی پروژسترون و قطر جسم زرد در گاو 

 هلشتاین
HN10100750018 12 

 HN10100630019 13 متیونین خالص -های گوشتی با تزریق درون تخم مرغی ال های وزنی الشه جوجه بهبود شاخص مرضیه ابراهیمی

 محمد کاظمی فرد
وعصاره آنیسون بر عملکرد مرغ مادر  D3تاثیر سطوح مختلف کلسیم، فسفر به همراه ویتامین

 گوشتی
HN10100770020 14 

 محمد کاظمی فرد
و تلفات جنینی در تخم مرغهای  تاثیر دمای انکوباسیون بر جوجه درآوری، کاهش آب تخم مرغ

 مادر گوشتی
HN10100770021 15 

 محمد کاظمی فرد
بر عملکرد و جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک  D3 اثر عصاره آنیسون و ویتامین

 بری
HN10100770022 16 

 HN10100810030 17 مطالعه اثر متقابل اجتماعی پن بر صفت وزن تخم مرغ در مرغ الین آرین وحید عرب فیروزجایی

 جوانشیر پالوج
تاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانواکسید روی بر درصد مرگ و میر رویانی و وزن جوجه در جوجه 

 های گوشتی
HN10100760031 18 

 جوانشیر پالوج
تاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانواکسید روی برعملکرد جوجه های گوشتی در هفته اول و دوم 

 پرورش
HN10100760032 19 

 جوانشیر پالوج
پرورش در  42تاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانواکسید روی برعملکرد و وزن اجزای الشه در روز 

 جوجه گوشتی
HN10100760033 20 



 ایمان حاج خدادادی
بررسی برخی موارد مدیریتی و تجهیزات موجود در مرغداری های گوشتی استان قم و نیاز 

 سنجی بهسازی آنها
HN10100840034 21 

 ایمان حاج خدادادی
 های¬بر پاسخ (Dorema aucheri)بررسی اثر سطوح مختلف پودر گیاه داروئی بیلهر

 گوشتی در دوره رشد و پایانی های¬جوجه رفتاری
HN10100840036 22 

امیرحسین علیزاده 
 قمصری

 HN10100830037 23 های گوشتی دهی بر عملکرد جوجه گلوتامین و زمان اولین خوراك -اثرات مکمل ال

 HN10100740038 24 اهلی حیوانات خوراك در ها¬مایکوتوکسین کنترل و ها¬مهار رشد قارچ محمد ولی تکاسی

 HN10100740041 25 نقش هورمون های سیری و گرسنگی در اشتهاء محمد ولی تکاسی

 HN10100880042 26 ژاپنی های¬خاك دیاتومه در جیره غذایی بر کیفیت تخم بلدرچین اثرات استفاده از سعید سیفی

محی الدین احراری 
 رودی

 HN10100890044 27 فرآوری مکمل خوراك دام، طیور و آبزیان از لوماشل های جنوب استان سیستان و بلوچستان

 معصومه قربانپور بابلی
بر روی  (Eryngium campestre) خوراکی عصاره هیدروالکلی زولنگ بررسی تجویز

 (Oncorhynchus mykiss) بیوشیمیایی خون قزل آالی رنگین کمان فاکتور های
HN10100870045 28 

 معصومه قربانپور بابلی
 به عنوان مکمل غذایی بر روی (Eryngium campestre) هیدروالکلی زولنگ اثر عصاره

 (Oncorhynchus mykiss) پارامترهای خونی ماهی قزل آالی رنگین کمان
HN10100870046 29 

 طاهر یلچی
 میکروبی توده تولید و گاز تولید های¬نایی تولید اسید، فراسنجهاثرات همزمانی مواد مغذی بر توا

 آزمایشگاهی شرایط در
HN10100800047 30 

 طاهر یلچی
 تولید های¬اثر جایگزینی منبع نیتروژن غیرپروتیینی آهسته رهش با کنجاله کنجد بر فراسنجه

 میکروبی توده تولید و متان گاز تولید گاز،
HN10100800048 31 

 HN10100930050 32 های گوشتی ای اسانس اسطوخدوس بر بیان ژن موسین در جوجه بررسی تاثیر سطوح تغذیه سیما ساور سفلی

 HN10100930051 33 ژنوم میتوکندری گاومیش خوزستان CoxI تعیین توالی ناحیه سیما ساور سفلی

 HN10100740052 34 سازی توسط کامپیوتر بر روی موجودات زنده تا شبیه روش های انجام آزمایشات زیستی محمد ولی تکاسی

 مسعود دیدارخواه
اثرات بیماریهای میکروبی، ویروسی، انگلی )خارجی و داخلی( وکمبود ویتامینی، معدنی بر نرخ 

 حذف اجباری در گوسفند
HN10100900053 35 

 HN10100900055 36 اثرات بیماریهای انگلی )خارجی و داخلی( وکمبود ویتامینی بر نرخ حذف در میش مسعود دیدارخواه

 HN10100900056 37 اثرات بیماریهای ویروسی و باکتریایی بر نرخ حذف در میش مسعود دیدارخواه

 سحر صالحی
تاثیر زمان وارد کردن پروتئین تجزیه ناپذیر در شکمبه روی وزن بدن و خوراك مصرفی در 

 شیرگیری از پیش هلشتاین های¬گوساله
HN10100990057 38 

 HN10100940058 39 افزایش زمان نگهداری آغوز گاو با استفاده از پرتوتابی گاما پروین شورنگ

 HN10101020060 40 آفالتوکسین در تغذیه حیوانات ملیکا حامدی

امیرحسین علیزاده 
 قمصری

 HN10100830063 41 گوشتی های جوجه روده ای¬قطره های¬گلوتامین بر تراکم سلول -اثر مکمل ال

 روزبه بنساله
بررسی بیان ژن های آنزیم های تجزیه کننده ی اندوکانابینوئیدها در گاو شیری در زمان بروز 

 اندومتریت
HN10101030065 42 

 HN10101030066 43 کانابینوئیدها در زمان بروز اندومتریت در گاو شیری CB2 کاهش بیان ژن گیرنده ی روزبه بنساله

 HN10101030067 44 در گاو شیری در زمان بروز اندومتریت IL-8 و IL-1 بررسی بیان ژن های روزبه بنساله

 HN10101010068 45 نقدی بر استفاده از فراسنجه راندمان الشه در جوجه های گوشتی علیرضا جعفری صیادی

 HN10101010069 46 استفاده میشود؟ "از نظر عددی"چرا از اصطالح  علیرضا جعفری صیادی

 HN10101070070 47 بررسی اثر پروبیوتیک،گرده گل و بره موم بر عملکرد جوجه های گوشتی زهرا جوهری شبلو



 HN10101070072 48 بررسی اثر پروبیوتیک،گرده گل و بره موم بر پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتی زهرا جوهری شبلو

 مریم پناهی زاده
بررسی اثر وراثت سیتوپالسمی برصفات رشد در گوسفندان عربی خوزستان با استفاده از آنالیز 

 بیزی
HN10101110076 49 

 مریم پناهی زاده
اثر توارث سیتوپالسم براثرات مادری در صفات رشد گوسفندان عربی خوزستان با روش آماری 

 بیزی
HN10101110078 50 

 HN10101050079 51 گوشتی های¬بررسی اثر پپتیدهای سفیده تخم مرغ بر عملکرد دوره آغازین و رشد جوجه ام البنین قنبرآبادی

 HN10101050080 52 گوشتی های¬بررسی اثر پپتیدهای سفیده تخم مرغ بر عملکرد دوره پایانی جوجه ام البنین قنبرآبادی

 HN10101060081 53 اثر لیزوفسفولیپید و آنزیم لیپاز بر عملکرد دوره آغازین در جوجه های گوشتی متین موقرنژاد

 HN10101050082 54 گوشتی های¬برربررسی اثر پپتیدهای سفیده تخم مرغ بر خصوصیات اجزاء الشه جوجه ام البنین قنبرآبادی

 HN10101060083 55 اثر لیزوفسفولیپید و آنزیم لیپاز بر عملکرد دوره رشد در جوجه های گوشتی متین موقرنژاد

 HN10101060084 56 اثر لیزوفسفولیپید و آنزیم لیپاز بر خصوصیات الشه در جوجه های گوشتی متین موقرنژاد

محمد رحیمی حسین 
 آبادی

 های¬شاخص و خون های¬چربی پروفیل بر مشکک و مورد ترخون، پسماند کوشی¬اثر هم
 تخمگذار های¬مرغ کبد سالمت سرمی

HN10100970085 57 

 HN10101130089 58 اثر جایگزینی کاه گندم با یونجه خشک و ذرت سیلوشده جیره بر عملکرد تولیدی گاوهای شیرده موحد پورمیرزا

فاطمه رحیم پور 
 لیموچایی

با آلژینات بر  (Satureja khuzistanica) اثر اسانس ریزپوشانی شده مرزه خوزستانی
 عملکرد رشد جوجه های گوشتی

HN10101100090 59 

طاهره مرصادی ثابت 
 کرد محله

با آلژینات بر جمعیت  (Trachyspermum ammi) ی زنیان اثر اسانس ریزپوشانی شده
 میکروبی روده جوجه های گوشتی

HN10101120091 60 

 سعید سیفی
بررسی اثرات ضد کوکسیدیایی نانوکورکومین در جوجه های گوشتی آلوده شده با ترکیبی از گونه 

 های ایمریا
HN10100880092 61 

 HN10100980095 62 اثر مکمل کروم بر فراسنجه های تجزیه پذیری خوراك در گاوهای فیستوله دار هلشتاین مهدی افتخاری

 HN10100980102 63 گوارش پذیری مواد مغذی در گاوهای غیرشیرده تغذیه شده با مکمل آلی کروم مهدی افتخاری

الهه جهانیان نجف 
 آبادی

تاثیر افزودن مانان الیگوساکارید در جیره بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در 
 ها¬آفالتوکسین با چالش تحت گوشتی های¬جوجه

HN10101190103 64 

 HN10101140104 65 اثر لتروزول بر وزن نسبی بدن خروس های مادر گوشتی مجید رونقی

 سلمان افشار
برکنترل انگل های داخلی و  (ferula alliacea) بررسی اثر صمغ گیاه آنغوزه منطقه کرمان

 عملکرد بره های نژاد بلوچی
HN10101160106 66 

 HN10101140109 67 اثر لتروزول بر وزن نسبی اپی دیدیم چپ و راست خروس های مادر گوشتی مجید رونقی

 HN10101170110 68 بررسی مدیریت تغذیه و خوراك دهی در برخی از باشگاه های سوارکاری استان تهران و البرز حسین منافی راثی

 مهدی افتخاری
شکمبه ای و غلظت اسیدهای چرب فرار در گاوهای هلشتاین در دوره  pH اثر کروم متیونین بر

 انتقال
HN10100980111 69 

 HN10101150112 70 پذیری محصوالت فرعی پسته پاك کنی اثرات پرتوتابی الکترون بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پروین فاتحی

 پروین فاتحی
اثرات پرتوتابی الکترون بر ترکیبات فنولی و خصوصیات فیزیکی محصوالت فرعی پسته پاك 

 کنی
HN10101150113 71 

 ساجده غضنفری
اثر سطح مخمر زنده در جیره بر عملکرد تولیدی و مصرف و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای 

 شیرده
HN10101270114 72 

مریم حسین پور کل 
 محله

در گاوهای  SIGLEC5 تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی توالی تنظیمی باال دست جایگاه ژنی
 هلشتاین در مازندران

HN10101260115 73 

مریم حسین پور کل  در گاوهای  SIGLEC5 بررسی واریانت های آللی ناحیه تنظیمی باال دست جایگاه ژنی HN10101260116 74 



 هلشتاین در مازندران محله

 G HN10101290117 75 اثر مصرف دهانی آویشن بر گلبول سفید و ایمنوگلوبولین مهدی خدایی مطلق

 موحد پورمیرزا
اثرات جایگزینی سیلوی جو به جای سیلوی ذرت در جیره بر قابلیت هضم و تولید شیر در 

 گاوهای شیری
HN10101130120 76 

 HN10101330121 77 تاثیر آب مغناطیسی و سختی آب بر عملکرد جوجه های گوشتی شهرزاد احمدی

 HN10101280122 78 گوشتی در حال رشد های¬تأثیر پروبیوتیک بیوپول بر مورفولوژی روده بوقلمون زهراسادات دیباجی

 HN10101340123 79 آنالیز ژنتیکی صفات رشد در سنین تولد تا سه ماهگی در گوسفند نژاد شال محمد هاشمی

 HN10101350124 80 استراتژی های تغذیه ای برای جلوگیری از تنش گرمایی در جوجه های گوشتی سیده خدیجه احمدی

 سیده خوشقدم حسینی
 بر فیزیکی ذرات کروم )نانو و میکرو( در جیره های¬اندازه شیمیایی و مطالعه اثر نوع ترکیب

 فیزیولوژیکی تنش تحت گوشتی های¬جوجه خونی های¬فراسنجه
HN10101300126 81 

 HN10101340127 82 آنالیز ژنتیکی صفات رشد در سنین شش ماهگی تا یکسالگی در گوسفند نژاد شال محمد هاشمی

 HN10101350128 83 مدیریت نگهداری طیور در شرایط تنش گرمایی سیده خدیجه احمدی

 سیده خوشقدم حسینی
 اندازه فیزیکی ذرات کروم )نانو و یا معدنی( و ترکیب شیمیایی )آلی اثر تنش فیزیولوژیکی و

 گوشتی های¬میکرو( (کروم در جیره بر عملکرد جوجه
HN10101300129 84 

 سیده خوشقدم حسینی
 فیزیکی ذرات کروم )نانو و میکرو( ( در جیره بر های¬اندازه شیمیایی و مطالعه اثر نوع ترکیب
 فیزیولوژیکی تنش تحت گوشتی های¬کیفیت گوشت جوجه

HN10101300130 85 

 HN10101280131 86 گوشتی در حال رشد های¬تأثیر پروبیوتیک بیوپول بر عملکرد بوقلمون زهراسادات دیباجی

 HN10101310132 87 بررسی عوامل موثر بر صفت مرده زایی و سخت زایی در گاوهای هلشتاین ایران کوثر کامل

 HN10101310133 88 اثر سن اولین زایش بر فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی در گاوهای هلشتاین مازندران کوثر کامل

امیرحسین علیزاده 
 قمصری

 HN10100830134 89 گوشتی های¬جوجه ایمنی سیستم های¬گلوتامین بر توسعه اندام -اثر مکمل ال

 HN10101330136 90 تاثیر آب مغناطیسی و سختی آب بر عملکرد جوجه های گوشتی شهرزاد احمدی

 HN10101330139 91 تاثیر آب مغناطیسی و سختی آب بر فراسنجه های ایمنی خون در جوجه های گوشتی شهرزاد احمدی

 HN10100930140 92 های گوشتی ای اسانس اسطوخدوس بر بیان ژن موسین در جوجه بررسی تاثیر سطوح تغذیه سیما ساور سفلی

 HN10100930141 93 ژنوم میتوکندری گاومیش خوزستان CoxI تعیین توالی ناحیه سیما ساور سفلی

 معصومه شریفیان
بر تعادل اکسیدانی خون، ماندگاری گوشت و بافت شناسی ژژنوم جوجه  اثر عصاره پوسته انار

 های گوشتی تحت تنش گرمایی
HN10101400142 94 

 معصومه شریفیان
ارزیابی تعادل اکسیدانی گوشت و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی 

 تغذیه شده با پوست انار فراوری شده با اوره
HN10101400144 95 

 تکتم وفایی فرد
رخ لیپیدی خون و بافت شناسی روده باریک  اثر تفاله هسته انار و مولتی آنزیم تجاری بر نیم

 های گوشتی تحت تنش گرمایی جوجه
HN10101390145 96 

 تکتم وفایی فرد
بافت شناسی روده های بیوشیمیایی خون و  اثر تفاله هسته انار فرآوری شده با اوره بر فراسنجه

 های گوشتی تحت تنش گرمایی باریک جوجه
HN10101390147 97 

 حسنا حاجاتی
 و تولد وزن درآوری،¬بر قابلیت جوجه E یا ویتامین C ویتامین مرغی¬تأثیر تغذیه داخل تخم

 ژاپنی بلدرچین رشد عملکرد
HN10101480148 98 

 HN10100880149 99 بررسی اثرات غنی سازی جیره با پودر سیاه دانه بر عملکرد جوجه های گوشتی سعید سیفی

 RNA-seq HN10101580150 100 الروی با استفاده از داده های 5مطالعه بیان ژن زنبور عسل ملکه و نر در مرحله  محمدرضا عطاری

 محمدرضا عطاری
-RNA الروی با استفاده از داده های 5و کارگر در مرحله  مطالعه بیان ژن زنبور عسل ملکه

seq 
HN10101580151 101 



 بابک پورنجفی
 با سقط جنین در گاو هلشتاین باروش (IFN-γ) بررسی ارتباط چندشکلی ژن اینترفرون گاما

PCR-RFLP 
HN10101490154 102 

 محسن کاظمی
با یونجه در زمان گلدهی برای  (.Vicia villosa Roth) مقایسه ارزش غذایی گیاه ماشک

 تغذیه دام
HN10101630155 103 

 HN10101640156 104 شود اسپرم ناشی از کلرید کادمیوم میDNA سلیمارین سبب حفظ تمامیت مهدی خدایی مطلق

 HN10101640159 105 انتقال جنین در شتر دوکوهانه، مزایا و تهدیدها مهدی خدایی مطلق

 G HN10101640160 106 اثر مصرف دهانی آویشن بر گلبول سفید و ایمنوگلوبولین مهدی خدایی مطلق

 HN10101010161 107 تاثیر زمانی گرده افشانی زنبور عسل بر شاخص های تولیدی گیاه آفتابگردان علیرضا جعفری صیادی

زربخت انصاری 
 پیرسرائی

 HN10100020162 108 های گوشتی  تاثیر تزریق درون تخم مرغی عصاره گرده کاج بر تمایز جنسیت جوجه

زربخت انصاری 
 پیرسرائی

 HN10100020164 109 های گوشتی  تاثیر تزریق درون تخم مرغی عصاره گرده کاج بر درصد هچ و عملکرد رشد جوجه

 علی اکبر ولی
وزن تخم مرغ قابل جوجه کشی از طریق همبستگی بین وزن تخم  بررسی و تعیین مطلوبترین

 درآوری ،نطفه داری و رشد در مرغان بومی مازندران مرغ و صفات جوجه
HN10101500165 110 

 In vitro HN10101630168 111 های تخمیری در شرایط تأثیر آالینده رنگی بروموکروزول گرین بر فراسنجه محسن کاظمی

 HN10101730169 112 نقش عنصر روی بر عملکرد تولیدمثلی دام های نر محمدحسین عباسپور

 HN10101760173 113 گوشتی های¬جوجه استخوان های فراسنجه بر تجاری فیتاز های¬مقایسه اثرات آنزیم مهدی خلفی

 HN10101780174 114 گله بررسی تاثیر سرعت جریان هوا در مزارع پرورش مرغ تخمگذار بر عملکرد آزیتا همراهیان

 HN10101790177 115 بررسی تاثیر سرعت جریان هوا در مزارع پرورش مرغ گوشتی بر عملکرد گله رامین روحی

 HN10101800178 116 بررسی مورفولوژی دودنوم در مرغ های مادر گوشتی مسن تغذیه شده با تفاله ی گوجه فرنگی یوسف جعفری آهنگری

 HN10101800179 117 بررسی مورفولوژی ایلئوم در مرغ های مادر گوشتی مسن تغذیه شده با تفاله ی گوجه فرنگی یوسف جعفری آهنگری

 HN10101800180 118 بررسی مورفولوژی ژژونوم در مرغ های مادر گوشتی مسن تغذیه شده با تفاله ی گوجه فرنگی یوسف جعفری آهنگری

 HN10101810181 119 بر تعادل اکسیدانی خون رت (Pistacia cabulica) اثر عصاره الکلی دانه کسور زهرا جبالبارزی

 HN10101810187 120 بر اسپرماتوژنز رت (Pistacia cabulica) اثر عصاره الکلی دانه کسور زهرا جبالبارزی

 سپیده گلی جعفر اباد
سرطان  MNK-45 در رده سلولی Bcl-2 و Bax آپوپتوزی های¬بررسی تغییربیان ژن

 معده
HN10101830188 121 

 MTT HN10101830190 122 های فیبروبالست نرمال انسانیبه روش بررسی تاثیر ادرار شتر ماده بر بقای سلول سپیده گلی جعفر اباد

 HN10101680191 123 بهداشت و ایمنی فرآورده های دام و طیور با استفاده از زیست نشانگرهای فیزیولوژیک الناز عربیان

 فاطمه اصغرنژاد
یک زیست نشانگر ارزنده در  (Heat Shock Proteins) حرارتی شوك های¬پروتئین

 مطالعات فیزیولوژیکی طیور
HN10101870192 124 

 HN10101880193 125 اثرتغییرات فصلی برغلظت زیست توده ونیتروژن الیه زیستی خاك عبدالمجید لباب پور

 سکینه اسدزاده
اثرات پودر آب پنیر خشک و آب پنیر تخمیر شده بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت 

 میکروبی روده در جوجه های گوشتی
HN10100960198 126 

 سکینه اسدزاده
 خونی های¬بر عملکرد، خصوصیات الشه و فراسنجه E ویتامین و کارنیتین¬تاثیر استفاده از ال

 گوشتی های جوجه در
HN10100960199 127 

 علی اکبر ولی
بررسی اثر آمیخته گری بز بومی مازندران با نژاد سانن بر روی تولید شیر و ماندگاری در شرایط 

 اقلیمی مازندران
HN10101500200 128 

 HN10101880201 129 بازسازی مراتع مناطق خشک و نیمه خشک با سیانوباکتریها و بررسی اثر آب موجود در خاك عبدالمجید لباب پور

 HN10101880202 130 پایش تجزیه الیه زیستی خاك بیابانی با کلروفیل و اگزوپلی ساکارید عبدالمجید لباب پور



 وهاب ایزدی
گیاه ارگانو بر عملکرد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان سرم  بررسی اثرات روغن های ضروری

 آلوده به گونه های مختلف ایمریا گوشتی جوجه های
HN10101660203 131 

 الناز عربیان
در طیور  به عنوان زیست نشانگر استرس اکسیداتیو (NF-kB) فاکتور هسته ای رونویسی کاپا

 تحت تنش
HN10101680204 132 

 فاطمه اصغرنژاد
عنوان یک زیست نشانگر فیزیولوژیک در طیور تحت  به  های اکسیداتیو آنزیم   بررسی بیان ژن
 تنش اکسیداتیو

HN10101870205 133 

حسین ذکریاپور 
 بهنمیری

 در دنبه بدون و دار¬دنبه های¬بره در چرب اسید کبدی متابولیسم با مرتبط های¬بیان ژن
 انرژی مثبت و منفی تعادل با های¬دوره

HN10101900206 134 

حسین ذکریاپور 
 بهنمیری

 تعادل با های¬دوره به دنبه بدون و دار¬دنبه های¬بره متابولیکی و عملکردی های¬پاسخ
 انرژی مثبت و منفی

HN10101900207 135 

حسین ذکریاپور 
 بهنمیری

 متفاوت سطوح با های¬دوره در گلوکز تحمل تست به دنبه بدون و دار¬دنبه های¬پاسخ بره
 انرژی

HN10101900208 136 

 HN10101790209 137 بررسی سرعت جریان هوا در سالن های پرورش مرغ گوشتی استان گلستان رامین روحی

 HN10101780211 138 بررسی سرعت جریان هوا در مزارع پرورش مرغ تخمگذار استان گلستان آزیتا همراهیان

 HN10101960212 139 های پیر مادر گوشتی تأثیر تغذیه کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پالسمایی خروس امین کاظمی زاده

 HN10101960214 140 های مادرگوشتی تاثیر تغذیه کورکومین بر کیفیت اسپرم خروس امین کاظمی زاده

 HN10101380215 141 ارزیابی مقایسه ای کیفیت آب مزارع مرغداری در سراسر کشور مهشید ابراهیم نژاد

 هادی مرادی
بر شاخص های فعالیت کبدی در گاوهای شیری هلشتاین طی  CLA اثر مکمل چربی پالم و

 انتقال ی¬دوره
HN10101990217 142 

 هادی مرادی
مخلوط کنجاله و روغن کنجد برفراسنجه های خونی و شاخص  و کتان ی دانه ی¬اثر تغذیه

 انتقال ی¬گاوهای شیری هولشتاین طی دوره های عملکرد کبد در
HN10101990218 143 

 هادی مرادی
تاثیر منابع مختلف چربی بر تغیرات عناصر معدنی کلسیم، فسفر و منیزیم در گاوهای شیری 

 انتقال ی¬هلشتاین طی دوره
HN10101990219 144 

 بدینی سید پوریا شاه
بررسی اثر مکمل عناصر کم مصرف بر غلظت این عناصر در پالسمای گاوهای شیرده ی 

 هلشتاین
HN10102020220 145 

 بدینی سید پوریا شاه
ای و عملکرد گاوهای  های تخمیر شکمبه بررسی اثرات لیستین حاصل از سویا بر روی فراسنجه

 هلشتاین اوایل شیردهی
HN10102020221 146 

 HN10102020222 147 شیردهمقایسه لسیتین سویا با کولین محافظت شده در شکمبه بر روی عملکرد گاوهای هلشتاین  بدینی سید پوریا شاه

 سارا کلوندی
 پس مختلف های¬بررسی ترکیب شیمیایی سیالژ تهیه شده از بقایای کمپوست قارچ طی زمان

 سیلوکردن از
HN10102050223 148 

 HN10102060224 149 اثر افزودن اسید بوتیریک، مولتی آنزیم و تلفیق آن ها روی هزینه خوراك جوجه های گوشتی شهگل رهبری

 HN10102050225 150 روز پس از سیلو کردن 60بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیالژ ذرت،  سارا کلوندی

 HN10102050227 151 کردن سیلو از پس مختلف های¬تعیین ترکیب شیمیایی سیالژ ذرت در زمان سارا کلوندی

 وحید وقاری هریس
بررسی اثر فرآوری حرارتی و انکوباسیون شکمبه ای بر روی مورفولوژی دانه کامل سویا با 

 استفاده از دستگاه میکروسکوب الکترونی
HN10101980228 152 

 وحید وقاری هریس
تعیین اثر افزودن اشکال مختلف سلنیوم بر تولید ولتاژ دانه کامل سویا به روش پیل سوختی 

 میکروبی
HN10101980229 153 

 وحید وقاری هریس
تعیین اثر فرآوری های حرارتی بر تولید ولتاژ دانه کامل سویا فرآوری شده به روش پیل سوختی 

 میکروبی
HN10101980230 154 



 وحید وقاری هریس
 مختلف حرارتی بر تجزیه پذیری ماده خشک و ماده آلی دانه سویا کامل تعیین اثر فرآوری های

 اشکال مختلف سلنیوم به روش کیسه های نایلونی در حضور
HN10101980231 155 

 وحید وقاری هریس
تعیین اثر فرآوری های مختلف حرارتی بر تجزیه پذیری ماده خشک و ماده آلی دانه سویا کامل 

 به روش کیسه های نایلونی
HN10101980232 156 

 وحید وقاری هریس
تعیین انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی دانه کامل سویا در حضور اشکال مختلف 

 سلنیوم به روش تولید گاز
HN10101980233 157 

 وحید وقاری هریس
تعیین انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی دانه کامل سویا فرآوری شده به روش تولید 

 گاز
HN10101980234 158 

 شهرام شیرمحمدی
بررسی اثر فرآوری حرارتی و انکوباسیون شکمبه ای بر مورفولوژی دانه جو با استفاده از دستگاه 

 سکوب الکترونیمیکرو
HN10102090235 159 

 شهرام شیرمحمدی
تاثیر روش های متفاوت فرآوری حرارتی بر انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی دانه 

 جو واریته بهمن به روش تولید گاز
HN10102090236 160 

 شهرام شیرمحمدی
تعیین اثر فرآوری های مختلف حرارتی بر تجزیه پذیری دانه جو واریته بهمن به روش کیسه 

 های نایلونی و روش سه مرحله ای
HN10102090237 161 

سولماز ساعدی 
 فرکوش

 HN10102010238 162 تاثیر تیمار های مختلف بر میزان اسید های چرب کانژوگه گوشت

سولماز ساعدی 
 فرکوش

 دوتیمار با رومانف –ارزیابی ترکیب شیمیایی گوشت در گوسفندان لری بختیاری و لری بختیاری 
 ای تغذیه

HN10102010240 163 

سولماز ساعدی 
 فرکوش

 HN10102010241 164 ارزیابی ترکیب فراسنجه های خونی در گوسفندان با نژادها و جیره های متفاوت

 HN10102100242 165 بررسی خواص آنتی اکسیدانی برگ بنه )پسته وحشی( در مراحل مختلف رشد فاطمه گنجی

 زهرا تهامی
بر مواد معدنی و برخی خصوصیات استخوان درشت نی  Extract اثر استفاده از مکمل تجاری

 جوجه های گوشتی
HN10102080243 166 

 زهرا تهامی
بررسی اثر استفاده از مخلوط عصاره گیاهان دارویی در دوره اول آزمایش بر غلظت چربی های 

 خون و برخی متابولیت های خونی جوجه های گوشتی
HN10102080244 167 

 زهرا تهامی
 با شده تغذیه گوشتی های جوجه خون سرم معدنی مواد و خونی های¬بررسی فعالیت آنزیم

 پرورش اول دوره در دارویی گیاهان عصاره مکمل
HN10102080245 168 

 HN10102100246 169 (Pistacia atlantica) ای برگ بنه بررسی و مقایسه مراحل مختلف فنولوژی بر ارزش تغذیه فاطمه گنجی

 HN10101940247 170 تعیین مقادیر انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی کنجاله گلوتن ذرت اکبر رضایی

 HN10101940249 171 تعیین انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در آذربایجان شرقی اکبر رضایی

 HN10102140250 172 برخی گونه های شبدر در شرایط آزمایشگاهی بررسی ارزش غذایی و فراسنجه های تولید گاز محیا کولیوند

حسین جهانیان نجف 
 آبادی

تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و پودر ریشه زنجبیل در جیره بر عملکرد مرغ های 
 تخمگذار

HN10102150251 173 

 HN10102160252 174 رشد حال در افشاری های¬اثر تنش حرارتی بر مصرف علوفه و کنسانتره در بره مریم گیل حسین

 محیا کولیوند
 پرواری های¬اثرات استفاده از سیرخام و پودر سیر بر قابلیت هضم و برخی پارامترهای خونی بره

 مهربان نژاد
HN10102140254 175 

 HN10102140255 176 تخمیرشکمبه بر سالینومایسین بیوتیک¬آزمایشگاهی اثرات سطوح مختلف آنتی ۀمطالع محیا کولیوند

حسین جهانیان نجف 
 آبادی

تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و پودر زردچوبه در جیره بر عملکرد مرغ های 
 تخمگذار

HN10102150256 177 

 HN10102120258 178 در بز نژاد مرخز HSP70A1A مطالعه چند شکلی ژن محیا محمدی زاده



 HN10102190259 179 پروتئین کم های¬جیره در گوشتی های¬اثرات استفاده از پودر آسپرژیلوس بر عملکرد جوجه سعید امیردهری

 سعید امیردهری
اثرات استفاده از پودر آسپرژیلوس بر قابلیت هضم ایلئومی مواد آلی و پروتئین خام در جیره 

 گوشتی های¬جوجه
HN10102190261 180 

حسین جهانیان نجف 
 آبادی

 HN10102150262 181 تاثیر سطوح مختلف پودر آویشن شیرازی و جوانه میخک در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی

 افسانه طالب نیا
 پس خروس اسپرم کیفی های¬اثر افزودن اکسید و نانو اکسید روی به رقیق کننده بر فراسنجه

 گشایی¬یخ از
HN10102260263 182 

 HN10102250264 183 گوشتی های¬اثر تزریق درون تخم مرغی عصاره گیاه آلوورا بر سیستم ایمنی جوجه حسن برزگر

 سعیده تیمورپور
مغانی تحت اثر -های آمیخته رومانف و هورمون های تیروئیدی بره بررسی فراسنجه های خونی

 آندسیلینات و جیره با سطوح مختلف پروتئین تزریق بولدنون
HN10101420267 184 

 HN10102280268 185 اثر گلوتاتیون و طول زمان تعادل قبل از انجماد بر کیفیت اسپرم خروس احسان سیفی

 HN10102250270 186 های گوشتی اثر تزریق درون تخم مرغی عصاره گیاه آلوورا بر منحنی رشد جوجه حسن برزگر

 HN10102290271 187 گوشتی های¬اثر تزریق درون تخم مرغی ویتامین های محلول در آب بر سیستم ایمنی جوجه اسعد پرنیان

 HN10102290272 188 های گوشتی اثر تزریق درون تخم مرغی ویتامین های محلول در آب بر بر منحنی رشد جوجه اسعد پرنیان

 HN10101840273 189 مطالعه ساختار ژنتیکی و همخونی در جمعیت گوسفند عربی ارسالن برازنده

 ارسالن برازنده
-EST جهت شناسایی نشانگرهای جدید (EST) کاوش توالی های تظاهر یافته برچسب دار

SSR در گونه بز 
HN10101840276 190 

 HN10101840278 191 تجزیه ژنتیکی زنده مانی از تولد تا یک سالگی در گوسفند عربی ارسالن برازنده

مریم محمودی 
 چترودی

 بز کرکی راینی با استفاده از روش بررسی چندشکلی اگزون چهارم ژن کاپاکازئین درجمعیت

PCR-RFLP 
HN10102220279 192 

 آرمان رستمی
شده لیزین و متیونین بر  و استفاده از اسیدهای آمینه محافظت اثر کاهش سطح پروتئین جیره

 گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی ترکیبات شیر در
HN10102130280 193 

 سمیه خدامرادی
برماده خشک مصرفی، تولید و  3-به امگا 6-اثرات نسبت های مختلف اسیدهای چرب امگا

 ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین
HN10101470281 194 

 سمیه خدامرادی
بر پارامترهای شیمیایی خون در  3-به امگا 6-اثرات نسبت های مختلف اسیدهای چرب امگا

 گاوهای شیرده هلشتاین
HN10101470282 195 

 میثم شکرانه
نانو ذرات سلنیوم و اکسیدروی و تنش گرمایی در اواخر دوران جوجه  تأثیر تزریق درون تخم مرغ

 وضعیت هورمونی جوجه های گوشتی تازه تفریخ کشی بر
HN10102110283 196 

 آرمان رستمی
بر شده لیزین و متیونین  و استفاده از اسیدهای آمینه محافظت اثر کاهش سطح پروتئین جیره

 قابلیت هضم خوراك مصرفی در گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی تولید شیر و
HN10102130284 197 

 ژاله ساعدی
ای و قابلیت  بررسی اثرات علوفه اسپرس به عنوان جایگزین یونجه بر پارامترهای تخیر شکمبه

 هضم ظاهری مواد در گاوهای شیرده هلشتاین
HN10101930285 198 

 امیر کریمی
تاثیر مصرف خوراکی اکسید روی در اشکال نانو و معدنی بر خاکستر دفعی، اجزای تخم، استخوان 

 گذار¬و گوشت بلدرچین تخم 
HN10102320286 199 

 HN10102320288 200 مقایسه منابع مختلف روی بر کیفیت تخم تولیدی بلدرچین ژاپنی امیر کریمی

 میثم شکرانه
های  کشی بر فراسنجه مرغ در حال جوجه نانواکسید روی داخل تخم اثر تزریق نانوسلنیوم و

 های گوشتی در معرض تنش گرمایی جنین جوجه بیوشیمیایی خون
HN10102110289 201 

 HN10102330290 202 ارزیابی برخی از شاخص های کیفی عسل گون در استان اصفهان اشرف گوهری اردبیلی

 HN10102330291 203 مقایسه آلودگی میکروبی همبرگرهای خام منجمد صنعتی و دستی در شهرستان مشهد اشرف گوهری اردبیلی



 HN10102250292 204 گوشتی های¬اثر تزریق درون تخم مرغی عصاره گیاه آلوورا بر سیستم ایمنی جوجه حسن برزگر

 مقصود بشارتی
بررسی اثرات افزودن آب پنیر تازه و افزودنی باکتریایی بر روی قابلیت تولید گاز آزمایشگاهی 

 سیالژ یونجه
HN10102350293 205 

 مقصود بشارتی
بررسی خصوصیات و ترکیبات شیمیایی سیالژ یونجه مکمل شده با آب پنیر تازه و افزودنی 

 باکتریایی
HN10102350295 206 

 مقصود بشارتی
تعیین ارزش غذایی ماده خشک سیالژ یونجه مکمل شده با آب پنیر تازه و افزودنی باکتریایی با 

 نایلونی های¬استفاده از روش کیسه
HN10102350296 207 

 HN10102350297 208 اهر شهر در شده عرضه های¬شیمیایی عسل-بررسی خصوصیات فیزیکی مقصود بشارتی

 اشرف گوهری اردبیلی
اثر اسپری کردن سطوح مختلف اسانس آویشن شیرازی و پونه کوهی بر کیفیت میکروبی گوشت 

 گوساله
HN10102330298 209 

 روح اله کیان فر
تأثیر افزودن آنزیم زایالناز در جیره های بر پایه گندم با دو سطح انرژی بر عملکرد بلدرچین در 

 دوره ی رشد
HN10102380299 210 

 روح اله کیان فر
تأثیر افزودن آنزیم فیتاز، زایالناز و مخلوط آنها در جیره بر پایه گندم بر عملکرد بلدرچین ژاپنی 

 در دوره ی رشد
HN10102380300 211 

 روح اله کیان فر
اثرات سطوح مختلف زنجبیل در جیره بر بیوشیمی خون و شاخص اکسیداسیون سرم بلدرچین 

 ژاپنی
HN10102380301 212 

 رضا دلیری حصار
بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم، صفات عملکرد وکیفیت  زردچوبه تأثیر سطوح مختلف پودر

 گذار¬تخم های¬ایانی دوره تولید مرغطی مرحله پ مرغ¬تخم
HN10102390302 213 

 


