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 .  سوابق  اجرايي  3
 

 سال 5(به مدت 25/11/88تا  12/9/84.)مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -1

 سال 2به مدت  و منابع طبيعي گرگان مدير گروه علوم دامي  دانشكده هاي كشاورزي ،دانشگاه علوم كشاورزي  -2

 93- 90از شهريور دانشكده هاي كشاورزي ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مدير گروه تغذيه دام و طيور -3

 تاكنون- 95از شهريور دانشكده هاي كشاورزي ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مدير گروه تغذيه دام و طيور -4

 )دو سال(2/98-10/2/96عضو كميسيون هيات مميزه -5

 99مرداد-94عضو هيات جذب هيات علمي دانشگاه-6

عضو كميته هيات جذب گروه هاي آموزشي زراعت، اصالح نباتات و بيوتكنولوژي، باغباني، گياهپزشكي، مهندسي اب، خاكشناسي، -7

 د و طراحي صنايع غذايي، ترويج و آموزش كشاورزي، اقتصاد كشاورزيمكانيک ماشين هاي كشاورزي، علوم و صنايع غذايي، مهندسي موا

 هيات نظارت و ارزيابي دانشگاههاي استان گلستان)به مدت دوسال(-8 

 سال(2برنامه ريزي درسي علوم دامي كشور) -9

 سال( 7كيسميون تخصصي  كشاورزي)به مدت -10

 كنون= تا8/7/98سردبير نشريه پژوهش در نشخواركنندگان از -11

 تاكنون – 19/1/91 -عضوهيات تحريه نشريه  پژوهش در نشخواركنندگان -12

 تاكنون -Irinian Journal of Livestock Science 18/5/1401عضو هيات تحريه نشريه   -13



 .  مقاالت علمي منتشر شده 4

تاثیر سطوح مختلف عصاره آویشن بر . 1401شه روان صفورا، تقی قورچی، بهروز دستار، عبدالحکیم توغدری و مختار مهاجر. -1

. نشریه های پرواری ها و بزغاله های خون در بره ابقاء نیتروژن، تولید گاز، جمعیت میکروبی، تعداد پروتوزوآ و برخی فراسنجه

 .34-19(:3)32پژوهشهای علوم دامی ایران)تبریز(. 

تأثیر شکل  .1401توغدری، مختارمهاجر، رضا طهماسبی . ، نورمحمد تربتی نژاد، عبدالحکیمتقی قورچی، احلهرجبی علی آبادی ر -2

. . های پرواری داالقهای تخمیری شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی در برهفیزیکی یونجه و فرآوری دانۀ جو بر عملکرد، فراسنجه

 .30-17: 137 ،نشریه علوم دامی)پژوهش سازندگی(

کنجاله سویا  بررسی تأثیرجایگزینی 1401ید محمد مهدی سیدالموسوی.، عبدالحکیم توغدری و ستقی قورچیشیرازی، جعفری،  -3

. های پرواریای و خون برههای شکمبهبر عملکرد،فراسنجه برنج و اوره با سبوس کشتارگاهی طیورمخلوط شده باضایعات

 .118-110: 38پژوهش های تولیدات دامی)ساری(،

 ساکرومایسس سرویسیهاثرات مخمر .1401و مهدی مظلومی رضوانی.، مصطفی حسین آبادی تقی قورچیعبدالحکیم،  توغدری، -4

: 38پژوهش های تولیدات دامی)ساری(، ،های خونی گاوهای شیری بر تولید و ترکیبات شیر، قابلیت هضم مواد مغذی وفراسنجه

80-88. 

-هضم، فراسنجهبر قابلیت (Ziziphora tenuior) . تأثیر گیاه دارویى کاکوتى 1401و سمیه پاشایی.تقی قورچی حوریه احمد،  -5

 .72-64: 37پژوهش های تولیدات دامی)ساری(،نماتد میش.  های مدفوع و جمعیتهای خونی، سیستم ایمنی، باکتری

اثر سطح و روش فرآوری دانه کتان بر  .1401وعبدالحکیم توغدری.تقی قورچی  مصطفی، نورمحمد تربتی نژاد، حسین آبادی -6

-31(:2)11. تحقیقات تولیدات دامی )گیالن(. لتی، سالمت و رفتار نشخوار گوساله های شیرخوارعملکرد، شاخص های رشد اسک

42. 

بر  (Ziziphora clinopodioides) اثر مصرف کاکوتی کوهی. 1401.تقی قورچیعبدالحکیم، محمد اسدی و  توغدری، -7

. نشریه پژوهشهای علوم دامی ار نژاد سیستانیعملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و قوام مدفوع در بزغاله های شیرخو

 .187-175(:2)14(. تبریزایران)

غله جیره بر عملکرد، قابلیت هضم  تاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع.1401.تقی قورچیلحکیم توغدری و ازارعی، جواد، عبد -8

 .78-63: (2)10 ،ر نشخوارکنندگاننشریه پژوهش د. های پرواری نژاد داالق ای و خونی بره موادمغذی،پارامترهای شکمبه

 کتان کنجاله جایگزینی اثرات سطوح مختلف .1401عبدالحکیم توغدری.، بهروز دستار و تقی قورچیحاجی محمد،  خلیل زاد -9

پژوهش های تولیدات  .ای و سیستم ایمنی میش شکمبه آنزیمهای فیبرولتیک های خونی،فعالیت بر فراسنجه باپنبه دانه

 .99-93: 35دامی)ساری(،

ررسی سطوح و روشهای مختلف فرآوری دانه کتان بر عملکرد ب .1401وعبدالحکیم توغدری. تقی قورچی، حسین آبادی مصطفی -10

. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران)مشهد(. های خونی و رفتار نشخوار گوسفند رشد، قابلیت هضم موادمغذی، فراسنجه

14(1:)13-26. 

بر عملکرد رشد، شاخص  ساکرومایسس سرویسیه. اثر مخمر 1401وعبدالحکیم توغدری. تقی قورچی، حسین آبادی مصطفی -11

. تولیدات های شیرخوار سیمنتالگوساله رفتار مصرف خوراکهای سرم و  پذیری مواد مغذی، متابولیت سالمتی، گوارش

 .45-35(: 1) 24دامی)دانشگاه ابوریحان تهران(، 

اثر تغذیه سطوح مختلف اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک بر عملکرد  .1400.دریوعبدالحکیم توغ تقی قورچی، حسین بائی -12

 .243-251(:4)52علوم دامی ایران)تهران(،  .های پرواریهای خونی برهرشد، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه

در شوینده خنثی سه علوفه پذیری ماده خشک و الیاف نامحلول های تجزیهبررسی فراسنجه .1400.تقی قورچیمائده و  فیض -13

 .77-70: 34،. پژوهش های تولیدات دامی)ساری(در تغذیه دام با استفاده از سیستم نورفور یونجه، کاه گندم و سیالژ ذرت

 مواد هضم قابلیت و عملکرد مقایسه. 1400، بهروز دستار، عبدالحکیم توغدری و مختار مهاجر.تقی قورچیشه روان صفورا،  -14

 .98-83: 132 ،نشریه علوم دامی)پژوهش سازندگی(. آویشن جیره های حاوی سطوح مختلف با پرواری های زغالهب و ها بره مغذی



 سلنیوم و ویتامین سطوح مختلفاثر تزریق  .1400، عبدالحکیم توغدری و سید حسین حسینی سابقی.، تقی قورچیاسدی محمد -15

E  علوم دامی  آن ها. هاگوسالهعملکرد  و گاوهای هلشتاینمیایی خون های بیوشیهای تیروئیدی، فراسنجهبر متابولیسم هورمون

 189-201(:3)52 ،ایران)تهران(

. اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد 1400، عبدالحکیم توغدری و روح ا.. مستانی.تقی قورچیالرجب خلف،  -16

 زیست محیط پژوهشی علمی . فصلنامهچشم قرمز های ماده سفیدهای خونی و باروری خرگوش هضم، فراسنجهرشد، قابلیت

 .26-19(:3)13،جانوری

تاثیر نوع فرآوری و سطح دانه کتان بر  .1400وعبدالحکیم توغدری. تقی قورچی مصطفی، نورمحمد تربتی نژاد، حسین آبادی -17

 .19-38(: 2)9 ، وارکنندگاننشریه پژوهش در نشخ .های شیرخوار های خونی و ایمنی گوسالهقابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه

قایسه مقدار م .1400.و مقصد صحنه آبادی، رضا ایری توماج ، عبدالحکیم توغدری، راحله رجبی علیتقی قورچی، محمد اسدی -18

 متابولیتهای خونی ، هضم ،قابلیت ه دو روش خوراکی و تزریقی بر عملکردب   ARCو  NRCتوصیه شده در  E سلنیوم و ویتامین

 .69-57: 31،نشریه پژوهش های علوم دامی)تبریز( .های شیر خوار هلشتاین رشد اسکلتی گوسالههای  و شاخص

بر  با گیاه پنبه کاه گندمسطوح مختلف جایگزنی اثر  .1400، عبدالحکیم توغدری ومحبوبه شاهی.تقی قورچی اسدی محمد، -19

 .63-72: 2 ،تحقیقات تولیدات دامی)گیالن( .د داالقهای نژا میشدر  ی و رفتار نشخوارخون هایفراسنجه ،هضمیتعملکرد، قابل

بررسی  .1400، نورمحمد تربتی نژاد، عبدالحکیم توغدری، مختارمهاجر، رضا طهماسبی .تقی قورچی، احلهرجبی علی آبادی ر -20

نشریه پژوهش  .های پرواری نژاد داالقهضم موادمغذی در برهاثرات شکل فیزیکی یونجه و فرآوری دانه جو بر عملکرد و قابلیت

 .37-54(:1) 9،در نشخوارکنندگان

-،آنزیمهضم موادمغذی سطوح مختلف ضایعات پرتقال بر قابلیت تاثیر. 1399.وعبدالحکیم توغدری تقی قورچینهاردانی آزاده،  -21

 .113-124: 129 ،های داالق. نشریه علوم دامی)پژوهش سازندگی( و خون میش شکمبه هایهای فیبرولتیک ،فراسنجه

هضم ¬قابلیت عملکرد، روی بر خرما مختلف پودرضایعات سطوح تاثیر. 1399و عبدالحکیم توغدری. تقی قورچیائی حسین، ب -22

 زیست محیط پژوهشی علمی فصلنامهپرواری. شتر در شکمبه فیبرولتیک های¬آنزیم و خونی های فراسنجه موادمغذی،

 .73-65(:4)12،جانوری

هضم بر قابلیتزمینی سیبثر سطوح مختلف ا .1399و راحله رجبی علی آبادی. یم توغدریعبدالحک،تقی قورچیمهرانی کتایون،  -23

 .54-49: 30،پژوهش های تولیدات دامی)ساری( .های داالقای در میششکمبه هایوفراسنجه های فیبرولتیک،آنزیمموادمغذی 

محدودیت تاثیر تنش حرارتی و  .1399رمضانپور.، عباسعلی ناصریان و سیده ساناز .، تقی قورچی.سیدمحمد مهدی  سیدالموسوی -24

 ،نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. در اواخر آبستنی بر قابلیت هضم و رفتار نشخوار در گاوهای شیری هلشتاین دهیخوراک

8(3) :123-111. 

ارزشیابی .1399، سعید حسنی، بهروز دستار، راحله رجبی علی آبادی و محمدرضا بیرجندی.تقی قورچیرودباری محدثه،  -25

بر عملکرد بره های پرواری نژاد  آنو تاثیر سطوح مختلف  CNCPSخصوصیات پروتئین پودر بقایای کشتارگاه طیور با مدل 

 .38-29: 128 ،نشریه علوم دامی)پژوهش سازندگی( .بلوچی

 بر کتان دانه مختلف سطوح از استفاده . تاثیر1399وعبدالحکیم توغدری. ، تقی قورچیمصطفی، نورمحمد تربتی نژاد حسین آبادی -26

 .74-67: 28 ،پژوهش های تولیدات دامی)ساری( .شیرخوار های گوساله خونی های فراسنجه و موادمغذی هضم قابلیت عملکرد،

. اثرات عمل آوری فیزیکوشیمیایی دانه گندم بر جمعیت میکروبی شکمبه، 1399و سعید حسنی. تقی قورچیولی زاده، امین.،  -27

 .51-41(:3)12،جانوری زیست محیط پژوهشی علمی فصلنامهبیوشیمیایی و ایمنی خون بره های پرواری افشاری. فراسنجه های 

. تاثیر سطوح مختلف بقایای بوته خشک گوجه فرنگی بر 1399پارسا. بهرام، عبدالحکیم توغدری و تقی قورچی فروزان، سمیه، -28

 .94-83: 126 ،نشریه علوم دامی)پژوهش سازندگی( واری.عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی بره های نر پر

. تاثیر سطوح مختلف سبوس ذرت جیره غذایی برجعیت 1399، محمد اسدی و رضا کمالی.تقی قورچیتوغدری، عبدالحکیم،  -29

: 127 ،نشریه علوم دامی)پژوهش سازندگی(میکروبی، فراسنجه های شکمبه ای و خونی و ابقای نیتروژن در میش های داالق. 

177-188. 



 بر نخود دانه مختلف سطوح اثرات . مقایسه1399، عبدالحکیم توغدری و مختار مهاجر.تقی قورچیجمشیدی رودباری، آمنه،  -30

داالق. نشریه پژوهش در  های × رومانف آمیخته و داالق نژاد های پرواری بره مغذی مواد هضم قابلیت و عملکرد

 .95-108: (1)8 ،نشخوارکنندگان

پژوهش  . بررسی فعالیت آنزیم های سلوالز در مایع شکمبه بزغاله های پرواری کشتار شده.1399.تقی قورچی، صفورا و شه روان -31

 .17-9: 27 ،های تولیدات دامی)ساری(

.اثرات جایگزینی سطوح متفاوت سویای پرچربی 1398، نورمحمد تربتی نژاد ورحمت سمیعی.تقی قورچیحسینی، سید مسعود،  -32

: 4یا بر خصوصیات الشه، اکسیداسیون چربی کیفیت گوشت بره های پرواری زل. تحقیقات تولیدات دامی)گیالن(. با کنجاله سو

19-28. 

. بررسی خصوصیات سیالژ برخی از ژنوتیپ های علوفه باقال. 1398، فاطمه شیخ و نرجس قهاری. تقی قورچیسندآبادی، میالد،  -33

 .37-30: 26پژوهش های تولیدات دامی)ساری(. 

نورفور.  مدل با فرآوری شده ذرت پروتئین ویژگی های بررسی .1398، آمنه جمشیدی رودباری و فاطمه کاظمی.قورچی، تقی -34

 .30-25: 25پژوهش های تولیدات دامی)ساری(. 

 لهتفا پروتئین کیفیت . ارزیابی1398، مرتضی خمیری و امید عشایری زاده.تقی قورچیرجب زاده نسوان، محسن.، بهروز دستار،  -35

 زیست محیط پژوهشی علمی فصلنامه گوشتی. جوجه های تغذیه سویا در کنجاله با مقایسه در تخمیری و خام فرنگی گوجه

 .76-69(:3)11جانوری.

 اثر .1398.بنادکی دهقان مهدی و قنبری فرزاد الموتی، اسدی علی ،قورچی تقیزفرقندی، سمیعی زفرقندی محسن سمیعی -36

نشریه  .زای هلشتاینشیر گاوهای تازه ترکیبات تولید و بر مصرف خوراک، لینولنیک-و آلفا اریکاستئ پالمیتیک، چرب اسیدهای

 .129-144: 2پژوهش در نشخوارکنندگان. 

. اثر روی آلی و معدنی و اسید بوتیریک بر 1398و سعید حسنی. تقی قورچییعقوبی طاسکوه، حمیده.، محمود شمس شرق،  -37

 .51-35(:2)8 پژوهش های تولیدات دامی)گیالن(. مرغ در دوره های مختلف پرورش.عملکرد و صفات کیفی پوسته تخم 

. تاثیر شکل فیزیکی کنسانتره و نوع بافر جیره بر 1398.شهریار کارگرو  تقی قورچیسدی، محمد.، عبدالحکیم توغدری، ا -38

-143: 122دامی)پژوهش سازندگی(.  نشریه علوم در بره های پرواری داالق.فراسنجه های شکمبه ای، خونی و سنتز پروتئین 

158. 

. تاثیر گوجه فرنگی خام و 1398، مرتضی خمیری و امید عشایری زاده.تقی قورچیرجب زاده نسوان، محسن.، بهروز دستار،  -39

نشریه علوم دامی)پژوهش  تخمیری بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و ریخت شناسی پرزهای ایلئوم جوجه های گوشتی.

 .366-349: 122 سازندگی(.

پذیری . اثر عصاره ضایعات چای سبز بر تجزیه1397.تقی قورچیناصحی، محمد.، نورمحمد تربتی نژاد، مرتضی رضایی و  -40

 .101-116: 4نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. ای ماده خشک و پروتئین خام کنجاله سویا. ای و قابلیت هضم رودهشکمبه

. اثر فراوری بر فراسنجه های پروتئین و نشاسته دورقم 1397ری و محسن سمیعی زفرقندی.، آمنه جمشیدی رودباقورچی، تقی -41

 .57-64: 4جو با سیستم نورفور. پژوهش های تولیدات دامی)گیالن(. 

. تاثیر سطوح مختلف سبوس ذرت جیره غذایی برعملکرد، 1397، محمد اسدی و رضا کمالی.تقی قورچیتوغدری، عبدالحکیم،  -42

 .81-71: 3نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان.  مواد مغذی و رفتار نشخوار در میش های داالق.قابلیت هضم 

. اثر سطوح مختلف ضایعات چای سبز بر افزایش 1397.تقی قورچیناصحی، محمد.، نورمحمد تربتی نژاد، مرتضی رضایی و  -43

 .88-71: 120وم دامی)پژوهش سازندگی(. نشریه علوزن، قابلیت هضم مواد مغذی و ابقای نیتروژن در بره های پرواری. 

. بررسی تاثیر اسانس های گیاهی سیر و میخک بر تجزیه 1397، فرزاد قنبری، مرتضی خمیری و مریم ابراهیمی..قورچی، تقی -44

 .96-81: 2پذیری ماده خشک و جمعیت میکروبی شکمبه گوسفند. نشریه پژوهش های علوم دامی)تبریز(.

. تاثیر کنسانتره آردی و پلت و بافر بی کربنات سدیم و 1397.شهریار کارگرو  تقی قورچی ،وغدریاسدی، محمد.، عبدالحکیم ت -45

سسکویی سدیم بی کربنات جیره بر فعالیت برخی از آنزیم های هیدرولتیک بخش های مختلف شیرابه شکمبه، ابقای نیتروژن و 

 .145-127: 1دگان. خون شناسی در بره های پرواری داالق. نشریه پژوهش در نشخوارکنن



. تاثیر سلنیوم و ویتامین خوراکی و تزریقی بر عملکرد، فراسنجه های 1397.تقی قورچیاسدی، محمد.، عبدالحکیم توغدری و  -46

 .87-79: 20. (ساری)خونی و قابلیت هضم موادمغذی در بره های شیرخوار نژاد داالق. پژوهش های تولیدات دامی

. بررسی افزودن مالس و 1397سمانه اربابی، سعید زره داران و سیدمحمد مهدی سیدالموسوی.، تقی قورچینظام دوست، مجید.،  -47

 .182-169: 119نشریه علوم دامی)پژوهش سازندگی(. دانه جو و تاخیر در سیلو بر فراسنجه های کمی وکیفی سیالژ کلزا. 

.اثرات جایگزینی سطوح متفاوت 1397قربانی.، نورمحمد تربتی نژاد، رحمت سمیعی و بهنام تقی قورچیحسینی، سید مسعود،  -48

سویای پرچربی با کنجاله سویا بر عملکرد پرواری، فراسنجه های خونی و تجزیه پذیری ماده خشک در بره های پرواری نژاد زل. 

 .25-17: 19. )ساری(پژوهش های تولیدات دامی

جایگزینی جو با انواع ذرت فرآوری شده بر عملکرد،  . اثرات1397، بهروز دستار و فرشید اشراقی.تقی قورچیکاظمی،فاطمه.،  -49

 .180-159: 1.تخمیر شکمبه ای و سودآوری در بره های نر افشار. نشریه پژوهش های علوم دامی)تبریز(

. اثرات استفاده از گندم عمل آوری شده به روش های فیزیکی و شیمیایی بر 1396و سعید حسنی. تقی قورچیولی زاده، امین.،  -50

 .20-1: 4نشریه پژوهش در نشخوارکنندگانرشد و قابلیت هضم موادمغذی در بره های پرواری.  عملکرد

. تاثیر چرای مستقیم گیاه 1396، سید محمد مهدی سیدالموسوی، ابراهیم زینلی، زهره کریمی و آشورمحمد قره باش.قورچی، تقی -51

 .150-141: 117دامی)پژوهش سازندگی(. نشریه علوم  کامل جو بر عملکرد و خصوصیات پراوری بره های داالق.

. اثر افزودنی های مختلف بر تجزیه پذیری ماده خشک 1396محبوبه شاهی و محمدتقی فیض بخش.،تقی قورچیقهاری،نرجس،  -52

 .54-39: 4.تحقیقات تولیدات دامی ( در مراحل مختلف فنولوژیک.Brassica junceaسیالژ خردل علوفه ای )

. تاثیر استفاده از سطوح 1396و فرهاد شیرانی بیدآبادی.تقی قورچی تی نژاد، احمدرضا یزدانی، کشفی، حامد، نورمحمد ترب -53

مختلف محصول فرعی تانن گیری شده پسته در جیره بر عملکرد و قابلیت هضم موادمغذی در بره های پرواری. نشریه پژوهش 

 .40-27: 3در نشخوارکنندگان

تاثیر سطوح مختلف تفاله زیتون بر فراسنجه های .1396بهروز دستار و آرش آذرفر.، اضغر سپهوند، تقی قورچیوستی، فرانک، د -54

 دامی پژوهش های علوم. تخمیری، مقدار آنزیم های سلوالزی و تولید پروتئین میکروبی شکمبه بره های نر لری

 (: 4)9ایران)مشهد(.

ادی عملکرد بره های پرواری تغذیه شده با منابع ارزیابی و تحلیل اقتص .1396و محمود شمس شرق. تقی قورچیپرور، رضا.،  -55

 .102-89: 116نشریه علوم دامی)پژوهش سازندگی(.  .(Topsis)مختلف روغن در جیره براساس مدل تاپسیس

. اثر افزودن روغن های کلزا، سویا و ماهی به جیره خوراکی بر ترکیب 1396و محمود شمس شرق. تقی قورچیپرور، رضا.،  -56

 .159-143(:2)27کیفیت گوشت بره های پرواری. نشریه علوم دامی)تبریز(، اسیدهای چرب و 

. تاثیر سطح فیبر و نشاسته جیره و نوع 1396. قره باشو آشورمحمد  تقی قورچیتوغدری، عبدالحکیم.، نورمحمد تربتی نژاد،  -57

نشریه پژوهش در .  Real time PCRفرآوری جو بر تغییر جعیت نسبی میکروارگانیسم های دستگاه گوارش اسب با استفاده از 

 .192-169(:1)5نشخوارکنندگان

. بررسی روند تجزیه پذیری دانه جو و سویای پرتوتابی شده 1396زره داران.سعید و  پروین شورنگ، تقی قورچیقربانی، بهنام.،  -58

 .67-58:15پژوهش های تولیدات دامی، با سطوح مختلف پرتوگاما و اثر آنها در عملکرد پرواری بره ها.

های  ای، آنزیم های شکمبه تاثیر تفاله زیتون بر عملکرد، فراسنجه.1396، بهروز دستار و آرش آذرفر.تقی قورچیوستی، فرانک، د -59

 .25-13: 1.. تحقیقات تولیدات دامیهای نجدی فیبرولیتیک و سنتز پروتئین میکروبی در بزغاله

ه دانه کامل بر تولید، ترکیبات شیر، قابلیت هضم و فراسنجه های . اثر سطوح مختلف پنب1395.تقی قورچیشاهی، محبوبه و  -60

 .625-635: (4)8خونی در گاوشیری نژاد مونت بیلیارد. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران. 

. مقایسه فعالیت آنزیم کربوکسی متیل سلوالز و میکروکریستالین سلوالز در مایع شکمبه 1395.تقی قورچیدوستی، فرانک و  -61

 .44-33(:4)26،)تبریز(ند نر فیستوله دار با بره های پرواری کشتار شده. نشریه پژوهش های علوم دامیگوسف

. تاثیر ضایعات ماهی تخمیری در تغذیه جوجه 1395و سعید زره داران. تقی قورچیشبانی، اکرم.، فتح اله بلداجی، بهروز دستار،  -62

 .30-17: 113ه های خون. نشریه علوم دامی)پژوهش سازندگی(. های گوشتی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنج

. مقایسه جایگزینی جو با مقادیر مختلف تفاله 1395، بهروز دستار، آرش آذرفر و اضغر سپهوند.تقی قورچیدوستی، فرانک،  -63

 .72-55:(3)4نشریه پژوهش در نشخوارکنندگانزیتون بر عملکرد و قابلیت هضم در بره ها و بزغاله های پرواری. 



. اثر قارچ های صدفی و رنگین کمان بر 1395.، سید اسماعیل رضوی، هادی بهزاد، عطیه مهرابی و روح ا.. مستانیقورچی، تقی -64

-59: 3دامی،  تولیداتپروتئین خام و دیواره سلولی و تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک محصوالت فرعی زراعی. تحقیقات 

69. 

. اثر افزودن روغن های کلزا، سویا و ماهی به جیره خوراکی بر عملکرد 1395مود شمس شرق.و مح تقی قورچیپرور، رضا.،  -65

 .109-91(:2)4نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان.رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های پرواری. 

های حاوی ضایعات ماهی تخمیری . تاثیر جیره 1395و سعید زره داران. تقی قورچیشبانی، اکرم.، فتح اله بلداجی، بهروز دستار،  -66

 .86-75: 111بر عملکرد رشد و خصوصیات الشه جوجه های گوشتی. نشریه علوم دامی)پژوهش سازندگی(. 

. ارزیابی اثرات جایگزینی دانه جو با دانه ذرت فرآوری شده بر 1395، بهروز دستار و فرشید اشراقی.تقی قورچیکاظمی،فاطمه.،  -67

 .54-39(:1)4نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان.ژاد افشاری. سودآوری بره های پرواری ن

. اثر افزودن گیاهان کاکوتی، نعنا و پونه به شیر بر عملکرد، متابولیت 1395و سید علیرضا وکیلی. تقی قورچیقهاری، نرجس.،  -68

 .57-71: 1 های شیمیایی خون و جمعیت میکروبی مدفوع گوساله ای هلشتاین. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران.

. گوارش پذیری دانه های غالت فرآوری 1395و آشورمحمد قره باش. تقی قورچیتوغدری، عبدالحکیم.، نورمحمد تربتی نژاد،  -69

 .54-45: 110شده در اسب ترکمن به روش کیسه های نایلونی متحرک. نشریه علوم دامی)پژوهش سازندگی(. 

.تاثیر پرتوهای گاما و الکترون بر تجزیه 1394نصوری و نورمحمد تربتی نژاد.، هرمز مشورنگ، پروین تقی قورچیفرزاد.،  قنبری، -70

پذیری ماده خشک و پروتئین کنجاله پنبه دانه با روش کیسه های نایلونی و الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید. نشریه پژوهش در 

 .50-39(:4)2تغذیه دام)شهرکرد(. 

. تعیین تجزیه پذیری و اثر گیاه کاکوتی بر قابلیت هضم ماده 1394د عشایری زاده.، فرزاد قنبری و امیتقی قورچیسالمت، عافیه،  -71

 .34-23(:3)4مجله تحقیقات دام و طیور،  خشک، جمعیت میکروبی شکمبه و فراسنجه های خونی گوسفند داالق.

خشک و دیواره سلولی کاه . تعیین مقدار کیتین و تجزیه پذیری ماده 1394و سید اسماعیل رضوی. تقی قورچیمهرابی، عطیه،  -72

 .61-51(:2)4مجله تحقیقات دام و طیور،  .(Trametes versicolorکلزای فرآوری شده با قارچ پوسیدگی سفید رنگین کمان)

. اثرات شیر حاوی تخم مرغ و بیوتین بر عملکرد، فراسنجه 1394بهروز دستار و آشورمحمد قره باش. تقی قورچی،، راضیه، ملک -73

 .16-1(:2)3و قابلیت هضم گوساله های هلشتاین. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان.   Gین، ایمونوگلوبولین های خونی، فریت

تاثیرات سطوح مختلف و اندازه ذرات . 1394سعید زره داران، احمد طاطار و بهنام قربانی. تقی قورچی،قاسمی هدک، مرتضی،  -74

-ماده خشک، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه ایکمبهبر ناپدید شدن ش  هاکانی گالکونیت و آلومینوسیلیکات

 .37-21: 2.تحقیقات تولیدات دامی.های خونی گوسفند داالق
.ناپدید شدن شکمبه ای پروتئین و 1394، هرمز منصوری و نورمحمد تربتی نژاد.شورنگ، پروین تقی قورچیفرزاد.،  قنبری، -75

 .93-83(:1)17ری نشده و عمل آوری شده با پرتوهای گاما و الکترون. تولیدات دامی.اسیدهای آمینه کنجاله کانوالی عمل او

. مقایسه ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای چهار نوع کاه 1394و سید اسماعیل رضوی. تقی قورچیمهرابی ، عطیه،  -76

 .28-107:13و سازندگی(، نشریه علوم دامی)پژوهش .(Trametes versicolorفرآوری شده با قارچ رنگین کمان)
. اثر جایگزینی سطوح مختلف 1393، مهدی فرحپور، آشور محمد قره باش و رحمت سمیعی.تقی قورچیولی کمال، علیرضا.،  -77

جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم به جای سیلو بر عملکرد و فراسنجه های خونی و شکمبه ای بره های زل. نشریه پژوهش های 

 .385-297(:4)6علوم دامی ایران.

های حاوی سطوح  تأثیر منابع خوراکی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع در جیره .1393و احد یامچی. تقی قورچیپاشایی، سمیه.،  -78

-103(: 4)2نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان.  .های پرواری های خون بره مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد و فرآسنجه

122. 

. تاثیر پرتوتابی بر ناپدید شدن شکمبه 1393، هرمز منصوری و نورمحمد تربتی نژاد.شورنگ، پروین یتقی قورچقنبری،فرزاد.،   -79

 .66-55(:104)27ای ماده خشک و پروتئین خام و قابلیت هضم برون تنی کنجاله کانوال. نشریه علوم دامی)پژوهش و سازندگی(،
. ارزشیابی پروتئین نسبت های 1393تربتی نژاد و فیروز صمدی. ، سیده ساناز رمضانپور، نورمحمدتقی قورچی، سمانه.، اربابی -80
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   تاليف كتاب.5

انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و  نشخوارکنندگان)تالیف(.. اصول تغذیه 1397و سید محمد مهدی سیدالموسوی. قورچی، تقی -1

 صفحه. 310منابع طبیعی گرگان. 

 169 انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. . میکروبیولوژی شکمبه )تالیف(.1390و بهنام قربانی. قورچی،تقی -2

 صفحه.

انتشارات دانشگاه علوم و انتخاب جیره در حیوانات مزرعه ای)ترجمه(.  . مصرف اختیاری خوراک1390و یوسف اسدی. قورچی، تقی -2

 صفحه. 524کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 صفحه 262. هضم و متابولیسم در دامهای اهلی.انتشارات نشر هم مهین. 1387تقی قورچی.قربانی،بهنام.،یدا..چاشنی دل و  ـ3

انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  .)ترجمه(ذایی گاوهای گوشتی. احتیاجات غ1388.تقی قورچییوسف و ،اسدی  -4

 صفحه. 489گرگان.



 رشته علوم دامي (Ph.Dدكتري)دوره  رساله   راهنمايي.6
شير اثرات جايگزيني شير و سطوح مختلف جيره آغازين بر توسعه بافت، توليدات تخميري، سنتز پروتئين ميكروبي شكمبه و رشد بره هاي -1

 (17/4/88.)دفاع شده آشورمحمد قره باشخوار.دانشجو: 

اثرات عمل آوري كنجاله دانه هاي روغني با پرتوهاي يون ساز گاما و الكترون بر كينتيک تجزيه شكمبه اي پروتئين و شاخص هاي   -2

 (.14/4/91)دفاع شده فرزاد قنبريعملكرد گوسفندان پرواري. 

اما بر برخي دانه هاي روغني و غالت بر تركيب شيميايي، عوامل ضد تغذيه اي، تجزيه پذيري شكمبه اي، اثرات پرتوتابي الكترون و گ -3

 (27/3/92)دفاع شده كوكنده بهنام قربانيقابليت هضم كل پروتئين و نشاسته و ويژگي هاي عملكرد پرواري بره ها. 

)دفاع  سمانه اربابيفعاليت آنزيمي و جمعيت باكتريايي شكمبه اي در گوسفند.  تاثير نسبت هاي علوفه به كنسانتره بر پايه باقال بر تخمير ، -4

 (12/11/92شده

تاثير سطوح مختلف انرژي و پروتئين در جيره هاي حاوي دانه هاي سويا و كلزا بر عملكرد پروار برخي فراسنجه هاي خوني غلظت تري  -5

 (24/6/94)سميه پاشاييبره.  گليسريد كبد و بيان برخي ژن هاي مرتبط با كبد چرب در

اي و خوني، قابليت هضم، فعاليت آنزيمي، جمعيت ميكروبي هاي شكمبهاثرات جايگزيني جو با ذرت فرآوري شده بر عملكرد، فراسنجه -6

 (26/10/96)فاطمه كاظمي. هاي پرواري شكمبه و سودآوري در بره

اي و خوني ، قابليت هضم، فعاليت آنزيمي، مشتقات دفعي پوريني هاي شكمبهراسنجهمقايسه اثرات سطوح مختلف تفاله زيتون بر عملكرد، ف -7

 (11/4/96)فرانك دوستي خالدار. هاي پرواريها و بزغالهاداري و جمعيت ميكروبي شكمبه در بره

زيمي و جمعيت ميكروبي شكمبه در اي و خوني، قابليت هضم، فعاليت آنهاي شكمبهمقايسه اثرات منابع مختلف چربي بر عملكرد، فراسنجه -8

 (14/12/95)رضا پرورهاي پرواري. بره

 يتت جمع بتر فرآينتد توليتد شتير، تركيبتات شتير، تخميتر و        3-اثر اسيدهاي چرب بلند زنجير اشباع )اسيد پالميتيک و اسيد استتئاريک( و امگتا   -9

 (24/10/98دفاع شده )محسن سميعي. اوهاي شيري گهضم  يتقابليمي و آنز يتفعال ي،و خون ايشكمبه هايفراسنجهيكروبي، م

يمي و آنز يتهضم، فعال يتقابل ي،و خون ايشكمبه هايسنجهآبر عملكرد، فر هاي مختلفآوري شده به روشاستفاده از گندم عملاثرات  -10

 (8/10/97)دفاع شده امين ولي زادهي. پروار هايميكروبي شكمبه در بره يتجمع

سيدمحمد مهدي ش حرارتي و محدوديت غذايي در اواخر دوره آبستني بر ايمني و متابوليسم گوساله هاي هلشتاين. بررسي تاثير تن -11

 (28/11/98دفاع شده )سيدالموسوي

اي و خوني، قابليت هضم، فعاليت آنزيمي و جمعيت ميكروبي دانه نخود بر عملكرد، فراسنجه هاي شكمبه مقايسه اثرات سطوح مختلف -12

 (29/10/98دفاع شده آمنه جمشيدي) در بره هاي پرواري نژاد رومانف و داالق.شكمبه 

اي و خوني، قابليت هضم مواد  تخمير شكمبه هاي فراسنجه برخي از ،برعملكرد رشد مقايسه اثرات سطوح مختلف اسانس روغني آويشن -13

 (دفاع شده 2/12/1401) صفورا شه روانواري. ها و بزغاله هاي پر مغذي، فعاليت آنزيمي و جمعيت ميكروبي شكمبه در بره

تخمير شكمبه اي و خوني، قابليت هضم  هاي فراسنجه برخي از ،اثرات شكل فيزيكي  يونجه و فرآوري دانه جو در جيره برعملكرد رشد -14

 (دفاع شده 14/11/1400). راحله رجبي علي اباديهاي پرواريمواد مغذي و كيفيت گوشت در بره

-اي و خوني، قابليت هضم و فعاليت آنزيمهاي شكمبهذيه سطوح مختلف اسيدهاي چرب پالميتيک و استئاريک بر عملكرد، فراسنجهاثر تغ -15

  (10/8/1400دفاع شده ) حسين بائي .هاي پرواريهاي سلوالز شكمبه بره

فعاليتت   اي و ختوني، هتاي شتكمبه  هضم، فراستنجه تبر عملكرد رشد، قابلي جو با زمينيسيب ضايعات مختلف سيالژ سطوح جايگزيني اثر :-16

 مهدي بابايي پرواري. نر هايبره آنزيمي و جمعيت ميكروبي شكمبه در

هتاي ايمنتي و ختوني در    هاي مختلف نگهداري روي عملكرد، جذب موادمغذي آغوز، جمعيت ميكروبي ، فراسنجهاثر تغذيه آغوز با روش -17

 سيني سابقيسيد حسين حگوساله نژاد سمينتال. 

هتاي ختوني، متابوليستم هورمتوني،     ي انتقتال بتر فرانستجه   دوره كتروم در  و نتانوذرات  متيونين-كرومهاي معدني، تاثير مكمل كروم به شكل -18

 محمد اسدي. ي آنها تحت تاثير تنش گرماييمتولد شده هايبره هاي افشار وميش ايمني اي و سيستمپارامترهاي شكمبه

 هتاي شتيري.  هاي خوني و قوام مدفوع گوستاله دوسپرم ذرت و روش فرآوري بر عملكرد رشد، قابليت هضم مواد مغذي، فراسنجهاثر نوع آن -19

 حجت سنجری

هتاي ختوني   اي و فراستنجه هضتم موادمغتذي، رفتتار تغذيته    اي با سيالژ سورگوم بر عملكرد توليد، قابليتت تاثير جايگزيني سيالژ ذرت علوفه -20

 حامد غالمی و بره هاي پرواري. گاوهاي شيرده



قابليت هضتم موادمغتذي، فعاليتت آنتزيم هتاي شتكمبه اي، ستنتز پتروتئين ميكروبتي و           ،اثرات اندازه ذرات دانه جو و گندم برعملكرد رشد -21

 سید مسعود حسینیهاي نژاد داالق. فراسنجه هاي خوني در بره

اي و هتاي شتكمبه  اي و ختوني، قابليتت هضتم موادمغتذي ، فعاليتت آنتزيم      هتاي شتكمبه  اسنجهدانه فرآوري شده بر عملكرد، فراثر تغذيه پنبه -22

 محبوبه شاهیهاي پرواري. سنتزپروتئين ميكروبي بره

و  شناستي روده ريختت گوشتت،   كيفيتت  ختوني، كميتت و   هتاي فراسنجه قابليت هضم ، بر عملكرد،  بيوتيکپريو  پروبيوتيک تاثير مقايسه -23

 خلف الرجب. مدفوع خرگوش در حال رشد ي روده ويكروبم يتجمع

مقايسه اثرات افزودن امولسيفاير تجاري با سطوح مختلف چربي بر عملكرد، سالمت، پاسخ ايمني، قابليت هضم موادمغذي و فراستنجه هتاي    -24

 علیرضا علی پور هاي شيرخوار هلشتاين.خوني در جيره آغازين گوساله



 

 رشته علوم دامي (Ph.Dتري)دكدوره  رساله   مشاور .6
فريد مسلمي پور. آزمايش فرضيه امكان تحريک اشتها و پرخوري در گوسفند به منظور افزايش وزن با استفاده از اسپتوزوتوسين. دانشجو : -1

 (25/6/88 دفاع شده)

محمد رده در ابتداي شيردهي. تاثير اندازه ذرات و سطوح چربي مكمل بر خصوصيات هضم در شكمبه گوسفند و عملكرد گاوهاي شي -2

 (28/6/91 دفاع شده .)مهدي شريفي حسيني

 (30/4/93)عبدالحكيم توغدريارزيابي تغذيه اي دانه جو و ذرت فرآوري شده در جيره هاي با فيبر يا نشاسته باال در اسب تركمن. -3

سويا بر عملكرد، برخي از فراسنجه هاي خوني، قابليت  تعيين ارزش تغذيه اي ضايعات ماهي تخميري و تاثيرات جايگزيني آن با كنجاله -4

 (29/2/95)دفاع شدهاكرم شبانيهضم مواد مغذي و جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي.  

تئين و اثر عمل آوري دانه جو و كنجاله سويا با عصاره ضايعات چاي سبز بر تجزيه پذيري شكمبه اي و قابليت هضم روده اي نشاسته و پرو-5

 (12/12/96دفاع شده )محمد ناصحيبررسي تاثير پودر ضايعات چاي سبز بر توليد گاز متان و عملكرد برهاي پرواري. 

تعيين ارزش تغذيه اي تفاله گوجه فرنگي تخميري و تاثير آن بر عملكرد، جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش و برخي فراسنجه هاي خون در -6

 (21/6/97دفاع شده )زادهمحسن رجب جوجه هاي گوشتي. 

اثرات سطوح مختلف پوسته پسته تانن گيري شده بر عملكرد، متابوليت هاي خون، مايع شكمبه، جمعيت ميكروبي و بازده اقتصادي بره هاي -7

 (4/3/98 دفاع شده)حامد كشفيپرواري. 

مني، خصوصيات رشد، قابليت هضم مواد مغذي و اي -هاي خونيتاثير سطح و روش فرآوري دانه كتان در جيره بر سالمتي، فراسنجه -8

 (20/4/1400 دفاع شده)مصطفي حسين آبادي. هاي شيرخواراي گوسالهتخميرات شكمبه

ملكرد رشد، قابليت هضم خوراک، پاسخ ايمنتي و كيفيتت گوشتت    ع برتاثير سطوح مختلف مكمل خوراكي كوركومين به شكل نانوذرات،  -9

 مصطفي بخارائيان خراسان .و هوايي گرم هاي پرواري در شرايط آببره

 



 پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي  راهنمايي. 7
. 1383اثرات جایگزینی کنجاله کانوال به جای کنجاله پنبه دانه در جیره های بره های پرواری. دفاع از پایان نامه زمستان  -1

 (28/10/82)دفاع شده وحيد رضائی پوردانشجو : 

)دفاع شده  هادي صفرزاده. دانشجو: 1383.  دفاع از پایان نامه بهار بررسی رشد جبرانی در بره های پرواری نژاد داالق -2

30/3/83) 

مطالعه اثر نمکهای کلسیمی اسید چرب زنجیره بلند و مکملهای پروتئینی برکمیت و ترکیبات شیر در گاوهای نژاد هلشتاین.  -3

 (25/12/83شده)دفاع  .رودباري آمنه جمشيدي

 (23/6/84. )دفاع شده عبدالحكيم توغدرياثرات تغذیه ای کولین محافظت شده در شکمبه بر روی گاوهای شیری.دانشجو   -4

تاثیر سطوح مختلف پودر بقایای کشتارگاه طیور بر عملکرد بره های پرواری نژاد بلوچی و بررسی خصوصیات پروتئین آن با  -5

  .(26/6/84)دفاع شدهباريمحدثه رود. دانشجو  CNCPS  مدل

)دفاع شده  محمود كيوانلو شهرستانكیاستفاده از سطوح مختلف موننسین در تغذیه بره های پرواری نژاد مغانی. دانشجو:  -6

7/8/84) 

 (.12/3/86)دفاع شده  سمانه اربابیاثر تاخیر در سیلو کردن و کاربرد برخی اسیدهای آلی بر تخمیر سیلوی ذرت. دانشجو  -7

کمل پروپلین گلیکول و نمکهای کلسیمی اسید چرب بر تولید و ترکیبات شیر و متابولیتهای خونی گاو شیری نژاد تاثیر م -8

 (4/86/ 11)دفاع شده عبدالرضا حسين دوستهلشتاین. 

 . (11/4/87)دفاع شدهبهنام قربانی كوكندهتاثیر موننسین و سطوح مختلف پروتئین بر روی عملکرد گاوهای شیری هلشتاین.  -9

علی چيت محافظت شده بر تولید،ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی در گاوهای شیری هلشتاین .  CLAاثرات مکمل  -11

 (3/11/88)دفاع شده ساز

. )دفاع محسن سميعی زفرقندي. CNCPSتعیین تجزیه پذیری و خصوصیات کربوهیدرات دو رقم جو فرآوری شده با مدل -11

 (.23/4/88شده 

. اميرر حسرين عابرد نی   له مرکبات خشک شده به جای دانه جو بر عملکرد بره های تالشی گـیالن.  بررسی سطوح مختلف تفا-12

 (18/7/88)دفاع شده 

. )دفاع شده محمد مهدي پاو زاثرات افزودنیهای باکتریایی، اسید های آلی و مالس بر روی تخمیر سیلوی سورگوم.  -13

17/7/89) 

عليرضا ولی و فراسنجه های خونی و شکمبه ای بره های پرواری.  تاثیر سطوح مختلف جلبک دریایی بر روی عملکرد-14

 .(4/4/90)دفاع شده كمال

جو بر کیفیت ظاهری و ارزش تغذیه ای سیالژ کانوال. -، جو و ترکیب مالساثر تاخیر در سیلو کردن و افزودنی های مالس-15

 .( 14/12/90)دفاع شده مجيد نظام دوست

یا فرآوری شده با کنجاله سویا بر عملکرد و متابولیت های خونی بره های پرواری نژاد اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه سو -16

 (.20/7/90)دفاع شده سيد مسعود حسينیداالق. 

)دفاع شده راضيه ملکاثرات شیر حاوی تخم مرغ و بیوتین بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های هلشتاین. -17

12/11/90) 

، برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های نر نه های نشاسته بر عملکرد تولیدیاثر سطوح مختلف پساب کارخا-18

 (22/6/90)دفاع شده احسان كماليانپرواری. 

 (16/12/91)دفاع شدههادي بهزاد .تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی ضایعات کشاورزی در شتر-19

های معدنی با استفاده از و مکمل خوراکر، پتاسیم، منیزیم، سدیم( در کلسیم، فسف) عناصر معدنیای شکمبه ناپدید شدنتعیین -21

 (14/11/91)دفاع محمد ابراهيمی مرز كال . روش نایلون بگ

 . سعيد غالمياناثر سطوح مختلف پنبه دانه کامل بر عملکرد پرواری و فراسنجه های خونی بره های نر نژاد داالق-21

ابوذر  .بره های شیرخوار IL-Bروده، متابولیت های خونی و بیان ژن  تاثیر سین بیوتیک بر عملکرد مورفولوژی-22

 (8/7/92)معرب



مقایسه تاثیر سطوح مختلف و اندازه ذرات آلومینوسیلیکات گالکونیت بر ناپدید شدن ماده خشک، قابلیت هضم مواد مغذی، -23

 (16/7/92)دفاع شدهمرتضی قاسمی هدكفراسنجه های خونی شکمبه ای در گوسفند. 

)دفاع عباسعلی شر عترسی اثرات طول مدت شیردهی و استفاده از شیر گاو به عنوان جایگزین بر عملکرد بره ها. بر-24

 (24/11/91شده

 عطيه مهرابیمقایسه ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری انواع کاه عمل آوری شده با قارچ پوسیدگی سفید. -25

 (1/11/91)دفاع نجمه متولی طاهره گوسفند. مقایسه ارزش غذایی و تجزیه پذیری ضایعات طیور در شکمب-26

 مهسا مرادي.  In vitroارزیابی اثر برخی افزودنیها بر روی جمعیت پروتوزای گوسفند به روش  -27

عافيه تعیین اثر گیاه کاکوتی بر قابلیت هضم ماده خشک جیره، جمعیت میکروبی شکمبه و فراسنجه های خونی گوسفند. -28

 .سالمت

-، سالمت و عملکرد رشد گوسالهGخام و گرمادهی شده )حرارت دیده( بر میزان جذب ایمونوگلوبولین  اثر استفاده از آغوز-29

 (.5/11/95)دفاع محمد رفيعی كركوندي.های نژاد هلشتاین

های خـونی و جمعیـت میکروبـی مـدفوع در     تاثیر گیاهان کاکوتی، نعناع و پونه بر عملکرد، قابلیت هضم ماده خشک، متابولیت-31

 (28/6/94)دفاع نرجس قهاري.های هلشتاینگوساله

های خون در گاو شیری نژاد مونت بیلیارد. دانه کامل بر تولید، ترکیبات شیر، قابلیت هضم و فراسنجهاثر سطوح مختلف پنبه-31

 (4/94)دفاع /محبوبه شاهی

گرمایی فصل تابستان در گاوهای تاثیر پیش ساز گلوکز)گالیکوالین( بر تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی در تنش -32

 (19/7/95)دفاع محدثه سادات ميرغفوري -هلشتاین در تعدادی گاوداری صنعتی استان گلستان

اثر استفاده از مقادیر مختلف بقایای طبق آفتابگردان بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی در بره های پرواری.  -33

 (5/10/94)دفاع احمد فخرانی

( بر قابلیت هضم، فراسنجه های خونی، سیستم ایمنی، باکتری های مدفوع و Ziziphora tenuiorه دارویی کاکوتی)تاثیر گیا-34

 (23/3/96)دفاع احمد حور هجمعیت نماتد در تغذیه دام های مرتعی)میش(. 

حاجی محمد  -اثرات سطوح مختلف کنجاله کتان بر قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و شکمبه ای و سیستم ایمنی میش -35

 (8/3/96)خليل زاد

 (22/12/96)ميالد سندآباديهای یازده ژنوتیپ سیالژ باقال. بررسی پایداری هوازی، ترکیب شیمیایی و میکروب-33

ابراهيم . های پرواریهای خونی در برهاثر استفاده از سطوح مختلف پودر آب پنیر  بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه-37

 (.25/6/97)صداقت

سميه های پرواری. های خونی برهفرنگی بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجهمقادیر مختلف بقایای بوته خشک گوجهاثر -38

 (3/10/97)دفاع شده فروزان

در میش.  یخونفراسنجه های  و، قابلیت هضم مواد مغذی شکمبهبررسی اثر سطوح مختلف ضایعات پرتقال بر تخمیرات -39

 (4/4/98)دفاع شده آزاده نهاردانی

های اثرات  جایگزینی مخلوط ضایعات کشتارگاهی طیور وسبوس برنج فرآوری شده با کنجاله سویا  بر عملکرد ، فراسنجه-01

 (14/8/98)دفاع شده  جعفر شيرازي. خونی و شکمبه ای بره های پرواری

كتا ون نی در میش. و خو های شکمبه ایفراسنجه قابلیت هضم مواد مغذی و ثر سطوح مختلف سیب زمینی بر عملکرد،-01

 (26/6/98)دفاع شده مهرانی

 .های پرواریای در برههای خونی و شکمبهدانه جو بر عملکرد، فراسنجه تاثیر جایگزینی سطوح مختلف نان خشک به جای-02

 (6/11/99)عبدالخليل ا ري

خلف خرگوش ماده. ی خونی و باروری ها فراسنجهیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد، قابلیت هضم، تأث-03

 دفاع شده(19/6/99)الرجب



مرتضی . های هلشتاینهای خونی و سالمت در گوسالههضم موادمغذی، فراسنجهاثر جایگزین شیر بر عملکرد رشد ، قابلیت-00

 (.دفاع شده27/10/1400) محمدابادي

آتنا میش. در ای شکمبه و خونی های مغذی، فراسنجه مواد هضم ظاهری قابلیت عملکرد، بر پنیر آب پودر مختلف سطوح ثرا-04

 حسيينيان

-های خـونی بـره  آب پنیر بر عملکرد، رفتار نشخوار، قابلیت هضم و فراسنجه -تاثیر سطوح مختلف مخلوط سیالژ سبوس گندم -46

 (1401)فوت  شبير بصيريزنده یاد  .های پرواری



 

 مشاورت  پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي 8

، دانشجو : هاي آتاباي بررسي اثر گوسيپول موجود در كنجاله پنبه دانه بر برخي ويژگيهاي توليد مثلي و فراسنجه هاي خوني در قوچ -1

 (3/8/82)دفاع شده فرزاد قنبري

اع شده )دفعلي خرسندنياتاثير جايگزيني سطوح مختلف تفاله چغندرقند به جاي جو بر توان پرواري  بره هاي داالق، دانشجو:  -2

8/4/84.) 

)دفاع سيد عبدا... هاشمياثرات تغذيه سيليكون بر مقاومت به تنش شوري در گياه كلزا در كشت هيدروپونيک. دانشجو:  -3

 (.5/10/86شده

حسين مطالعه فوليكول هاي تخمدان در دوره بعداز زايش در گاوهاي پرتوليد و كم توليد با استفاده از دستگاه سونوگرافي. -4

 (27/7/90دفاع شده .)بائي

)دفاع شده حسين اياسيدر مرغ هاي تخم گذار،  سالمونال اينتريتيدستاثير سيلوي ذرت بر القاي تولک، پاسخ ايمني و جمعيت -5

7/11/91) 

ذار اثرات استفاده از سيلوي ذرت با و بدون پربيوتيک يا پروبيوتيک بر عملكرد، پاسخ ايمني و شاخص هاي استخواني مرغ هاي تخم گ-6

 ( 9/10/92)دفاع شده محسن اكبري عالييدر طي دوره تولک بري، 

محمد تاثير شكل فيزيكي كنسانتره و نوع بافر جيره بر عملكرد، فراسنجه هاي خوني و پارامترهاي شكمبه اي بره هاي پرواري داالق. -7

 (27/4/97)دفاع شده اسدي

 .معدني بر عملكرد و صفات كيفي پوسته تخم مرغ در مرغان تخمگذار بررسي استفاده از سطوح مختلف اسيدآلي با روي آلي و -8

 (10/10/97)دفاع شده حميده يعقوبي طاسكوه

اي و خوني هاي شكمبهبر تركيبات شير، قابليت هضم مواد مغذي، فراسنجه پودر بقاياي كشتارگاه طيور تاثير جايگزيني كنجاله سويا با-9

  )(صادق سجادي.هاي شيردهميش

محمد مهدي غريب قايسه عملكرد و كيفيت علوفه، و ارزيابي اقتصادي كشت هاي خالص و مخلوط جو و باقال. م-10

 (22/7/99)دفاعآزادي

. هاي پروارياي و خوني برههضم موادمغذي، پارامترهاي شكمبهتاثيركانديشنينگ كنسانتره و نوع غله جيره بر عملكرد، قابليت -11

  (3/12/99)جواد زارعي

اي و خوني و رفتار هاي شكمبه پذيري مواد مغذي، فراسنجه تأثير سطوح مختلف خيساب ذرت بر عملكرد،تركيبات شير، گوارش-12

 (20/6/1401) مقصد صحنه. نشخوار  ميش هاي داالق

 



 كنفرانس هادر  مقاالت علمي منتشر شده.  9

اولـین همـایش ملـی     . مجموعـه مقـاالت   رتعمدل مناسب جهت جیره نویسی در م . 1381و زهره کریمی. قورچی تقی  -1

 سمنان. تحقیقات مدیریت دام و مرتع

تعیین ترکیبات شیمیایی چهـار گونـه گیـاه مرتعـی      .1373.،غالمرضا قربانی.،مهدی بصیری و مجید صادقیان.قورچی،تقی  -2

 .مجموعه مقاالت اولین سیینار ملی مرتع و مرتعداری در ایران .استان اصفهان

تعیین ترکیبات شیمیایی، قابلیـت هضـم و تجزیـه     .1375غالمرضا قربانی.،مهدی بصیری و مجید صادقیان..،قورچی،تقی . -3

 .مجموعه مقاالت اولین سمینار تغذیه دام کشور .پذیری سه گونه مرتعی سمیرم

جزیـه  تعیین ترکیبات شـیمیایی، قابلیـت هضـم و ت    .1375.،غالمرضا قربانی.،مهدی بصیری و مجید صادقیان.قورچی،تقی -4

 .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی بیابان زائی و روشهای مختلف بیابان زدایی .پذیری سه گونه مرتعی اردستان

. اثرات استفاده از کولین کلراید بر تولید و ترکیبـات شـیر و عملکـرد گاوهـای     1384.و تقی قورچیتوغدری ،عبداحکیم  -5

اسـری علمی،پژوهشـی کشـاورزی و منـابع طبیعـی . باشـگاه       شیرده هلشـتاین در اوایـل زایمـان. چهـارمین همـایش سر     

 . 188: 84پژوهشگران جوان شعبه تبریز.آبان 

. اثرات تغذیه ای نمک های کلسیمی اسـید چـرب زنجیـر    1384.تقی، قورچیجمشیدی، آمنه.، نور محمد، تربتی نژاد و   -6

شیر در گاوهای شیری نژاد هلشتاین.مجموعه مقـاالت   بلند و جایگزینی کنجاله پنبه دانه با کنجاله کلزا بر تولید و ترکیبات

 .15-8برگزیده اولین جشنواره شیر منطقه شمال کشور. ساری آذر:

. ارزشیابی جیره های حاوی فرآورذه هـای  1384و سعید حسنی. تقی، قورچیجمشیدی، آمنه.، نور محمد، تربتی نژاد .،   -7

شیرده نژاد هلشتاین.اولین همایش ملی  گیاهان علوفه ای کشـور.   فرعی کلزا)کنجاله( و چربی عبوری در عملکرد گاوهای

 مرداد :

. اثر مكملهاي اوره، كنجاله تختم پنبته   1384.تقي ، قورچيقره باش،آشور محمد.، فيروز، صمدي .، نورمحمد، تربتي نژاد و   -8

ن ستمينار پژوهشتي گوستفند و بتز     فرآيند شده جيره غذايي بر روي خصوصيات پروار بره هاي نژاد داالق.چكيده مقاالت دومي

 23.آذر:

.بررسي اثرات جايگريني كنجالته كتانوال بته جتاي     1384سعيد، حسني و غالمرضا،قرباني. .،تقي، قورچيرضايي پور،وحيد.، -9

 23پنبه دانه در جيره بره هاي پرواري. چكيده مقاالت دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز .آذر:

.بررسي خصوصتيات پروتئينتي كنجالته كتانوال بتا      1384سعيد، حسني و غالمرضا،قزباني. ،.تقي، قورچي رضايي پور،وحيد.،  -10

و اثرات آن بر سطوح هورمونهاي تيروئيد در بره هتاي پترواري. . چكيتده مقتاالت دومتين ستمينار پژوهشتي          CNCPSمدل  

 23گوسفند و بز .آذر:

. مطالعه تاثیر مصرف کنجاله پنبه دانـه حـاوی   1383و سعید حسنی.  تقی قورچیقنبری، فرزاد، یوسف جعفری اهنگری،  -11

گوسیپول بر شکنندگی گلبول های قرمز و غلظت های تستوسترون و پتاسیم پالسمای خون در قوچهای آتابای. مجموعـه  

 .925-921مقاالت اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. 

تعیین ارزش غذایی برگ کنف  .1389.الل شاخصو ج ، بهنام قربانی تقی قورچی،  ،محمد رضا دهقانیٰ  محسن سمیعی -12

 1389چهارمین کنگره علوم دامی ایران. شهریور  در زمان های مختلف برداشت به روش کیسه های نایلونی در گوسفند.

. اثرات  جیره آغازین با سطح مختلـف  1389،نورمحمد تربتی نژاد و هرمز منصوری. ، تقی قورچی آشور محمد قره باش  -13

  1389ر سنتز پروتئین میکروبی بره های شیرخوار. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. شهریور کنسانتره ب

تاثیر سطوح مختلف کنسـانتره جیـره   . 1389،نورمحمد تربتی نژاد و هرمز منصوری.  ، تقی قورچی آشور محمد قره باش  -14

 .1389شهریور  آغازین بر توسعه شکمبه بره های شیرخوار. چهارمین کنگره علوم دامی ایران.

. بررسی میزان تجزیه پذیری و ویژگـی  1389، مهدی فرحپور و آشور محمد قره باش. علی رضا ولی کمال، تقی قورچی  -15

(  . چهارمین کنگره علـوم دامـی   CNCPSهای پروتئین خام جلبک دریایی) سارگاسوم ایلیسیفولیوم( با استفاده از مدل )

 .1389ایران. شهریور 

. تـاثیر انـدازه ذرات   1389،تقی قورچی و مهدی یعقوب زاده. ، سعید حسنی ، نورمحمد تربتی نژاد محمد مهدی شریفی  -16

 .1389سیالژ ذرت و مکمل روغن بر کنتیک هضم در شکمبه. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. شهریور 



ــی کمــال، تقــی قــورچی   -17 ــایی. علــی رضــا ول ــاه کن 1389و محمــد باب ــذیری گی ــه پ ــزان تجزی گــر کــوهی . بررســی می

 پنجمین همایش ملی ایده های نو د کشاورزی.  .(Silybum marianumمارتیغال)

. تـاثیر تغذیـه جلبـک سارگاسـوم     1389، مهدی فرحپـور و آشـور محمـد قـره بـاش.      علی رضا ولی کمال، تقی قورچی  -18

در کشـاورزی.بهمن  ایلیسیفولیوم بر روی رشد و فراسنجه های عملکردی نژاد زل. پنجمین همایش ملـی ایـده هـای نـو     

1389. 

. اثرات فرآوری شیمیایی دو رقم جو بر ناپدید شـدن  1389و مجتبی آهنی آذری. تقی قورچی، محسن سمیعی زفرقندی   -19

 .1389شکمبه ای ماده خشک و نشاسته. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. شهریور 

ی توسعه دامپروری صـنعتی در حاشـیه اتـرک    بررسی مشکالت و راه کارها. 1387.تقی قورچیآشور محمد قره باش و   -20

 استان گلستان. نخسین همایش ملی صنعت دام وطیور در استان گلستان.

مطالعـه فعالیـت ضـد میکروبـی     . 1387، مرتضی خمیری و محمد مهدی پاویز.تقی قورچی، فرزاد قنبری، طیبه  ابراهیمی  -21

نخسین همـایش ملـی صـنعت دام     .وی مایع شکمبه گوسفندروغن اسانسی سیر در مقایسه با آنتی بیوتیک نئومایسین بر ر

 وطیور در استان گلستان

بررسی اثر موننسین بر روی وضعیت متابولیکی  .1387، حمید امانلو و سعید زره داران.تقی قورچیبهنام قربانی کوکنده،   -22

 .مشهد. سومین کنگره علوم دامی کشور. آبان و تولیدی گاوهای شیری هولشتاین در اوایل زایش

. تاریخچه پـراکنش و اهمیـت ژنتیکـی اسـب     1390.،امین عشایری زاده و امید عشایری زاده.تقی قورچی.، سمانه اربابی  -23

 گنبد. -خزر. اولین همایش ملی اسب و اسبداری ایران

بولیکی در . بررسی شایع ترین اختالالت متـا 1390و امید عشایری زاده. سمانه اربابی.، تقی قورچیامین عشایری زاده .،   -24

 گنبد. -اولین همایش ملی اسب و اسبداری ایران اسب و اهمیت کربوهیدرات ها در مدیریت تغذیه آنها.

. مـروری بـر جیـره نویسـی عملـی و تغذیـه       1390.،امین عشایری زاده و امید عشـایری زاده. تقی قورچی.، سمانه اربابی  -25

 گنبد. -اولین همایش ملی اسب و اسبداری ایران مناسب در اسب خزر.

. مقایسه روش های درون تنی و برون تنی اندازه گیـری قابلیـت هضـم    1390و مجید افشار. تقی قورچیسمانه اربابی .،   -26

 گنبد. -اولین همایش ملی اسب و اسبداری ایران ظاهری جیره اسبچه خزر.

. عملکـرد بـره هـای    1390.، نورمحمد تربتی نژاد.، بهنـام قربـانی و رحمـت سـمیعی.    تقی قورچیسید مسعود حسینی.،   -27

پرواری نژاد زل در استفاده از سطوح مختلف جایگزین شده دانه سویای فرآوری شده با کنجاله سویا. اولین کنگـره ملـی   

 .علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان

ینی سـطوح  .اثـر جـایگز  1390.، نورمحمد تربتی نژاد.، بهنام قربانی و رحمت سـمیعی. تقی قورچیسید مسعود حسینی.،   -28

مختلف دانه سویای فراوری شده با کنجاله سویا بر نرخ رشد ویژه، نرخ وزن نسبی و متوسط رشـد روزانـه در بـره هـای     

 پرواری نژاد زل. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان.

زه فولیکـول هـای تخمـدان گـاو     . بررسی رابطه شیر با اندا1390و سعید حسنی. تقی قورچیحسن بائی.،فیروز صمدی.،  -29

 اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. پس از زایش به کمک اولتراسونوگرافی.

. اثر افزودنـی هـای مـالس، دانـه جـو، ترکیـب       1390.، سعید زره داران و سمانه اربابی.تقی قورچیمجید نظام دوست.،   -30

اولین کنگره ملـی علـوم و    و بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک سیالژ کلزا.مالس و دانه جو بهمراه اثر تاخیر در سیل

 فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان.

. بررسی رابطه تعداد شکم زایش با اندازه فولیکـول هـای   1390و سعید حسنی. تقی قورچیحسن بائی.،فیروز صمدی.،   -31

 گره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان.اولین کن تخمدان گاو پس از زایش به کمک اولتراسونوگرافی.

. بازده اقتصادی اسـتفاده از جـایگزین   1390.،نورمحمد تربتی نژاد و هرمز منصوری تقی قورچی،  آشور محمد قره باش  -32

 اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. شیر در تغذیه بره های شیرخوار.

. همبستگی توسعه شکمبه بـا نیتـروژن   1390.،نورمحمد تربتی نژاد و هرمز منصوری قی قورچیت،  آشور محمد قره باش  -33

اولین کنگـره ملـی علـوم و فناوریهـای      آمونیاکی مایع  شکمبه و بتاهیدروکسی بوتیرات سرم خون در بره های شیرخوار.

 نوین کشاورزی. زنجان.



. بررسـی امکـان اسـتفاده از تخـم مـرغ در تغذیـه       1390باش..، بهروز دستار و آشورمحمد قره تقی قورچیراضیه ملک.،  -34

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین  گوساله های هلشتاین و تاثیر آن بر قابلیت هضم خوراک و فراسنجه های خون.

 کشاورزی. زنجان.

و قابلیت هضـم در اسـبچه    . تاثیرمکمل کنسانتره ای بر مصرف اختیاری1391اربابی، سمانه.، تقی قورچی و مجید افشار.  -35

 88-84خزر. نخستین همایش علمی نژادهای اسب اصیل ایران.

. مقایسه روش های مختلف اندازه گیری قابلیت هضـم ظـاهری اجـزای    1391اربابی، سمانه.، تقی قورچی و مجید افشار.  -36

 .83-78نخستین همایش علمی نژادهای اسب اصیل ایران. مغذی خوراک در اسبچه خزر.

. تعیین تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشـک جـو.پنجمین کنگـره علـوم دامـی ایـران       1391، مهسا و تقی قورچی.مرادی  -37

 دانشگاه صنعتی اصفهان.

. بررسی فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین برخی کنجالـه هـای دانـه    1391پاشایی،سمیه.، تقی قورچی و فرزاد قنبری.  -38

 پنجمین کنگره علوم دامی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان. . NorForهای روغنی با استفاده از سیستم  

. اثر فرآوری بیولوژیکی با قارچ پوسیدگی سفید بر تجزیه پذیری کاه جو در گوسـفند  1391مهرابی، عطیه و تقی قورچی.  -39

 .119-115داالق. همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و داالق.

. بررسی تجزیه پذیری کاه گنـدم فـرآوری شـده بـا قـارچ پوسـیدگی سـفید رنگـین         1391قورچی.مهرابی، عطیه و تقی   -40

 .114-109.(. همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و داالقTrametes versicolorکمان)

ینـی شده)سیسـتم    . مقایسـه کـارآیی افـزایش وزن یـش ب    1391قره باش،آشور محمد.، تقی قورچی و فرید مسلمی پـور.   -41

NRC   ( و افزایش وزن مورد انتظار )سیستمARC .همـایش ملـی    ( با افزایش وزن واقعی بره های پرواری داالق و زل

 .79-73.پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و داالق

ای بـر محـیط بیضـه و    . اثرات گوسیپول جیره 1391قنبری،فرزاد.، یوسف جعفری آهنگری .، تقی قورچی و سعید حسنی. -42

 .184-180همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و داالق. کیفیت اسپرم قوچ های داالق.

. تجزیـه پـذیری ضـایعات هچـری و فضـوالت طیـور در       1391متولی طاهر، نجمه.، تقی قورچی و محمود شمس شرق. -43

 .255-251ایه های ژنتیکی گوسفندان زل و داالق.همایش ملی پرورش و حفظ سرم شکمبه گوسفند نژاد داالق.

. تجزیه پـذیری پـودر کشـتارگاهی طیـور، بسـتر طیـور و       1391متولی طاهر، نجمه.، تقی قورچی و محمود شمس شرق.  -44

همـایش ملـی پـرورش و حفـظ سـرمایه هـای ژنتیکـی گوسـفندان زل و          پوسته تخم مرغ در شکمبه گوسفند نژاد داالق.

 .250-246داالق.

. تعیین تجزیه پذیری ماده خشک قصیل جو در زمان های مختلف برداشت بـه  1391ی هدک،مرتضی و تقی قورچی.قاسم -45

همـایش ملـی پـرورش و حفـظ سـرمایه هـای ژنتیکـی گوسـفندان زل و          روش کیسه هـای نـایلونی در گوسـفند داالق.   

 .513-382داالق.

مبه ای ماده خشک ضـایعات کشـاورزی بـا اسـتفاده از     . تعیین روند تجزیه پذیری شک1391بهزاد، هادی و تقی قورچی.  -46

همـایش ملـی پـرورش و حفـظ سـرمایه هـای ژنتیکـی گوسـفندان زل و          روش کیسه هـای نـایلونی در گوسـفند داالق.   

 .380-377داالق.

. بررسی اسانس های گیاهی بر روی تولید گاز متان و جمعیـت پروتـوزوآ در شـکمبه    1391مرادی، مهسا و تقی قورچی.  -47

 .376-372همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و داالق. وارکنندگان.نشخ

. اثر اسانس های اکالیپتوس، زیـره سـبز و آویشـن بـر جمعیـت پروتـوزوآی شـکمبه        1391مرادی، مهسا و تقی قورچی.  -48

 .380-367همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و داالق. گوسفند.

 . اثر اسانس های پرتقـال، نعنـاع و مـرزه بـر جمعیـت پروتـوزوآی شـکمبه گوسـفند.        1391مرادی، مهسا و تقی قورچی.  -49

 .366-362همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و داالق.

بر وزن بدن، انـدام  . تاثیر سیلوی ذرت 1391حسین ایاسی، بهروز دستار، تقی قورچی، سیدرضا هاشمی و علیجان تبرائی.  -50

های داخلی و سیستم ایمنی مرغ های تخمگذار در مرحله تولک بری. دومین کنفـرانس علمـی تخصصـی صـنعت طیـور      

 .ایران



. تـاثیرات اسـتفاده از سـطوح    1392قاسمی هدک، مرتضی.، تقی قورچی، سعید زره داران، احمد طاطـار و بهنـام قربـانی.    -51

دانشگاه  -سنجه های خونی میش های نژاد داالق. همایش ملی دام و طیور کشورمختلف زئولیت و پرلیت جیره ای بر فرا

 اردیبهشت 12،ساریعلوم کشاورزی و منابع طبیعی 

.بررسی تاثیر انـدازه ذرات کـانی   1392قاسمی هدک، مرتضی.، تقی قورچی، سعید زره داران، احمد طاطار و بهنام قربانی.  -52

کانی ها، به روش کیسه های نـایلونی در گوسـفند. همـایش ملـی دام و طیـور       های سیلیکاته، بر ناپدید شدن ماده خشک

 .اردیبهشت 12،ساریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  -کشور

. اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بـر عملکـرد پـرواری و فراسـنجه     1392غالمیان سعید، تقی قورچی و بهنام قربانی.  -53

 16دانشـگاه شـهید بـاهنر کرمـان،      -داالق. دومین سیمنار ملی مـدیریت پـرورش دام وطیـور   های خونی بره های نر نژاد 

 .80-76شهریور ، صفحه 

. اثـرات سـطوح مختلـف پنبـه دانـه در جیـره بـر عملکـرد پـرواری و          1392غالمیان سعید، تقی قورچی و بهنام قربـانی.   -54

 16دانشگاه شهید باهنر کرمـان،   -ت پرورش دام وطیورخصوصیات الشه بره های نر نژاد داالق. دومین سیمنار ملی مدیری

 .92-88شهریور ، صفحه 

. تاثیر سطوح مختلف افزودنی سین بیوتیـک بـر   1392معرب ابوذر، تقی قورچی، سیده ساناز رمضان پور و فرزانه گنجی.  -55

 12و منابع طبیعی ساری،دانشگاه علوم کشاورزی  -همایش ملی دام و طیور کشور عملکرد بره های شیرخوار نژاد مغانی.

 اردیبهشت.

. تـاثیر سـین بیوتیـک بـر جمعیـت الکتوباسـیل       1392معرب ابوذر، تقی قورچی، سیده ساناز رمضان پور و فرزانه گنجی.  -56

 اردیبهشت. 12دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، -همایش ملی دام و طیور کشور مدفوع بره های شیرخوار.

. تعیین ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری ماده خشک 1392رچی، فرزاد قنبری و امید عشایری زاده.سالمت عافیه، تقی قو -57

دانشـگاه   -دومین سیمنار ملـی مـدیریت پـرورش دام وطیـور     گیاه کاکوتی با روش کیسه های نایلونی در گوسفند داالق.

 .299-296شهریور ، صفحه  16شهید باهنر کرمان، 

.اثـرات عمـل اوری پرتوتـابی بـر     1392پروین شورنگ، هرمز منصوری و نورمحمد تربتی نژاد. قنبری فرزاد، تقی قورچی، -58

دانشـگاه   -دومین سیمنار ملی مـدیریت پـرورش دام وطیـور    تجزیه شکمبه ای و قابلیت هضم برون تنی کنجاله پنبه دانه.

 .323-319شهریور ، صفحه  16شهید باهنر کرمان، 

.اثرات پرتوهای یون ساز گامـا و  1392ن شورنگ، هرمز منصوری و نورمحمد تربتی نژاد.قنبری فرزاد، تقی قورچی، پروی  -59

دومـین سـیمنار ملـی مـدیریت پـرورش دام       الکترون بر تجزیه پذیری ماده خشک و قابلیت هضم برون تنی کنجاله سویا.

 .328-324شهریور ، صفحه  16دانشگاه شهید باهنر کرمان،  -وطیور

. تاثیر گیاهان کاکوتی، نعنا و پونه بر جمعیـت میکروبـی مـدفوع    1394چی و سید علیرضا وکیلی.قهاری نرجس، تقی قور  -60

گوساله های شیرخوار هلشتاین. اولین کنفرانس ساالنه تحقیقات کشاورزی ایران، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، 

 تیرماه. 31شیراز، ایران 

. تاثیر گیاهان کاکوتی، نعنـا و پونـه بـر عملکـرد گوسـاله هـای       1394قهاری نرجس، تقی قورچی و سید علیرضا وکیلی.  -61

شیرخوار هلشتاین. اولین کنفرانس ساالنه تحقیقات کشاورزی ایران، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، شیراز، ایران 

 تیرماه. 31

ه گاوهای شیری مونـت بیلیـارد بـر    . تاثیر استفاده از پنبه دانه در جیر1394شاهی محبوبه، تقی قورچی و محسن بهادری.  -62

 22تولید، ترکیبات شیر و قابلیت هضم ماده خشک. سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشـاورزی ایـران.   

 .1394مرداد 

. تجزیه پذیری ماده خشک چند گیاه مرتعـی در خراسـان   1394حوریه احمد، تقی قورچی، احمد فخرانی و زهره کریمی. -63

 یش ملی دام و طیور شمال کشور. دی ماهشمالی. دومین هما

. تجزیه پذیری ماده خشک چند گیاه مرتعی در خراسـان  1394فخرانی احمد، تقی قورچی، حوریه احمد و زهره کریمی.  -64

 شمالی. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دی ماه



فاده از آغوزخـام و گرمـادهی شـده در    . اثر اسـت 1394رفیعی محمد، تقی قورچی، مصطفی موذنی و عبدالحکیم توغدری. -65

دومـین   .Gسرم و راندمان جذب ظاهری ایمونوگلوبولین  Gدقیقه بر غلظت ایمونوگلوبولین  30درجه به مدت  60دمای 

 همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دی ماه

سیلوی ذرت در چنـد   . بررسی کیفیت1394میرغفوری محدثه سادات، تقی قورچی، عبدا.. سمیعی و عبدالحکیم توغدری. -66

 گاوداری شهرستان گرگان. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دی ماه

. بررسی تجزیه پذیری مـاده خشـک   1394میرغفوری محدثه سادات، تقی قورچی، عبدا.. سمیعی و عبدالحکیم توغدری.  -67

 ماه چند واریته از باقال در گوسفند. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دی

. تعیین میزان تجزیه پذیری ماده خشک گیـاه  1394شاهی محبوبه، تقی قورچی، نرجس قهاری و محمد تقی فیض بخش.  -68

دومین همایش ملی دام و طیور شـمال کشـور. دی    ( در مراحل مختلف فنولوژیکی.Brasica Junceaخردل علوفه ای)
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