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شادپرور ع ، .امام جمعه ن .و چیذری الف .1376 .بررسی ضرایب اقتصادی تولید شیر ،درصد چربی شیر و طول عمر گله گاوهای شیری در
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ج  ،13شماره .130-119 :2

.4
 .5شاه بیک م .ع ،.مومنی ج ، .حسن پور م .و ع .شادپرور  .1381اثرات تیمارهای قارچ کش ،گرما درمانی و پوشش های پلی اتیلن بر عمر
شادپرور ع . 1381 .انتخاب گاوهای نر با استفاده از ارزش خالص فعلی .مجله علوم و صنایع کشاورزی .ج  ،16شماره .112-103 :1
انباری پرتقال تامسون ناول .مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی .ج  ،3شماره .34-19 :10

.6

دهقان زاده ه ، .میرحسینی س .ض .و ع .شادپرور  .1383بررسی تنوع ژنتیکی مرغان بومی ایران با استفاده از نشانگرهای  . RAPDپژوهش و
سازندگی .ج  17شماره .9-2 :1

.7

شادپرور ع .و جوزی شکالگورابی س .1383 .اثر تغییر برخی عوامل سیستم تولید بر شاخص انتخاب بهینه گاوهای هولشتین ایران .مجله علوم
و صنایع کشاورزی .ج  ،18شماره .137-127 :2

.8

رفیعی ف ،.متقی طلب م .و شادپرور ع .1383 .بررسی اثرات برخی عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی گله های شیری هولشتاین به کمک یک
مدل شبیه سازی .پژوهشنامه علوم کشاورزی .ج  ،1شماره .51-43 :3

.9

شادپرور ع ،.نیک نیا آ ،.واعظ ترشیزی ر .و صیاد نژاد م .م .1383 .پیش بینی طول عمر گاوهای زنده هولشتین ایران . .پژوهشنامه علوم
کشاورزی .ج  ،1شماره .60-53 :3

 .10معصومی آ ،.شادپرور ع ،.میرحسینی س .ض .و صیاد نژاد م .م .1383 .برآورد توارث پذیری صفات تولید شیر ،و چربی دوره های اول تا سوم
شیردهی گاوهای هولشتین ایران .پژوهشنامه علوم کشاورزی .ج  ،1شماره .76-71 :3
 .11غفاری زاده ع .محمدی م .و شادپرور ع . 1384 .بررسی بعضی عوامل محیطی بر عملکرد تولید مثل در گاوهای هولشتین استان گیالن .مجله
علوم و صنایع کشاورزی .ج  ،19شماره .169-161 :2
 .12رفیعی ف ،.متقی طلب م .و شادپرور ع .1384 .بررسی راهکارهای خنثی سازی اثرات نامطلوب افزایش برخی از هزینه های پرورش گاو شیری
با استفاده از یک مدل شبیه سازی .همایش شیر شمال کشور .دانشگاه مازندران.
 .13رفیعی ف ،.متقی طلب م ،.شادپرور ع .و صابری نجفی ه .1385 .بررسی اثرات عوامل سامانه تولید بر بهره وری اقتصادی گله های شیری
هلشتاین با استفاده از یک مدل شبیه سازی .مجله علوم کشاورزی ایران .شماره  . 5جلد  : 27ص .888 – 875
 .14میر مهدوی چابک س .الف ،.اسکندری نسب م ،.شادپرور ع .و قربانی الف .1385 .برآورد ضرایب اقتصادی تولید شیر و طول عمر در
گرایش حداقل هزینه و در محدودیت کل نهاده در سه گاوداری هلشتاین .علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی .ج  ،10شماره .179-169 :2
 .15نیک بین س .و شادپرور ع .1385 .برآورد درآمد خالص نسبی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاوهای شیری کشت و صنعت مغان .علم و
فناوری .ج  ،5شماره های  1و .82-73 :2
 .16رضایی ه ،.شادپرور ع ،.میرحسینی س .ض .و مال صالحی م .1385 .برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ و طول عمر در گاوهای هولشتین
ایران .دانش کشاورزی .ج  ،16شماره .182-175 :3

1

 .17بیداری م ،.محمود زاده ع،.محمدی م ،.شادپرور ع .و اسدپور ی .1386 .تاثیر فصل روی تغییرات غلظت پروژسترون خون در گاوهای بومی
گیالن .پژوهشنامه علوم کشاورزی .ج  ،1شماره .20-13 :7
 .18غنی پور م ،.شادپرور ع ،.میرحسینی س .ض .و صیداوی ع .1386 .برآورد ارزش اقتصادی صفات تولیدی و تولید مثلی سه الین تجاری کرم
ابریشم ایران در گرایش حداقل هزینه .پژوهشنامه علوم کشاورزی .ج  ،1شماره .57-45 :7
 .19فالح خیر ع ،.اسکندری نسب م .و شادپرور ع .1385 .ارزیابی ژنتیکی تولید شیر ،باروری و طول عمر در گاوهای هولشتین ایران .علوم و
صنایع کشاورزی ج  ،20شماره .114-105 :7
 .20میرمهدوی چابک س .الف ،.شادپرور ع ،.اسکندری نسب م .و قربانی الف .1386 .برآورد ضرایب اقتصادی تولید شیر ،درصد چربی و
پروتئین و طول عمر گله در گرایش حداکثرسود با استفاده از معادله سود .مجله دانش کشاورزی ج  ،17شماره .156-145 :2
 .21غنی پور م ،.میرحسینی س.ض ،.صیداوی ع ،.شادپرور ع .و بیژن نیا ع . 1387 .برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی شش الین تجاری
کرم ابریشم .پژوهشنامه علوم کشاورزی ج  ،2شماره .38-31 :1
 .22گلشنی م ،.شادپرور ع .و مهدی زاده م .1387 .بررسی اثر وراثت پذیری و تعداد مشاهدات در کارآیی سه روش تقریب صحت ارزیابی
ژنتیکی .پژوهشنامه علوم کشاورزی ج  ،2شماره .44-39 :1
 .23صادقی سفید مزگی ع ،.مرادی شهر بابک م ،.نجاتی جوارمی الف .و شادپرور ع .1387 .برآورد ارزش اقتصادی برای صفات تولیدی و طول
عمر در گاوهای هلشتاین .مجله علوم کشاورزی ایران ج  ،39شماره .235-227 :2
 .24غنی پور م ،.میرحسینی س .ض ،.شادپرور ع .صیداوی ع .و بیژن نیا ع .1386 .مقایسه استراتژی های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت
ژنتیکی صفات اقتصادی شش الین تجاری ایرانی کرم ابریشم . Bombyx mori (Lep.:Bombycidae) ،نامه ی انجمن حشره شناسی
ایران ج .16-1 :27
 .25جوزی س ،.شادپرور ع . 1388 .بررسی اثر ناسازگاری ماتریس های واریانس-کوواریانس در شاخص انتخاب .مجله علوم و فنون کشاورزی و
منابع طبیعی ج .196-187 :13
 .26جوزی س ،.شادپرور ع . 1388 .اثر حذف صفت طول عمر از تابع هدف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران .مجله علوم دامی ایران .ج -13 :40
.20
 .27شادپور س ،.شادپرور ع ،.عیوقی ن . 1388 .بهینه سازی برنامه های آزمون نتاج برای گاوهای هلشتاین ایران .مجله علوم دامی ایران .ج -7 :40
.16
 .28طغیانی س ،.شادپرور ع ،.مرادی شهر بابک م .و دادپسند م .1388 .برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در
گاوهای هلشتاین ایران .مجله علوم دامی ایران .ج .76-69 :40
 .29جوزی س ،.شادپرور ع ،.واعظ ترشیزی ر .و مرادی شهربابک م .1389 .توزیع سنی و فاصله نسل در مسیرهای مختلف انتخاب در گاوهای
هلشتاین ایران .مجله علوم دامی ایران .ج .230-223 :41
 .30عنایتی ب ،.رحیمی ق .شادپرور ع .1390 .چند شکلی در جایگاه های ژنی  GHو  GHRو ارتباط آن ها با ارزش فنوتیپی و اصالحی صفات
وزن بدن در مرغان بومی مازندران .نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ج .26-20 :91
 .31احمدی شاهرخت م ،.فرهنگ فر ه ،.باشتنی م ،.شادپرور ع .و اکبری م .ک .1391 .برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در وعده های
دوشش گاوهای هلشتاین خراسان رضوی با استفاده از مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی .پژوهش های علوم دامی ایران .ج .145-153 :4
 .32جوزی س ،.شادپرور ع .1391 .شبیه سازی اثر استفاده از اسپرم های تعیین جنسیت شده بر تعداد تلقیح منجر به آبستنی در گاوهای شکم اول.
پژوهش های تولیدات دامی .ج .90-80 :3
 .33فتحی زاده گلنگشی ر ،.شادپرور ع ،.قربانی الف .و مهدی زاده م .1391 .اندازه گیری کارآیی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس واحدهای
پرورش گاو هلشتاین در استان گیالن با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها .مجله علوم دامی ایران .ج.530-521 :43:
 .34پزشکیان ز ،.شادپرور ع ،.جوزی شکالگورابی س .و محمد نظری ب . 1392 .بررسی امکان بکارگیری تابع وود (گامای ناقص) در مدل
تابعیت تصادفی به منظور برازش رکوردهای روز آزمون تولید شیر .پژوهش های علوم دامی .ج  .23ش .11-1 :2
 .35مدد م ،.قوی حسین زاده ن ،.شادپرور ع . 1392 .برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولید مثل در گاومیش های بومی ایران .تحقیقات
تولیدات دامی .ج  .2ش .52-45 :1
 .36سید شریفی ر ،.شادپرور ع .و قوی حسین زاده ن .1392 .بررسی سازه های موثر بر عمر بهینه گله گاوهای هلشتاین شمال غرب کشور با
استفاده از برنامه ریزی پویای احتمالی .تحقیقات تولیدات دامی .ج  .2ش .27-19 :2

2

 .37موسی زاده ل ،.شادپرور ع .و اسکندری نسب م .1391 .برآورد ارزش اقتصادی صفات تولیدی و تولید مثلی گوسفند افشاری در سامانه
روستایی .پژوهش های علوم دامی .ج  .22ش .44-35 :2
 .38شادپور س ،.شادپرور ع .و قوی حسین زاده ن . 1392 .تعداد بهینه گاو نر تحت آزمون نتاج در شرایط انتخاب همزمان برای تولید شیر ،چربی و
پروتئین در گاوهای هلشتاین ایران .تحقیقات تولیدات دامی ج  .2ش .20-11:3
 .39سید شریفی ر .شادپرور ع .و قوی حسین زاده ن .1393 .برآورد ارزش های اقتصادی برخی صفات تولیدی و تولید مثلی در گله گاوهای
شیری شمال غرب کشور در شرایط نابهینه و بهینه سیستم تولید .پژوهش های علوم دامی .ج  .24ش .164-153 :1
 .40اطهری مرتضوی ب .و شادپرور ع .1393 .تاثیر عوامل مدیریتی ،اقتصادی و زیستی بر ارزش اقتصادی صفات مختلف در روش های سنتی و
صنعتی پرورش گاو شیری .پژوهش در نشخوارکنندگان .ج .2ش.172-157 :2.
 .41متقی نیا ق .فرهنگ فر ه ،.احمدی شارهخت م ، .شادپرور ع .و جعفری م .1393 .بررسی روند تغییرات ضریب همخونی بره و والدین و اثر آن
بر وزن پشم گوسفندان ایرانبلک مرکز اصالح نژاد دام شمال شرق کشور .تولیدات دامی .ج  .16ش.9-1:1 .
 .42کنعانی سرچشمه ف ،.شادپرور ع ،.قوی حسین زاده ن .و جوزی شکالگورابی س .1393 .استفاده از توابع مختلف هدف انتخاب در برنامه
آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران .تحقیقات تولیدات دامی .ج  .3ش.7-2:1 .
 .43متقی نیا ق .فرهنگ فر ه ،.شادپرور ع .و باشتنی م .1393 .اثر برازش مدل های مختلف دامی بر تخمین پارامترها و روندهای ژنتیکی برخی
صفات رشد گوسفند بلوچی .پژوهش های علوم دامی .ج  .24ش .141-127 :2
 .44پوراسمعیلی پ ،.میرحسینی س .ض ،.غنی پور م ،.شادپرور ع .و صیداوی ع .1392 .بهبود عملکرد شش آمیخته  F1کرم ابریشم تحت تاثیر نه
نسل انتخاب به وسیله سیستم شاخص .زیست شناسی جانوری تجربی .2 .ش .40-33 :3
 .45اعتقادی ب ،.قوی حسین زاده ن ،.شادپرور ع .و گلشنی م .1393 .آنالیز ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفندان بومی استان گیالن .تحقیقات
تولیدات دامی .ج  .3ش .73-63 :4
 .46عسکری همت ح ،.شادپرور ع ،.آشتیانی میرایی س .ر .و واعظ ترشیزی ر .1393 .عوامل موثر بر نتایج انتخاب دو مرحله ای در طرح اصالح
نژادی هسته باز .تحقیقات تولیدات دامی .ج  .3ش .62-49 :4
 .47یاوری فرد ر ،.قوی حسین زاده ن .و شادپرور ع .1394 .آنالیز ژنتیکی صفت وزن بدن در سنین تولد تا یکسالگی در گوسفندان نژاد مهربان.
تحقیقات تولیدات دامی ج  .4ش .77-59 :1
 .48عمو پشت مساری ح ،.شادپرور ع ،.قوی حسین زاده ن .و هادی تواتری م .1394 .برآورد روند ژنتیکی صفت وزن بدن در گوسفند شال.
تحقیقات تولیدات دامی ج  .4ش .58-47 :1
 .49اعتقادی ب ،.قوی حسین زاده ن .و شادپرور ع .1394 .برآورد پارامترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفندان بومی استان
گیالن .پژوهش های علوم دامی ایران .ج  .7ش .112-104 :1
 .50زنده دل دلیر حقیقت م ،.شادپرور ع ،.گلشنی م .و ناصرانی م .1394 .برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان استان گیالن.
پژوهش های تولیدات دامی .ج  .6ش .132-126 :1
 .51عمو پشت مساری ح ،.شادپرور ع ،.غالمی نیا ع .ح .و هادی تواتری م .1394 .برآورد مولفه های (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات
رشد پیش از شیرگیری در گوسفند شال .پژوهش های علوم دامی ج  .25ش .42-33 :2
 .52جوزی س ،.شادپرور ع .1394 .تغییرات مورد انتظار در فاصله نسل در مسیر مادر مادران آینده گاوهای شیری در اثر استفاده از اسپرم های
تعیین جنسیت شده .تحقیقات تولیدات دامی .ج  .4ش .76-69 :2
 .53اطهری مرتضوی ب .و شادپرور ع .1394 .ارزش اقتصادی صفات تولیدی و عملکردی در گاوهای دورگ و هلشتاین استان گیالن .تحقیقات
تولیدات دامی .ج  .4ش .91-79 :3
 .54احسانی نیا ج ،.قوی حسین زاده ن .و شادپرور ع .1394 .بررسی اثرات ناهمگنی اجزای واریانس در سطوح مختلف اندازه گله-سال بر
پارامترهای ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران .تحقیقات تولیدات دامی .ج  .4ش .13-1 :4
 .55آران اردبیلی ر ،.شادپرور ع .و جوزی شکالگورابی س.1395 .مقایسه پیشرفت ژنتیکی در تولید شیر گاو هلشتاین در ایران ناشی از آزمون نتاج
و انتخاب ژنومی و اثر تعداد گاو نر جوان بر آن .تحقیقات تولیدات دامی .ج  .5ش .45-37 :2
 .56احمد پناه ج ،.شادپرور ع .و قوی حسین زاده ن .و پاکدل ع .1395 .بررسی استفاده از پارامترهای گازهای خونی به عنوان صفات نشانگر در
شاخص انتخاب برای کاهش میزان حساسیت به آسیت در جوجه های گوشتی .تحقیقات تولیدات دامی ج  5ش . 88-77 :1
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 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت درصد پروتئین شیر در گاومیش های بومی ایران با.1395 . و شادپرور ع. قوی حسین زاده ن،. ع. نظری م.57
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 .19موالیی مقبلی ص ،.شادپرور ع ،.میرحسینی س.ض .و صفی جهانشاهی الف .1386 .تعیین ضرایب اقتصادی صفات زنده مانی بز کرکی رائینهی
با استفاده از مدل زیستی اقتصادی .مجموعه مقاالت دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور .جلد دوم.1343-1341 :
 .20کمایی م ،.فیاضی ج ،.شادپرور ع ،.ممویی م .و دبیری ن .1387 .ارائه یک مدل زیست-اقتصادی برای پرورش گاومیش به کمک شهبیه سهازی
رایانه ای .سومین کنگره علوم دامی کشور .ص .286
 .21زحمتکش ر ،.بوستان ع ،.فروتنی فر ص .و شادپرور ع .1387 .تاثیر فصل زایش بر میزان سوددهی و ضرایب اقتصادی صفات گوسفند قره گهل
در سیستم های پرورشی استان فارس .سومین کنگره علوم دامی کشور .ص .248
 .22عالء نوشهر ف ،.شادپرور ع .و قوی حسین زاده ن .1387 .برآورد وراثت پذیری ورم پستان در گاوههای هولشهتین توسهط مهدل ههای خطهی و
آستانه ای .سومین کنگره علوم دامی کشور .ص .258
 .23دلیری ز .و شادپرور ع .1387 .پیش بینی ارزش ارثی طول عمر عملکردی با استفاده از ارزیابی ژنتیکی صفات دوره اول .سهومین کنگهره علهوم
دامی کشور .ص .266
 .24زحمتکش ر ،.شادپرور ع ،.عشایری زاده الف و افشار منش ع .1387 .برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گاو هولشتین در اسهتان فهارس.
سومین کنگره علوم دامی کشور .ص .248
 .25شادپرور ع .و جعفراوغلی م . 1387 .ظرفیت رشد صفات وزن بدن در گوسفند نژاد مغانی در اثر انتخهاب چههار مسهیری .سهومین کنگهره علهوم
دامی کشور .ص .252
 .26شادپور س ،.شادپرور ع .و عیوقی ن .1387 .اثر تغییر برخی از شاخص های تولید مثلی بهر برنامهه آزمهون نتهاج بهینهه گاوههای هلشهتاین ایهران.
سومین کنگره علوم دامی کشور .ص .221
 .27طغیانی پژوه س ،.شادپرور ع ،.مرادی شهر بابک م .و دادپسند طارمسری م .1387 .برآورد تهوارث پهذیری و همبسهتگی ههای ژنتیکهی صهفات
تولیدی و تیپ دوره اول شیردهی در گاوهای هولشتاین ایران .سومین کنگره علوم دامی کشور .ص .241
 .28موالیی ص ،.شادپرور ع ،.برازنده الف .و مختاری م .1387 .تشکیل شاخص انتخاب با چند صفت برای بز کرکی رائینی .سهومین کنگهره علهوم
دامی کشور .ص .239
 .29جوزی شکالگورابی س .و شادپرور ع .1387 .تاثیر استفاده از تعداد متفهاوت رکهورد دختهران در آزمهون نتهاج گاوههای نهر در روش شهاخص
انتخاب .سومین کنگره علوم دامی کشور .ص .238
 .30جعفر اوغلی م .و شادپرور ع .1387 .برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی .سومین کنگره علهوم دامهی
کشور .ص .225
 .31عبدالهی ح ،.حسنی س ،.زره داران س ،.شادپرور ع .و محمودی ب .1389 .تعیین ضرایب اقتصادی برخی صهفات مههم در گوسهفند مغهانی بها
استفاده از مشتق جزیی تابع سود .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .328
 .32عبدالهی ح ،.حسنی س ،.زره داران س ،.شادپرور ع .و محمودی ب .1389 .تعیین ضرایب اقتصادی برخی صهفات مههم در گوسهفند مغهانی بها
استفاده از مدل زیستی-اقتصادی .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .330
 .33لطفی ل ،.زاغری م ،.متقی طلب م .و شادپرور ع .1389 .تاثیر سبوس برنج خام و پایدار شده بر میزان کلسترول خون و تخم مهر تولیهدی مهر
های تخمگذار .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .47
 .34متقی نیا ق ،.فرهنگ فر ه ،.باشتنی م ،.شادپرور ع ،.جعفری م .و ساقی د .1389 .مقایسه ارزش اصالحی وزن از شهیرگیری بهره ههای نهر و مهاده
بلوچی ایستگاه عباس آباد مشهد .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .329
 .35متقی نیا ق ،.فرهنگ فر ه ،.باشتنی م ،.شادپرور ع ،.ساقی د .و جعفری م .1389 .بررسی اثر پسروی ناشی از تبهار آمیهزی بهر وزن از شهیر گیهری
گوسفندان بلوچی ایستگاه عباس آباد مشهد .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .331
 .36متقی نیا ق ،.فرهنگ فر ه ،.باشتنی م ،.شادپرور ع ،.جعفری م .و ساقی د .1389 .تعیین مدل های وایازی خطی بهرای پهیش بینهی وزن شهیرگیری
بره های نر و ماده بلوچی بر اساس برخی سازه های محیطی و ژنتیکی .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .367
 .37جوزی شکالگورابی س ،.شادپرور ع ،.واعظ ترشیزی ر ،.مرادی شهر بابک م .و جرجهانی ح .1389 .تهاثیر تغییهر همزمهان انهدازه گهروه نتهاج و
ظرفیت آزمون نتاج بر راندمان اقتصادی برنامه انتخاب در دراز مدت .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .319
 .38جوزی شکالگورابی س ،.شادپرور ع ،.واعظ ترشیزی ر ،.مرادی شههر بابهک م .و جرجهانی ح .1389 .بررسهی مرحلهه تعهادل رشهد ژنتیکهی در
مسیرهای مختلف انتخاب در گاو های هلشتاین ایران .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .303
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 .39عالء نوشهر ف .و شادپرور ع .1389 .مطالعه صفت تولید شیر و صفات محیطی تهاثیر گهذار در بهروز بیمهاری ورم پسهتان در گاوههای هلشهتاین
ایران .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .323
 .40اطهری مرتضوی ب ،.شادپرور ع ،.میرمهدوی چابک س .و مهدی زاده م .1389 .برآورد ضرایب اقتصادی برخی از صهفات گهاو بهومی اسهتان
گیالن در سیستم پرورش میان بند .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .292
 .41پزشکیان ز ،.شادپرور ع ،.جوزی شکالگورابی س .و محمد نظهری ب .1389 .بهرآورد پارامترههای ژنتیکهی تولیهد شهیر بها اسهتفاده از درجهات
برازش مختلف تابع چند جمله ای لژاندر .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .298
 .42شادپور س ،.شادپرور ع .و عیوقی ن .1389 .کارایی اقتصادی و ساختار بهینه برنامه انتخاب گاوهای نر به ازای تغییر عملکرد تولید مثلهی در
شرایط ثابت بودن ظرفیت آزمون نتاج .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .301
 .43صحراگرد احمدی س ،.شادپرور ع .و اسدالهی ص .1389 .برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولید شیر و وزن بهدن در گاوههای آمیختهه اسهتان
لرستان .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .309
 .44فالحپور س ،.شادپرور ع ،.قوی حسین زاده ن .و مهدی زاده اسطلخ کهوهی م .1389 .بهرآورد ضهرایب اقتصهادی تهداوم شهیردهی در گاوههای
هلشتاین استان گیالن .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .310
 .45جعفراوغلی م ،.شادپرور ع ،.رشیدی الف ،.خلیلی ب ،.اعزازی و مفاخری ش .1389 .برآورد روند ژنتیکی مشاهده شده و مورد انتظهار صهفات
وزن بدن در گوسفند نژاد مغانی .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .359
 .46ناصرانی م ،.میرحسینی س .ض .و شادپرور ع .1389 .برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصهادی چههار الیهن خهالص تجهاری کهرم
ابریشم .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .ص .411
 .47شادپرور ع . 1391 .مروری بر برآورد ارزش اقتصادی صفات در ایران .پنجمین کنگره علوم دامی ایران .ص .8
 .48عسکری همت ح .و شادپرور ع .1391 .بررسی تاثیر اندازه هسته بر پیشرفت ژنتیکی و تهاخیر ژنتیکهی بها اسهتفاده از شهبیه سهازی طهرح اصهالح
نژادی هسته باز .پنجمین کنگره علوم دامی ایران .ص .44
 .49عسکری همت ح .و شادپرور ع .1391 .بررسی تاثیر نهر مههاجرت مهیش ههای جهوان جهایگزین هسهته از پایهه بهر پیشهرفت ژنتیکهی و برخهی
پارامترهای اساسی با استفاده از شبیه سازی طرح اصالح نژادی هسته باز .پنجمین کنگره علوم دامی ایران .ص .1189
 .50صحراگرد احمدی س ،.شادپرور ع .و اسدالهی ص .1391 .ارزش اقتصادی صهفات تولیهد مثهل و مانهدگاری گاوههای آمیختهه اسهتان لرسهتان.
پنجمین کنگره علوم دامی ایران .ص .1117
 .51عمو پشت مساری ح ،.شادپرور ع .و هادی تواتری م .1391 .بررسی تاثیر انتخاب انجام گرفته در زمان تولهد بهر روی پارامترههای ژنتیکهی وزن
تولد بره های نژاد شال .پنجمین کنگره علوم دامی ایران .ص .713
 .52عمو پشت مساری ح ،.شادپرور ع ،.هادی تواتری م .و غالمی نیا ع .1391 .محدودیت های استفاده از کوواریانس بین اثرات ژنتیکی مسهتقیم و
مادری در برآورد پارامترهای ژنتیکی .پنجمین کنگره علوم دامی ایران .ص .704
 .53دارنگ الف ،.شادپرور ع ،.جوزی شکالگورابی س .و گلشنی م .1391 .اثهر اشهتباه در بهرآورد ارزش اقتصهادی صهفات در رشهد ژنتیکهی تهابع
هدف اصالح نژاد .پنجمین کنگره علوم دامی ایران .ص .168
 .54جعفر اوغلی م ،.ستایی مختاری م ،.شادپرور ع ،.رشیدی الف .و خلیلی ب .1391 .ظرفیت رشد ژنتیکی صفات وزن بهدن گوسهفند نهژاد Iran
 Blackدر انتخاب چهار مسیری .پنجمین کنگره علوم دامی ایران .ص .1184
 .55اطهری مرتضوی ب ،.شادپرور ع ،.میرمهدوی چابک س .و مهدی زاده م .1391 .برآورد ارزش اقتصادی صفات تولید شهیر و طهول عمهر گهاو
دو رگ استان گیالن .پنجمین کنگره علوم دامی ایران .ص .221
 .56شادپور س ،.شادپرور ع .و عیوقی ن . 1391 .مقایسه برنامه های مختلف انتخاب گاوهای نر در شرایط متغیر بودن ظرفیت آزمون نتهاج .پنجمهین
کنگره علوم دامی ایران .ص .392
 .57ابراهیمیان ن ،.شادپرور ع ،.قوی حسین زاده ن .و عسکری همت ح .1391 .تاثیر نر انتقال قوچ از هسته به پایه بر روی رشد ژنتیکی در سیسهتم
اصالح نژاد هسته .پنجمین کنگره علوم دامی ایران .ص .517
 .58ابراهیمیان ن ،.شادپرور ع ،.قوی حسین زاده ن .و عسکری همت ح .1391 .بررسی تاثیر اندازه جمعیت بر روی رشد ژنتیکی در هسهته ههای بهاز
اصالح نژادی .پنجمین کنگره علوم دامی ایران .ص .522
 .59چگینی الف ،.ملک خواهی م ،.شادپرور ع .و قوی حسین زاده ن .1391 .اثر سن اولهین زایهش بهر برخهی عملکردههای تولیهدی و تولیهد مثلهی
گاوهای هلشتاین استان قزوین .پنجمین کنگره علوم دامی ایران .ص .785
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 .60چگینی الف ،.ملک خواهی م ،.شادپرور ع .و قوی حسهین زاده ن .1391 .اثهر جنسهیت گوسهاله بهر تولیهد شهیر ،تهداوم شهیردهی و طهول دوره
شیردهی .پنجمین کنگره علوم دامی ایران .ص .790
 .61فالح پور س ،.شادپرور ع ، .قوی حسین زاده ن .و مهدی زاده م .1391 .ارزش اقتصادی تداوم شیردهی بر اساس یک معیار مبتنهی بهر اخهتالف
تولید .پنجمین کنگره علوم دامی ایران .ص .932
 .62سلیمی م ،.قوی حسین زاده ن .و شادپرور ع .1391 .برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران .پنجمین کنگره علهوم
دامی ایران .ص .506
 .63گرجی مخصوص س ،.میرحسینی س ،.ضمیری م ،.شادپرور ع .و نیازی ع .1391 .بررسی چند شکلی ژن هورمون رشد مر های بهومی فهارس
به روش  .PCR-RFLPهفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی.
 .64صفایی بازار جمعه ز ،.شاادپرور ع ،.مههدی زاده م .و اطههری مرتضهوی ب .1392 .بهرآورد ارزش اقتصهادی صهفات تولیهد مثهل و مانهدگاری
گاوهای هلشتاین استان گیالن .همایش ملی دام و طیور شمال کشور .ص .1107
 .65اصغری ن ،.شادپرور ع ،.میر مهدوی س .و مهدی زاده م .1392 .ارزش اقتصادی صفات وزن و تعداد بهره در ههر زایمهان در گوسهفندان اسهتان
گیالن . .همایش ملی دام و طیور شمال کشور .ص .1099
 .66سید شریفی ر ،.شادپرور ع .و قوی حسین زاده ن .1392 .برآورد ارزش اقتصادی صفات گله های شیری استان اردبیل با استفاده از مدل زیسهت
اقتصادی .همایش ملی دام و طیور شمال کشور .ص .1090
 .67سید شریفی ر ،.شادپرور ع .و قوی حسین زاده ن .1392 .ارائه مدل زیست اقتصهادی از چرخهه زنهدگی گهاو شهیری بها شهبیه سهازی رایانهه ای.
همایش ملی دام و طیور شمال کشور .ص .1094
 .68اعتقادی ب ،.قوی حسین زاده ن ،.شادپرور ع .و گلشنی م . 1392 .برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بهدن در گوسهفندان اسهتان گهیالن. .
همایش ملی دام و طیور شمال کشور .ص .1147
 .69اعتقادی ب ،.قوی حسین زاده ن ،.شادپرور ع .و گلشنی م .1392 .برآورد عوامل غیر ژنتیکی مهوثر بهر افهزایش وزن روزانهه و نسهبت کلیبهر در
گوسفندان استان گیالن . .همایش ملی دام و طیور شمال کشور .ص .1147
 .70نوری ر ،.قوی حسین زاده ن .و شادپرور ع.1392 .برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفت وزن تولد در گوسفند مغانی  .همهایش ملهی دام و طیهور
شمال کشور .ص .1393
 .71نوری ر ،.قوی حسین زاده ن .و شادپرور ع .1392 .بررسی دالیل حذف در بره های گوسفند مغهانی از تولهد تها یکسهالگی .همهایش ملهی دام و
طیور شمال کشور .ص .1398
 .72یاوری فرد ر ،.قوی حسین زاده ن .و شادپرور ع .1392 .برآورد عوامل غیر ژنتیکهی مهوثر بهر میهانگین افهزایش وزن روزانهه و نسهبت کلیبهر در
گوسفند مهربان  .همایش ملی دام و طیور شمال کشور .ص .1444
 .73یاوری فرد ر ،.قوی حسین زاده ن .و شادپرور ع . 1392 .برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن از تولد تا شیرگیری در گوسهفند مهربهان .
همایش ملی دام و طیور شمال کشور .ص .1439
 .74سید شریفی ر ،.شادپرور ع .و قوی حسین زاده ن .1392 .بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر نر حذف گلهه گاوههای شهیری بها اسهتفاده از مهدل
برنامه ریزی پویا .چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران .ص .83
 .75سید شریفی ر ،.شادپرور ع .و قوی حسین زاده ن .1392 .بررسی احتمال وضعیت آبستن شدن گاو در دوره های مختلف شیردهی و تاثیر آن بهر
روی تولید شیر با استفاده از تحلیل آماری لوجستیک .چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران .ص .166
 .76عاطفی ع ،.شادپرور ع .و قوی حسین زاده ن .1393 .بهرآورد پارامترههای ژنتیکهی صهفات تولیهدی و تولیهد مثلهی در گاوههای هلشهتاین اسهتان
آذربایجان شرقی .ششمین کنگره علوم دامی ایران.
 .77عاطفی ع .و شادپرور ع . 1393 .برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند ماکویی .ششمین کنگره علوم دامی ایران.
 .78آران اردبیلی ر ،.شادپرور ع .و عزیزیان س .1393 .بررسی تغییر تعداد گهروه سهنی گاوههای نهر انتخهاب شهده و صهحت ارزیهابی در پیشهرفت
ژنتیکی حاصل از انتخاب ژنومیک .ششمین کنگره علوم دامی ایران.
 .79شاهوردی ف ،.شادپرور ع .و وطن خواه م .1393 .اثر تعداد میش به ازای هر رأس قوچ بر روی رشد ژنتیکی در یک طهرح اصهالح نهژاد هسهته
باز .ششمین کنگره علوم دامی ایران.
 .80سید شریفی ر ،.شادپرور ع .و قوی حسین زاده ن . 1393 .بررسی اثر ارزش حال و آتی بر نر نگهداری و جایگزینی گاوهای شیری با اسهتفاده
از مدل برنامه ریزی پویا .ششمین کنگره علوم دامی ایران.
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. دانشگاه گیالن. پیش بینی عملکرد اقتصادی طول عمر با استفاده از عملکرد دوره اول شیردهی در گاو هولشتین.1385 . شادپرور ع.3
ويرايش علمي كتاب
. دانشگاه گیالن. ژنتیک جمعیت و اصول بنیادی.1382
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.1

.2

 .1387مبانی قوانین ژنتیک .دانشگاه گیالن.

مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد
 . 1376 .1تخمین پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت افزایش وزن روزانه قبل و بعد از شیرگیری در گاوهای بومی (توده) استان گیالن .تواتری م.
ح .دانشگاه تبریز.

.2

 . 1377مطالعه رابطه بین طول مدت روزهای آزاد و دوره خشکی با تولید شیر گاوهای هلشتا ین کشت و صنعت سفید رود .یوسف زاده ح.
دانشگاه تبریز.

.3
 . 1380 .4تعیین ضرایب اقتصادی صفات تولیدی و طول عمر جهت پیشنهاد شاخص سودمندی عمر در گاوهای هولشتاین .محمودی ب .دانشگاه
 . 1377برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی وزن بدن در سنین مختلف و تولید پشم سالیانه در گوسفندان مغانی .نصرتی م .دانشگاه تبریز.
زنجان.

.5

 . 1380برآورد ضرایب اقتصادی تولید شیر ،در صد چربی ،درصد پروتئین و طول عمر گله گاوهای هلشتاین در استان های گیالن و مازندران.
میرمهدوی چابک س .الف .دانشگاه زنجان.

.6

 .1380قابلیت دسترسی اسید آمینه لیزین تولیدی در ایران در دو حالت قبل و بعد از تخلیص در طیور گوشتی نژاد آرین .ژیان نیا  .دانشگاه
گیالن.

.7

 . 1380بررسی اثرات تغذیه پودر سیر بر غلظت کلسترول سرم ،زرده و درصد جوجه درآوری در مر های تخمگذار نژاد آرین .تراز ز .دانشگاه
گیالن.

.8
.9
.10
.11
.12

 .1381بررسی تنوع ژنتیکی پنج جمعیت مر بومی بوسیله نشانگرهای  .RAPDدهقان زاده ه .دانشگاه گیالن.
 .1381ارزیابی پروژسترون چرخه تناسلی و آبستنی در گاوهای بومی گیالن .بیداری م .دانشگاه گیالن.
 . 1381تأثیر جفت ماندگی بر عملکرد تولید مثل یک گله گاو شیری در استان گیالن .موسوی س .م .دانشگاه گیالن.
 .1382برر سی اثر فواصل کاشت بر عملکرد و کیفیت دو رقم گوجه فرنگی در تونل پالستیکی .انصاری ر .دانشگاه گیالن.
 . 1382بررسی اثر چهار نوع هرس روی عملکرد و برخی از صفات کیفی خیار گلخانه ای ارقام  RX22915و  . Rubal-Rچروی م .دانشگاه
گیالن.

.13

 .1383ارزیابی آنزیم بتا گلوکاناز تولیدی از  Aspergillus nigerو  Trichoderma longibrachiatumدر جوجه های گوشتی.
ابراهیمیان م .دانشگاه گیالن.

 . 1383 .14بررسی اثرات اسید آمینه متیونین و پودر سیر روی عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی .گلچین کوهی م .دانشگاه گیالن.
 .1384 .15برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولیدی و طول عمر در گاوهای هولشتین .صادقی سفید مزگی ع .دانشگاه تهران.
 1384 .16بررسی تاثیر جنگلکاری با گونه تدا ) (Pinus teada L.بر روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در غرب استان گیالن.
فخاری راد م .دانشگاه گیالن.
 .1385 .17اثر شدت و مدت دو روش محدودیت کمی خوراک بر عملکرد و رشد جبرانی جوجه های گوشتی .محمد زاده کراتی ح .دانشگاه
گیالن.
 . 1386 .18تاثیر سبوس برنج خام و پایدار شده بر میزان کلسترول خون و تخم مر تولیدی مر های تخمگذار .لطفی ل .دانشگاه گیالن.
 .1386 .19تاثیر انتخاب به وسیله شاخص در الین های  3Pبر خصوصیات تولیدی و مقاومت آمیخته ها ی  F1کرم ابریشم ایران به وسیله ویروس
پلی هیدروسیس هسته ای .پوراسمعیلی پ .دانشگاه گیالن.
 . 1386 .20ارزیابی عملکرد دو روش غربالگری و آمیزش برگشتی در بهبود مقاومت واریته های تجاری کرم ابریشم ایران به ویروس پلی
هیدروسیس هسته ای .کاظمی م .دانشگاه گیالن.
 . 1387 .21بررسی ضریب همخونی و اثر آن بر صفات اقتصادی پیله درچهار الین تجاری کرم ابریشم ایران .عزیزیان س .دانشگاه گیالن.
 . 1388 .22تاثیر درجه حرارت و رطوبت بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری استان گیالن .آزاد ن .دانشگاه گیالن.
 .1389 .23بررسی رابطه بین ناحیه پروموتر ژن  TLR4و تعداد سلول های سوماتیک در گاوهای هلشتاین در ایران .خسروی الف .دانشگاه گیالن.
 . 1389 .24بررسی رابطه چند شکلی ژن هورمون رشد با تولید تخم مر در مر بومی فارس .گرجی س .دانشگاه گیالن.
 .1390 .25برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی گاومیش های بومی ایران .مدد جیرهندهی م .دانشگاه گیالن.
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 . 1391 .26ارزیابی ژنتیکی سخت زایی و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران .سلیمی اسطلکی م .ح .دانشگاه گیالن.
 .1392 .27تجزیه زنده مانی در بره های مغانی از تولد یا یک سالگی .نوری آقبال رستم خان ر .دانشگاه گیالن.
 . 1393 .28بررسی اثر همخونی بر صفات رشد و تولید مثل گوسفندان استان گیالن .اعتقادی ب .دانشگاه گیالن.
 .1393 .29بررسی اثر همخونی بر صفات رشد و تولید مثل در گوسفند مهربان .یاوری فرد ر .دانشگاه گیالن.
 .1393 .30تعیین معیارهای تداوم شیردهی در گاومیش های بومی ایران .نظری کیاسرایی م .دانشگاه گیالن.

راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد
 . 1380 .1برآورد پارامترهای ژنتیکی تیپ ،تولید و طول عمر در گاوهای هلشتاین ایران .رضایی هه .دانشگاه گیالن.
 . 1380 .2برآورد واریانس اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و اثر ژنتیکی مادری بر روی صفات تولید شیر و تولید چربی و درصد چربی در گاوهای
هلشتاین ایران .معصومی الف .دانشگاه گیالن.

.3

 .1380رابطه بین درآمد خالص نسبی عمر ) (RNIبا صفات دوره اول شیر واری در سه واحد از گاوداری های شمال ایران .مهدی زاده اسطلخ
کوهی م .دانشگاه زنجان.

.4
 . 1381 .5برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر با استفاده از رکوردهای آزمون روز در گاو شیری هلشتاین ایران .یزدان شناس م .ص.
 .1381تعیین شاخص انتخاب برای سه واریته تجاری کرم ابریشم ایران .غنی پور م .دانشگاه گیالن.
دانشگاه گیالن.

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

 .1382پیش بینی طول عمر در گاوهای هلشتاین ایران .نیک نیا آ .دانشگاه گیالن.
 .1382بررسی اثر عوامل مختلف تولید مثل گاوهای هولشتین .غفاری زاده ع .دانشگاه گیالن.
 .1382بررسی ضرایب اقتصادی در مرغان مادر گوشتی .غضنفر زاده کپته الف .دانشگاه زنجان.
 .1383شبیه سازی اثرات برخی عوامل موثر بر عملکرد گله های شیری هلشتاین .رفیعی ف .دانشگاه گیالن.
 .1383ارزیابی مشترک تولید شیر ،باروری و طول عمر در گاوهای هلشتاین ایران .فالح خیر ع .دانشگاه زنجان.
 .1383تشکیل شاخص انتخاب بهینه برای گاوهای هلشتاین ایران .جوزی شکالگورابی س .دانشگاه گیالن.
 .1383بررسی روی برآورد تقریبی قابلیبت اعتماد ارزیابی های ژنتیکی تحت مدل حیوان .گلشنی جورشری م .دانشگاه گیالن.
 . 1383تعیین اهداف اصالح نژاد گوسفند گیالنی از طریق برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولیدی .خدایی م .دانشگاه گیالن.
 .1383برآورد پارامترهای ژنتیکی درآمد خالص نسبی تصحیح شده برای هزینه فرصت در هولشتین ایران .فراهانی پور م .دانشگاه گیالن.
 .1384تاثیر همخونی بر عملکرد اقتصادی گاوهای هولشتین ایران .برجسته ش .دانشگاه گیالن.
 .1384اثر اطالعات شجره ای ناقص و نادرست بر ارزیابی ژنتیکی .موثقی ر .دانشگاه گیالن.
 .1384مقایسه اقتصادی برنامه های مختلف انتخاب در گاو شیری .عیوقی ن .دانشگاه گیالن.
 .1384توسعه یک مدل زیستی-اقتصادی برای بز کرکی رائینی .موالیی مقبلی ص .دانشگاه گیالن.
 .1385بررسی نتایج انتخاب انجام شده در صفات وزن بدن و تولید پشم گوسفند مغانی .جعفراوغلی م .دانشگاه گیالن.
 .1386برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی ،باروری و تیپ در گاوهای هولشتین ایران .طغیانی س .دانشگاه گیالن.
 . 1386اثر عوامل سیستم تولید بر بهینه سازی برنامه های آزمون نتاج بهینه .شادپور س .دانشگاه گیالن.

.22
 . 1386 .23مطالعه رابطه روزهای باز با تولید شیر و ورم پستان در گاوهای هولشتین گله های مغان و سفید رود .عالء نوشهر ف .دانشگاه گیالن.
 .1387 .24تعیین اهداف اصالح نژاد گوسفند افشاری از طریق برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولیدی .موسی زاده ل .دانشگاه زنجان.
 .1387 .25طراحی یک مدل زیست -اقتصادی برای پرورش گاومیش به کمک شبیه سازی رایانه ای .کمایی م .دانشگاه دانشگاه کشاورزی و منابع
 .1386برآورد ضرایب اقتصادی گوسفند عربی با استفاده از مدل زیستی-اقتصادی .حقدوست ع .دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.

طبیعی رامین.

.26
 .1388 .27روند ژنتیکی صفات اقتصادی چهار الین تجاری کرم ابریشم ایران .ناصرانی م .دانشگاه گیالن.

 .1388روند ژنتیکی و فنوتیپی برای تداوم شیردهی و تولید شیر  305روز در گاوهای هولشتین ایران .خورشیدی ر .دانشگاه گیالن.
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.28

 . 1389برآورد ارتباط بین تولید شیر ،تداوم شیردهی ،تعداد سلول های سوماتیک شیر و فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین در ایران .چگینی آ.
دانشگاه گیالن.

.29
 . 1389 .30استفاده از مدل تابعیت تصادفی به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران بر اساس تابع .Wood
 .1389برآورد ارزش اقتصادی تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین استان گیالن .فالح پور س .دانشگاه گیالن.
پزشکیان .ز .دانشگاه گیالن.

.31

 .1389برآورد ضرایب اقتصادی تولید شیر ،درصد چربی و طول عمر گله گاوهای آمیخته و هلشتاین استان لرستان .صحراگرد احمدی س.
دانشگاه گیالن.

.32

 . 1389مقایسه ارزش اقتصادی صفات تولید شیر و طول عمر گاوهای هولشتاین ،دورگ و بومی در استان گیالن .اطهری مرتضوی ب .دانشگاه
گیالن.

.33
 . 1390 .34برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولید مثل در گوسفند شال .عمو پشت مساری ح .دانشگاه گیالن.
 . 1390بکار گیری صفات تولید مثلی در شاخص انتخاب گاوهای هلشتاین ایران .دارنگ الف .دانشگاه گیالن.

.35

 . 1390بررسی کارآیی اقتصادی واحد های گاو هلشتاین استان گیالن با اس تفاده از روش تحلیل پوششی داده ها .فتحی گلنگشتی ر .دانشگاه
گیالن.

.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42

 .1391برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولید مثل در گوسفندان استان گیالن .زنده دل دلیر حقیقت م .دانشگاه گیالن.
 .1391شبیه سازی رایانه ای رشد ژنتیکی طرح هسته اصالح نژاد در گوسفندان گیالن و اردبیل .ابراهیمیان ن .دانشگاه گیالن.
 . 1391بهینه سازی آزمون نتاج هلشتاین ایران برای طول عمر ،تولید و درصد چربی .کنعانی سرچشمه ف .دانشگاه گیالن.
 . 1392بررسی اثر تغییر عوامل مدیریتی و زیستی بر ارزش اقتصادی صفات گاو هولشتین در استان گیالن .صفایی بازار جمعه ز .دانشگاه گیالن.
 . 1392برآورد ارزش اقتصادی صفات تولیدی و عملکردی در گوسفندان استان گیالن .اصغری ن .دانشگاه گیالن.
 .1393مقایسه کارآیی ژنتیکی و اقتصادی انتخاب ژنومیک و آزمون نتاج در گاو هلشتاین ایران .آران اردبیلی ر .دانشگاه گیالن.
 .1393تاثیر انتخاب بر کاهش واریانس ژنتیکی وزن بدن در طرح اصالح نژاد هسته دار گوسفند نژاد لری بختیاری .شاهوردی ف .دانشگاه
گیالن.

.43

 .1394بررسی تاثیر فاصله جمعیت مرجع از جمعیت تایید و ساختار ژنتیکی صفت بر صحت ارزش اصالحی ژنومی .عجبی اردجانی م .دانشگاه
گیالن.

.44
 . 1396 .45اثر انتخاب بر صحت پیش بینی ارزش ارثی ژنومی تحت سطوح مختلف وراثت پذیری ،تعداد نشانگر و تعداد  .QTLحیدری ن .دانشگاه
 .1394برآورد ارزش اقتصادی صفات مهم در گوسفند کردی شمال خراسان .خیرآبادی الف .دانشگاه گیالن.
گیالن.

راهنمايي رساله دكتری
.1

 .1389شبیه سازی برنامه انتخاب گاوهای هلشتاین ایران .جوزی شکالگورابی س .دانشگاه تربیت مدرس

.2

 . 1392شبیه سازی عوامل موثر بر صفات تولیدی و عملکردی گله گاوهای شیری با تاکید بر اهمیت اقتصادی صفات .سیدشریفی ر .دانشگاه
گیالن.

.3

 . 1394شبیه سازی طرح اصالح نژادی هسته باز با تاکید بر اصالح نژاد گوسفند در ایران .عسکری همت ح .دانشگاه گیالن.

.4

 . 1394مقایسه استراتژی های مختلف برای کاهش حساسیت به آسیت در جوجه های گوشتی با استفاده از شبیه سازی رایانه ای .احمدپناه ج.
دانشگاه گیالن.

.5

 . 1395بررسی تغییرات واریانس ژنتیکی ،سطح همخونی و کارآیی اقتصادی انتخاب ژنومیک در مقایسه با آزمون نتاج در گاو شیری .عزیزیان
س .دانشگاه گیالن.

.6

 . 1396مقایسه صحت ارزیابی ژنومی حاصل از روش های پارامتری و ناپارامتری .عاطفی عموقین ع .دانشگاه گیالن.

ممتحن جلسه دفاع رساله دكتری
 .1384 .1ارائه مدل مناسب اصالح نژاد گوسفند لری بختیاری در سیستم روستایی .وطن خواه م .دانشگاه تهران.
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.2

 . 1384مقایسه روش های مختلف برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی ژنتیکی طول عمر تولیدی گاوهای هلشتاین ایران .دادپسند طارمسری م.
دانشگاه تهران.

.3
 . 1388 .4ارتباط چند شکلی ژن های کالپاستاتین ،میوستاتین ،لپتین و پتاسیم با صفات مهم اقتصادی متابولیت های خونی و صفات الشه در
 .1388ردیابی ژن های عمده در مرغان بومی ایران با استفاده از آنالیز آماری بیزی و نشانگرهای ژنتیکی .علیجانی ص .دانشگاه تهران.
گوسفندان لری بختیاری ،ماکوتی و زل .مرادی شهربابک ح .دانشگاه تهران.

.5
 . 1388 .6ارزیابی استفاده از دوقلوزایی در اصالح نژاد گاو شیری .قوی حسین زاده ن .دانشگاه تهران.

 .1388شاخص انتخاب برای بهبود صفات رشد و ترکیب الشه در گوسفندان لری بختیاری .طالبی علی آبادی م .دانشگاه تهران.
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