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ػيؼتن پشٍسؽ غيشهتوشوض .پظٍّـْاي تَليذات داهي ػاسي .چاج تْاس ٍ تاتؼتاى ( .35دس دػت چاج).
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ػاصًذگي( .دس دػت چاج).
ػثاػي ،م.ع .ػاٍسػفلي ،ع .)7731( .تؼييي ؿاخص اًتخاب هٌاػة تشاي گَػفٌذ ًظاد افـاسي دس ؿشايظ پشٍسؽ سٍػتاييً .ـشيِ تَليذات
داهي پشديغ اتَسيحاى داًـگاُ تْشاى .دٍسُ  :71ؿواسُ  .7صفحات .3-7
Savar Sofla, S., Taheri Dezfuli, B. and Mirzaei, F. (2011). Interaction between genotype and climates for Holstein
milk production traits in Iran. African Journal of Biotechnology-Vol.10 (55)-pp.11582-11587.
Savar Sofla, S., Nejati Javaremi, A., Abbasi, M.A., Vaez Torshizi, R. and Chamani, M. (2011). Investigation on
Direct and Maternal Effects on Growth Traits and Klieber Ratio on Moghani sheep. World Applied Science Journal.
14(9):1313-1319.

ػاٍس ػفلي ،ع .تشآٍسد پاساهتشّاي طًتيىي صفات تَليذي دس گاٍّاي ّلـتايي تا اػتفادُ اص هذل حيَاًي ته ٍ چٌذ صفتيً .7731 .ـشيِ
تخصصي گشٍُ ػلَم داهي داًـگاُ صًجاى-دام ٍ داًؾ-ؿواسُ ػَم.
ػاٍس ػفلي ،ع ٍ لشتاًي ،ؽ .وٌتشل طًتيىي هصشف خَسان ٍ تؼادل اًشطي دس عيَسً .7731 .ـشيِ تخصصي ػلَم داهي ٍ تيَتىٌَلَطي-جْاى
داهپشٍسي -ؿواسُ  -15هشداد ٍ ؿْشيَس .
لشتاًي ،ؽ ٍ .ػاٍسػفلي ،ع .7733 .هؼشفي ًظادّاي هْن تض دس ايشاى ٍ جْاىً .ـشيِ تخصصي ػلَم داهي ٍ تيَتىٌَلَطي جْاى .ؿواسُ .11
هشداد ٍ ؿْشيَس.
مقاالت ارائٍ شذٌ در کىگرٌ َا ،سميىارَا ي َمايش َا
ػاٍسػفلي ،عً .جاتي جَاسهي ،ا .ػثاػي ،م .عٍ .اػؼ تشؿيضي ،س ٍ .چوٌي ،م .7731 .تؼييي ؿاخص اًتخاب هٌاػة تشاي گَػفٌذاى هغاًي تا
اػتفادُ اص ؿثيِ ػاصي ساياًِ ايّ .وايؾ هلي دام ٍ عيَس ؿوال وـَس .اسديثْـت هاُ .داًـگاُ ػلَم وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثيؼي ػاسي.
ػاٍسػفلي ،عً .جاتي جَاسهي ،ا .ػثاػي ،م .عٍ .اػؼ تشؿيضي ،س ٍ .چوٌي ،م .7731 .تشآٍسد ضشاية التصادي تشخي صفات تَليذي ٍ
تَليذهثلي گَػفٌذاى هغاًيّ .وايؾ هلي دام ٍ عيَس ؿوال وـَس .اسديثْـت هاُ .داًـگاُ ػلَم وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثيؼي ػاسي.
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آػتاًِ اي ٍ خغي .چْاسهيي وٌگشُ ػلَم داهي ايشاى .پشديغ وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثيؼي داًـگاُ تْشاى(وش ) .ؿْشيَس .صفحات .1155-1151
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ػَئيغ .چْاسهيي وٌگشُ ػلَم داهي ايشاى .پشديغ وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثيؼي داًـگاُ تْشاى(وش ) .ؿْشيَس .صفحات .1375-1371
ػاٍسػفلي ،عً .جاتي جَاسهي ،ا .ػثاػي ،م .عٍ .اػؼ تشؿيضي ،س ٍ .چوٌي ،م .7733 .تشآٍسد پاساهتشّاي طًتيىي ٍ فٌَتيپي صفات تَليذهثلي
دس گَػفٌذ هغاًي .چْاسهيي وٌگشُ ػلَم داهي ايشاى .پشديغ وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثيؼي داًـگاُ تْشاى(وش ) .ؿْشيَس .صفحات .7173-7171
ػاٍسػفلي ،عً .جاتي جَاسهي ،ا .ػثاػي ،م .عٍ .اػؼ تشؿيضي ،س ٍ .چوٌي ،م .7733 .تشآٍسد پاساهتشّاي طًتيىي ٍصى ول تشُّاي اص ؿيش گشفتِ
ؿذُ ّش هيؾ دس گَػفٌذ هغاًي .چْاسهيي وٌگشُ ػلَم داهي ايشاى .پشديغ وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثيؼي داًـگاُ تْشاى(وش ) .ؿْشيَس .صفحات
.7175-7177
ػثاػي ،م.ع .تاًِ ،ح ٍ .ػاٍسػفلي ،ع .7731 .تشسػي تشوية ًظادي ٍ جوؼيتي گلِ ّاي گَػفٌذ ٍ تض دس اػتاى ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى.
ًخؼتيي ػويٌاس هلي هذيشيت پشٍسؽ دام عيَس دس هٌاعك گشهؼيشي .صفحات .773-771
ػثاػي ،م.ع .تاًِ ،ح ٍ .ػاٍسػفلي ،ع .7731 .تشسػي تشخي خصَصيات چشا ،پشٍسا ٍ تغذيِ دػتي دس گلِ ّاي گَػفٌذ ٍ تض اػتاى ػيؼتاى ٍ
تلَچؼتاىً .خؼتيي ػويٌاس هلي هذيشيت پشٍسؽ دام عيَس دس هٌاعك گشهؼيشي .صفحات .713-715
ػثاػي ،م.ع .تاًِ ،ح ٍ .ػاٍسػفلي ،ع .7731 .اسصياتي فشاػٌجِ ّاي تَليذهثلي گلِ ّاي گَػفٌذ ٍ تض وـَسً .خؼتيي ػويٌاس هلي هذيشيت
پشٍسؽ دام عيَس دس هٌاعك گشهؼيشي .صفحات .713-711
جَاًشٍح ػلي آتاد ،ع .اهيشي ًيا ،ع .ػيذآتادي ،ح.س .تاتايي ،م ٍ .ػاٍس ػفلي ،ع .7731 .اثش ًاًَرسات ًمشُ تش ؿواسؽ ػلَلْاي تذًي
ؿيش( )SCCدس يه دٍسُ ؿيشدّي گاٍّاي ؿيشيّ .فتويي ّوايؾ هلي تيَتىٌَلَطي .ؿْشيَس هاُ.
جَاًشٍح ػلي آتاد ،ع .ػيذآتادي ،ح.س ٍ .ػاٍس ػفلي ،ع .تشسػي استثاط طى  IGFBP2تا صفات سؿذ ٍ چشتي الؿِ دس ػَيِ عيَس گَؿتي آسيي.
ّفتويي ّوايؾ هلي تيَتىٌَلَطي .ؿْشيَس هاُ.
ػثذاللْي ،م .حافظياى ،ح .صادلي ،م .ػاٍس ػفلي ،ع .يَػفي ،ص ٍ .هشادي ،ى .7731 .تشآٍسد اجضاء ٍاسياًغ ٍ پاساهتشّاي طًتيىي هجوَع ٍصى
تشُّاي اص ؿيش گشفتِ ؿذُ اص ّش هيؾ ًظاد صل .اٍليي وٌگشُ هلي ػلَم ٍ فٌاٍسيْاي ًَيي وـاٍسصي .ؿْشيَس هاُ .صفحات .117-111
ػثذاللْي ،م .حافظياى ،ح .صادلي ،م .ػاٍس ػفلي ،ع ٍ .ػثذاللْي ،س .7731 .تشسػي ّوثؼتگي ّاي طًتيىي ٍ فٌَتيپي صفات تَليذهثل
تشويثي دس گَػفٌذ صل .اٍليي وٌگشُ هلي ػلَم ٍ فٌاٍسيْاي ًَيي وـاٍسصي .ؿْشيَس هاُ .صفحات .173-171
ػيذي ًٍذي ،ع .ػيذآتادي ،ح.س .اهيشي ًيا ،ع ٍ .ػاٍسػفلي ،ع .7731 .سدياتي ًمص طًتيىي ً BLADاؿي اص جٌگ خليج فاسع دس گاٍّاي
ّلـتايي ٍ تَهي اػتاى خَصػتاى .اٍليي وٌگشُ هلي ػلَم ٍ فٌاٍسيْاي ًَيي وـاٍسصي .ؿْشيَس هاُ .صفحات .117-111
جَاًشٍح ػلي آتاد،ع .اهيشي ًيا ،ع .ػيذآتادي ،ح.س ٍ .ػاٍس ػفلي ،ع 7731 .اثش ًاًَرسات ًمشُ تش ؿواسؽ ولي تاوتشيايي ؿيش دس يه دٍسُ
ؿيشدّي گاٍّاي ؿيشي .اٍليي وٌگشُ هلي ػلَم ٍ فٌاٍسيْاي ًَيي وـاٍسصي .ؿْشيَس هاُ .صفحات .31-31
عاّشي دصفَلي ،ب .ػاٍسػفلي،ع .7737 .تشسػي عَل ػوش ٍالؼي ٍ تَليذي ٍ ػَاهل هَثش تش آى دس گاٍهيؾّاي خَصػتاى .ؿـويي وٌگشُ
ػلَم داهي ايشاى .داًـگاُ تثشيض 1 ٍ 5 .ؿْشيَس هاُ.
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