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 احمد صفی جهانشاهی" برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد، رسول واعظ ترشیزی،ارسالن برازنده
،قبل از شیرگیری در گوسفند نژاد کرمانی" مجله علمی – پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی
 ص،1386  بهمن ماه، 13  سال2 شماره
مقاالت علمی چاپ شده درمجموعه مقاالت معتبر ملّی

 مسلم مقبلی" توصیف منحنی شیردهی گاو هلشتاين، علی کريمی، صدراهلل مواليی مقبلی،*ارسالن برازنده
1390 ، )" سومین همايش ملی انجمن هلشتاين ايرانWood(با استفاده از تابع غیرخطی وود
 مسلم مقبلی "برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن،محمود وطن خواه، صدراهلل مواليی مقبلی،*ارسالن برازنده
بدن با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در بز کرکی رائینی" نخستین سمینار ملی مديريت پرورش دام و
1390 ،طیور در مناطق گرمسیر
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*ارسالن برازنده ،صدراهلل مواليی مقبلی،محمود وطن خواه ،مسلم مقبلی " ارزيابی ژنتیکی صفات رشد
گوسفند کرمانی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی " نخستین سمینار ملی مديريت پرورش دام و طیور در
مناطق گرمسیر1390 ،
*ارسالن برازنده ،صدراهلل مواليی مقبلی ،محمود وطن خواه ،يداهلل بدخشان" بررسی عوامل محیطی موثر
بر صفات زنده مانی از تولد تا شیرگیری در گوسفند کرمانی" چهارمین کنگره علوم دامی ايران ،پرديس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج) .شهريور.1389
*ارسالن برازنده ،صدراهلل مواليی مقبلی،محمود وطن خواه"تجزيه ژنتیکی زنده مانی از تولد تا
شیرگیری در گوسفند کرمانی" چهارمین کنگره علوم دامی ايران ،پرديس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران(کرج) .شهريور.1389
*صدراهلل مواليی مقبلی ،ارسالن برازنده ،محمود وطن خواه" برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد
پس از شیرگیری در بز کرکی رائینی" چهارمین کنگره علوم دامی ايران ،پرديس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران(کرج) .شهريور.1389
*صدراهلل مواليی مقبلی ،ارسالن برازنده ،محمود وطن خواه"تجزيه زنده مانی بزغاله های بز کرکی
رائینی" چهارمین کنگره علوم دامی ايران ،پرديس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).
شهريور.1389
*يداهلل بدخشان ،ارسالن برازنده ،صدراهلل موالئی"تاثیر سال ،گله و سن مادر بر متوسط زايش در بز
کرکی رائینی" چهارمین کنگره علوم دامی کشور ،شهريور ،1389دانشگاه تهران.
*ارسالن برازنده ،رسول واعظ ترشیزی ،احمد صفی جهانشاهی ،مرتضی ستائی مختاری ،صدراهلل مواليی"
برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پس از شیرگیری در گوسفندان نژاد کرمانی" سومین
کنگره علوم دامی کشور ،مهر ،1387دانشگاه فردوسی مشهد.
* مرتضی ستائی مختاری ،امیر رشیدی،محمدرضا محمدآبادی ،ارسالن برازنده" ضرايب تصحیح اثرات
غیر ژنتیکی بر وزن بدن گوسفند کرمانی " سومین کنگره علوم دامی کشور ،مهر ،1387دانشگاه فردوسی
مشهد.
*صدراهلل مواليی ،عبداالحد شادپرور ،ارسالن برازنده ،مرتضی ستائی مختاری" تشکیل شاخص انتخاب با
چند صفت برای بز کرکی رائینی" سومین کنگره علوم دامی کشور ،مهر ،1387دانشگاه فردوسی مشهد.
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*حسین دوماری ،ارسالن برازنده ،مرتضی ستايی مختاری ،محبوبه مقدس زاده"بررسی نقش آثار مادری بر
صفات رشد قبل از شیرگیری در بز رائینی"نخستین همايش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان ،دی
 ،1387گرگان.
* مرتضی ستائی مختاری ،امیر رشیدی ،ارسالن برازنده ،حسین دوماری ،صدراهلل مواليی .1388 ،آنالیز
ژنتیکی وزن پشم تولیدی در اولین پشم چینی گوسفند کرمانی .اولین همايش ملی الیاف دامی ،مهرماه،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبريز.مهرماه 1388
*صدراله مواليی ،عبداالحد شادپرور و ارسالن برازنده" بررسی ضريب اقتصادی صفت تولید کرک در
مقايسه با ساير صفات تولیدی در بز کرکی رائینی" .همايش ملی الیاف دامی ،دانشگاه تبريز .مهر ماه .1388
*صدراله مواليی ،امیدعلی اسماعیلی پور ،ارسالن برازنده و امید شريفی" بررسی استفاده از تفاله مرکبات
در تغذيه دام ،راهکاری جهت اصالح الگوی مصرف خوراک" همايش ملی اصالح الگوی مصرف .زابل.
اسفند1388 .
*صدراله مواليی مقبلی،امیدعلی اسماعیلی پور،ارسالن برازنده وامیدشريفی" عدم کارايی برنامه های
اصالح نژادی گوسفندوبزدرکشور عامل مهم افزايش مصرف نهاده ها" همايش ملی اصالح الگوی مصرف
درکشاورزی ومنابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،آذرماه.1388
*نعمت ضیايی ،ارسالن برازنده ،احمد رفیعی پور و صدراله مواليی" استفاده از تفاله گوجه فرنگی سیلو
شده با کاه گندم در تغديه گوسفندان کرمانی" دومین همايش بیوتکنولوژی کشاورزی ايران .دانشگاه شهید
باهنر کرمان .تیر ماه .1388
*ارسالن برازنده ،صدراله مواليی و محمود وطن خواه" برآورد فراسنجه های ژنتیکی ضريب کلیبر قبل از
شیرگیری و همبستگی آن با صفات رشد در بز کرکی رائینی "يازدهمین کنگره ژنتیک ايران.تهران
خرداد( .1389چکیده)
*ارسالن برازنده ،صدراله مواليی و محمود وطن خواه" برآورد ضرايب همبستگی صفات رشد بز کرکی
رائینی"يازدهمین کنگره ژنتیک ايران.تهران.خرداد(1389.چکیده)
*ارسالن برازنده ،رسول واعظ ترشیزی ،مرتضی ستائی مختاری ،صدراله مواليی .برآورد پارامترهای
ژنتیکی صفات رشد بعداز شیرگیری درگوسفند نژاد کرمانی" .دهمین کنگره ژنتیک ايران  ،خرداد ،1387
تهران ،انجمن ژنتیک ايران  ،ص ( .308چکیده)
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صدراله مواليی ،ارسالن برازنده و محمود وطن خواه"  .برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات رشد بز
کرکی رائینی "يازدهمین کنگره ژنتیک ايران.تهران .خرداد ( .1389چکیده)
* مرتضی ستائی مختاری ،امیررشیدی ،يحیی محمدی ،ارسالن برازنده" برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند
ژنتیکی تولید پشم در گوسفند کرمانی " .دهمین کنگره ژنتیک ايران  ،خرداد  ،1387تهران ،انجمن ژنتیک
ايران  ،ص ( .359چکیده)
* مرتضی ستائی مختاری ،امیررشیدی ،ارسالن برازنده" برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی وزن
بیده در بزهای کرکی رايینی " .اولین همايش ملی علوم دام و آبزيان ،خرداد  ،1387دانشگاه آزاد اسالمی
واحد سنندج ،ص ( .31چکیده)
*يداهلل بدخشان ،ارسالن برازنده،افزودنیهای غیردارويی برای افزايش سالمت و بهداشت محصوالت
طیور.نخستین کنفرانس علمی ،تخصصی صنعت طیور کشور .خردادماه (1390چکیده)
* صدراله مواليی ،امیدعلی اسماعیلی پور ،ارسالن برازنده و امید شريفی" بهبود ضريب تبديل غذايی
طیور  ،راهکاری جهت اصالح الگوی مصرف نهاده ها در صنعت پرورش طیور. .نخستین کنفرانس علمی،
تخصصی صنعت طیور کشور .خردادماه (1390چکیده)

زمینه های پژوهشی مورد عالقه
بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی ()Bioinformatics and Computational System Biology
محاسبات ژنومی ()Genome Computations
ژنومیک و فرا ژنومیک ()Genomic and Epigenomic
الگوريتم های ابتکاری و فرا ابتکاری ()Heuristic and meta-heuristic algorithms
ژنتیک کمی و ارزيابی های ژنتیکی ()Quantitative Genetics and Genetics Evaluations

سوابق آموزشی و تدریس
دوره کارشناسی :ژنتیک -پرورش گوسفند-اصالح دام -آمار و احتماالت -طرح آزمايش های کشاورزی
دوره کارشناسی ارشد :ژنتیک جمعیت-روشهای پیشرفته آماری
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