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 .شهریورماه. کرج 24 -25ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. 

. بررسی ارگونومیکی برخی از 1389رستمی، م. ع.، جوادی، ا.، شاکر، م.، مهدی نیا، ع. و حیدری سلطان آبادی، م.    .21
جدید در ایران. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران.  اجزای تراکتورهای متداول و

 .شهریورماه. کرج 24 -25

. بررسی اثر سرعت دورانی کوبنده، فاصله 1389صحراییان جهرمی، ح.، علوی نائینی، س. ن.، شاکر، م. و طلعتی، ح.    .22
ز خصوصیات کیفی گندم. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین کوبنده از ضد کوبنده و طول ساقه برش یافته بر برخی ا

 .شهریورماه. کرج 24 -25های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. 

. مقایسه فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج در استان 1389شاکر، م. و زارع، ا.    .23
 .شهریورماه. کرج 24 -25ی و مکانیزاسیون ایران. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورز .فارس

 –. ارزیابی و مقایسه فنی1391مستوفی سرکاری، م. ر.، اسدی، ه.، شاکر، م.، زارع، ا.، مهدی نیا، ع. و زارع، ش.    .24
اقتصادی عملکرد کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج بمنظور اصالح و بهینه سازی آنها. هفتمین کنگره ملی 

 .شهریورماه. شیراز 14 -16های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. مهندسی ماشین

و پهنه بندی عملکرد  . ارزیابی عملکرد سامانه پایشگر1391مستوفی سرکاری، م. ر.، شاکر، م. و صحرائیان جهرمی، ح.    .25
مهرماه.  19 -21پیشرفته.  . کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فن آوریهای510غالت در کمباین کالس لکسیون 

 .اصفهان

کن شلتوک به منظور حفظ کیفیت برنج طرح کنترل خودکار دستگاه پوست .1392شاکر، م. و مینایی، س.    .26
بهمن ماه.  9 -11های کشاورزی )بیوسیستم( و مکانیزاسیون ایران. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین .خروجی
 .مشهد

کن غلتک سازی عملکرد دستگاه پوست. به1394تقاضا، م. ه.، بناکار، ا. و جعفری، ع. ع. شاکر، م.، مینایی، س.، خوش    .27
های کشاورزی )مکانیک کارگیری سامانه تنظیم خودکار. نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینالستیکی شلتوک با به

 .بهشت ماه. کرجاردی 2 -3بیوسیستم( و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. 

روش  عملکرد اقتصادی و فنی . ارزیابی1395شاکر، م.، رحیمی، ه.، شاه امیریان، م. و علوی منش، س. م.  .28
برنج. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک  غذائی ارزش بر اثر آنها بررسی و فارس استان در برنج تبدیل مختلف های

 .شهریور، مشهد مقدس، ایران 10تا  9ران، های کشاورزی( و مکانیزاسیون ایبیوسیستم )ماشین

کن شلتوک با  . اصالح عملکرد دستگاه پوست1395شاکر، م.، مینایی، س.، خوش تقاضا، م. ه.، بناکار، ا. و جعفری، ع.  .29
های  همین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم )ماشیند .کارگیری سامانه های کنترل خودکار و ماشین بینایی به

 .شهریور، مشهد مقدس، ایران 10تا  9کشاورزی( و مکانیزاسیون ایران، 



تصویر.  پردازش روش بکارگیری با چغندرقند ارقام های گیاهچه تعداد . تعیین1398شاکر، م.، بذرافشان، م. و جعفری، ع.  .30

 .بهمن، اهواز، ایران 18تا  16ک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانی

شیردوشی. دوازدهمین کنگره ملی  ماشین کارایی بر خالء سطوح و نبض نسبت . اثر1398به آئین، م. ع. و شاکر،م.  .31
 .بهمن، اهواز، ایران 18تا  16مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، 

بردار سایشی بررسی فنی و اقتصادی ماشین الیه .1400 .منش، م. و زارعی، م. رعلوی  ،.محمدی، د ،.، جوکار، ا.شاکر، م .32
کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران،  سیزدهمین .کینوا و تعیین شرایط بهینه استفاده از آن

 .شهریور، تهران، ایران 26تا  24
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  [#پروژه های تحقیقاتی#]

 پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

  

 م 

 1374تا  1373بررسی و ارزیابی عملکردکششی تراکتورها در منطقه زرقان استان فارس )سمت: مجری(.    .1

بررسی اثرگاوآهن خمیده ساق در بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک و تعیین توان کششی مصرفی و مقایسه با گاوآهن    .2
 1377تا  1374قلمی )سمت: مجری(. 

 1377تا  1376اصالح عملکرد کششی سه نوع تراکتور متداول در ایران )سمت: مجری(.    .3

 1377تا  1375بررسی و ارزیابی عملکرد کششی تراکتورها در ایران )طرح ملی، سمت: مجری و هماهنگ کننده(.    .4

، سمت: مجری و مقایسه برداشت دو مرحله ای کلزا در رطوبت های مختلف با روش برداشت مستقیم )طرح ملی   .5
 1381تا  1379هماهنگ کننده(. 

 1381تا  1379بررسی اثر رطوبت شلتوک برمیزان شکستگی و راندمان تبدیل برنج )سمت: مجری(.    .6

 1381تا  1380ارزیابی و مقایسه دو روش خشک کردن شلتوک در استان فارس )سمت: مجری(.    .7

انتخاب بهترین آنها )پروژه ملی تحقیقات کشورـ ریاست جمهوری( های تبدیل برنج و مقایسه ترکیبات مختلف دستگاه   .8
 1379تا  1377)سمت: مجری(. 

بررسی اثر تغییر سرعت دستگاه سفید کن سایشی بر میزان شکستگی و ضایعات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس    .9
 1383تا  1381)سمت: مجری(. 

ارزیابی و مقایسه عملکرد جداسازی سه رقم شلتوک رایج دراستان فارس توسط دو نوع دستگاه جداساز    .10
 1384تا  1383)سمت: مجری(.  شلتوک

 1385تا  1383)سمت: مجری(.  تعیین محدوده رطوبتی مناسب برای تبدیل ارقام رایج شلتوک به برنج در استان فارس   .11

های رایج بمنظور اصالح و بهینه سازی عملکرد کمباین های جدید گندم با کمباین اقتصادی –ارزیابی و مقایسه فنی   .12
 1387تا  1385)سمت: مجری(.  آنها



ای به برنج سفید در استان فارس و بررسی اثر آنها های مختلف تبدیل برنج قهوهمقایسه فنی و اقتصادی عملکرد روش   .13

 1388تا  1386)سمت: مجری(.  بر ارزش غذایی برنج

 1387تا  1385 )طرح ملی، سمت: مجری(. بررسی ارگونومیکی برخی اجزاء تراکتورهای متداول و جدید در ایران   .14

سمت: مجری(.  ای استان فارس،بررسی ارگونومیکی برخی اجزاء تراکتورهای متداول و جدید در ایران )گزارش منطقه    .15
 1387تا  1385

 1390تا  1388 )سمت: مجری(. بندی عملکرد غالتو پهنه  ارزیابی عملکرد سامانه پایشگر   .16

تا  1396چغندرقند )سمت: مجری مسئول(.  ارقام های تعداد گیاهچه تعیین در تصویر پردازش روش کاربرد امکان   .17

1398 

تا  1397سنجش تلفات کمباینی برداشت دانه گندم در کشور به منظور ارائه راهکارهای کاهش آن )سمت: مجری(.    .18
1398 

 1398تا  1397تعیین تلفات گندم در کمباین های کاه کوب )مطالعه موردی در استان های فارس، کرمان و همدان( )سمت: مجری(.    .19
 1399تا  1398)سمت: مجری(. تعیین پارامترهای عملکردی ماشین الیه بردار سایشی برای ساپونین زدایی از دانه کینوا    .20

درصد ، محتوای تانن ایهای مورفولوژیک مزرعهبر اساس شاخص ایرگوم دانهمختلف سو و الین مقایسه چند رقم     .21
 1399تا  1398)سمت: مجری(. شناسی بذر با روش پردازش تصویر پروتئین و خصوصیات ریخت

درصد شکستگی و ناخالصی بذر گندم بر پایه روش پردازش تصویر با ساخت و ارزیابی دستگاه تکساز )سمت:  تعیین  .22
    1401تا  1400مجری(. 

   1377تا  1375ارزیابی مقایسه ای عملکرد خطی کارهای متداول در ایران در منطقه زرقان فارس )سمت: همکار(.   .23       

 1378تا  1375. تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم درتناوب با ذرت )سمت: همکار(. 24      

های متعارف رجودره درون خاک و قدرت جوانه زنی آن در اعماق مختلف شخم در شرائط کاربرد علفکشبرآورد میزان بانک بذ  .25       
 1380تا  1378و بدون علفکش )سمت: همکار(. 

 1385تا  1381بررسی اثر تناوب زراعی درکنترل علف هرز جودره در مزارع گندم استان فارس )سمت: همکار(.   .26       

 1386تا  1383 )سمت: همکار(. ارزیابی دو نوع سیستم سمپاش نواری با سراسر پاشی بر روی محصول ذرتمقایسه و   .27      

ای و تعیین رطوبت مناسب تبدیل آنها )سمت: های سایشی و تیغه بررسی میزان شکست ارقام برنج اصفهان در سفیدکن  .28       
 1387تا  1385همکار(. 

  1395تا  1394خاک )سمت: همکار(.  شوری مقابل در گندم دانة عملکرد مکانی تغییرپذیری ارزیابی  .29      

 1400تا  1399کوب )سمت: همکار(. های کاهسنجش میزان ضایعات گندم در کشور هنگام برداشت با کمباین  .30      

سروستان )سمت: همکار(.  در پسته نآبیاری درختا آب وریبهره  و عملکرد بر آب توزیع بستر شکل تغییر اثر بررسی  .31      
 1400تا  1398

کن، ساپونین تعیین مقدار مناسب رطوبت و زمان استراحت دانه کینوا برای مشروط کردن و تاثیر آن بر کارآیی ماشین پوست .32       
    .1401تا  1400و مواد مغذی کینوا )سمت: همکار(. 

    
  

 پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

تا  1402ارزیابی سامانه بینایی ماشین برای تعیین تعداد بذرهای منتخب و درصد شکستگی بذر )سمت: مجری(.   .1               
1403  

 کتاب

  

 نشریات فنی و ترویجی

مشخصات و کاربرد دستگاه آب پرکن الستیک انواع تراکتور. نوع نشریه )ترویجی( موسسه تحقیقات فنی  .1379 .شاکر، م .1

 .مهندسی کشاورزیو 

. توصیه های ترویجی به منظور استفاده مؤثر از قدرت سه نوع تراکتور متداول در ایران. نوع نشریه )ترویجی( 1379شاکر، م.  .2
 .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

فشاری. نوع  . طراحی و ساخت دستگاه دینامومتر مالبندی تراکتور با استفاده از لودسل1379شاکر، م. و لغوی، م.  .3
 .نشریه )فنی( موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

. کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم. نوع نشریه )فنی( معاونت ترویج و 1384جمالی، م. ر.، سلیمی، ح. و شاکر، م.  .4
 .ریزی و هماهنگی ترویجبرداری، دفتر برنامه نظام بهره 

پاشی نواری روشی به منظور کاهش مصرف سموم کشاورزی. نوع نشریه سم  .1398به آئین، م. ع. و شاکر، م.  .5
 .)ترویجی( موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

برنج )به منظور کاهش ضایعات(. یافته های  به تبدیل زمان در شلتوک مختلف ارقام مناسب . رطوبت1398شاکر، م.  .6

 .، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386قابل ترویج سال 



یافته های قابل  .مناسب ترین سامانه تبدیل شلتوک دانه متوسط به برنج سفید از نظر فنی و اقتصادی .1399شاکر، م.  .7

  .، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1388ترویج سال 

فته های قابل ترویج یا .مناسب ترین سامانه تبدیل شلتوک دانه بلند به برنج سفید از نظر فنی و اقتصادی .1399شاکر، م.  .8
  .، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1388سال 

. راهکارها و اصالحات فنی تراکتورها به منظور 1399رستمی، م. ع.، جوادی، ا.، شاکر، م.، مهدی نیا، ع. و حیدری سلطان آبادی، م.  .9

  .، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389یج سال افزایش ایمنی، کاهش صدمات و بهبود آسایش رانندگان. یافته های قابل ترو

، 1391ترین کمباین جهت برداشت گندم از نظر فنی و اقتصادی. یافته های قابل ترویج سال  . مناسب1399شاکر، م.  .10
  .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ارقام چغندرقند در مزرعه، نوع نشریه )فنی( موسسه تحقیقات فنی  های. سامانه تعیین تعداد گیاهچه 1399شاکر، م. و بذرافشان، م.  .11

  .و مهندسی کشاورزی
. دانش فنی طراحی و ساخت دستگاه سمپاش نواری با قابلیت تنظیم افقی و عمودی. دستاوردهای 1399به آئین، م. ع. و شاکر، م.  .12

  .کشاورزی تحقیقاتی قابل تجاری سازی جلد دوم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
. دستنامه راهنمای کمباین کاه کوب. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت 1399رستمی، م. ع.، شاکر، م. و شریفی، ا.  .13

  .آموزش و ترویج کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی
، سازمان تحقیقات، 1399ی قابل ترویج سال بردار سایشی کینوا. یافته ها ترین شرایط استفاده از ماشین الیه. مناسب 1401شاکر، م.  .14

  .آموزش و ترویج کشاورزی
کوب. یافته های . اثرات فنی و منافع اقتصادی جایگزینی کمباین معمولی با کمباین کاه 1401رستمی، م. ع.، بختیاری، م. ر. و شاکر، م.  .15

  .، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1399قابل ترویج سال 
. نشریه فنی معرفی سامانه بینایی ماشین برای تعیین میزان شکستگی، ناخالصی و 1401.، بخشی پور، ع. و محمدی، د. شاکر، م .16

  .تعداد بذر گندم. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

فنی مکانیزاسیون تولید کینوا در مزارع آبی. سازمان  . دستنامه1402دهقان، ا.، حبیبی اصل، ج.، تاکی، ا. و شاکر، م.  .17
  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 
  

 [#راهنمایی و مشاوره پایان نامه#]
  

  

  

 ترین ترکیب دستگاه بررسی و تعیین مناسب . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون.1383رابط، غالم رضا.   .1
 تبدیل شلتوک به برنج برای دو رقم غالب استان خوزستان. سمت )مشاور(. دانشگاه شهید چمران اهواز. های
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 ژی و خصوصیات آسیاب کردن دو رقم شلتوک. سمت )مشاور(. دانشگاه شیراز.رف انرمختلف خشک کردن بر مص
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  زیرشکن به صورت خاص مکانی، سمت )مشاور(. دانشگاه اردبیل

 
  [#میعضویت در مجامع عل#]

  

  

  

 کمیته کشاورزی دقیق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عضو. 

 های کشور عضو کمیته فنی بررسی ضایعات شالیکوبی. 

 عضو انجمن حمایت از برنج کشور. 

 های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران عضو انجمن مهندسی ماشین. 

  

  



  [#تشویقات#]
  

  

  

 معاون مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج سازمان کشاورزی فارس، به دلیل طراحی و ساخت دستگاه  دریافت لوح تقدیر از
 .1377آب پرکن الستیک انواع تراکتور، 

 رئیس سازمان کشاورزی استان فارس، به دلیل طراحی و ساخت دستگاه دینامومتر مالبندی تراکتور،  دریافت لوح تقدیر از
1377. 

 1380ئیس مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، ر دریافت سه لوح تقدیر از. 

 1382رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس،  دریافت لوح تقدیر از. 

  ،1382پژوهشگر نمونه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس. 

 1387رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی فارس،  دریافت لوح تقدیر از. 

 1388رئیس اداره امور فنآوری های مکانیزه کشاورزی،  دریافت لوح تقدیر از. 

 1388رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس،  دریافت لوح تقدیر از. 

 1389رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس،  دریافت لوح تقدیر از. 

 1390رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس،  دریافت لوح تقدیر از. 

 1390معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس،  دریافت لوح تقدیر از. 

 1390رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس،  دریافت لوح تقدیر از. 

 1392های کشاورزی و مکانیزاسیون، به دلیل مقاله برتر، نگره ملی مهندسی ماشینهشتمین ک دریافت لوح تقدیر از. 

  

  

 [#سایر موارد#]
  ثبت اختراع

. گواهی ثبت اختراع " دستگاه سمپاش نواری با قابلیت تنظیم افقی و عمودی" شماره و 1387شاکر، م. و به آیین، م. ع.  .1       

  . 29/7/87 – 53914تاریخ ثبت 

به  . گواهی ثبت اختراع "سیستم ماشین بینایی 1395شاکر، م.، جعفری، ع.، بناکار، ا.، مینایی، س. و خوش تقاضا، م. ه.  .2        

      . 20/6/95 – 89857منظور تعیین میزان شکستگی برنج و پوست کنی شلتوک". شماره و تاریخ ثبت 

  

 


