
نام و نام خانوادگی: مجید حسنی

08/10/1344تاریخ تولد: 

اتوبان تهران کرج، خروجی پیکانشهر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور5تهران، کیلومتر انشانی محل کار: 

44787289نمابر:44787282تلفن محل کار:

محقق غیر علمیمرتبه علمی: ac.ir-hassani@rifrپست الکترونیک: 

تحصیالت: 

(رتبه اول فارالتحصیالن رشته جنگلداري و اقتصاد کارشناسی جنگلداري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر و چالوس-
جنگل)

و تحقیقات تهران، (رتبه اول فارغ التحصیالن رشته جنگلداري)کارشناسی ارشد جنگلداري، دانشگاه آزاد واحد علوم -

مسئولیت:

)1392-1390مدیر امور اداري و پشتیبانی موسسه (-

)1392معاون اداري، مالی و پشتیبانی موسسه (-

)1395-1392رئیس مجتمع تحقیقاتی البرز (-

پروژه هاي در دست اجرا بعنوان مجري:

عناوين طرحها
تعداد 

همكاران
مسئوليت در 

طرح

وضعيت فعلي تاريخ
طرح

بودجه محل اجرا
تااز

پایش رویش حجمی و موجودي جنگلهاي -1
هیرکانی شمال ایران و ارسباران با استفاده از 

)هاي دائمی (ثابتشبکه قطعه نمونه

جنگلهاي در دست اجرا13951398مجري
غرب 
مازندران

مستقل

موجودي جنگلهاي پایش رویش حجمی و-2
هیرکانی شمال ایران و ارسباران با استفاده از 

)هاي دائمی (ثابتشبکه قطعه نمونه

جنگلهاي در دست اجرا13951398مجري
غرب 
مازندران

مستقل



جري و همکار:مهاي خاتمه یافته بعنوان طرح

مسئولیت در طرحتعداد همکارانعناوین طرحها
تاریخ

بودجه محل اجراوضعیت فعلی طرح
تااز

تربیت دانه زاد ناهمسال براي بررسی طرز -1
دستیابی به زادآوري ایده آل در راشستانهاي 

رامسر-صفارود 
13761391مجري4

خاتمه یافته(گزارش 
نهایی در دست تدوین)

موسسهرامسر

طرح ملی بررسی توسعه جنگلهاي مانگروها در -2
خسارات جنگ خلیج فارس-سواحل خلیج فارس

13781389مجري 5
تایید نهایی(شماره 

فروست)
بوشهر و 
UNCCهرمزگان

مقایسه طرز تربیت دانه زاد ناهمسال و دانه زاد -3
همسال براي دستیابی به زادآوري ایده آل در 

راشستانهاي خزري(سنگده)
13741388مجري4

تایید نهایی(شماره 
فروست)

مازندران(سنگ
ده)

موسسه

درختی راش، طرح ملی آلومتري گونه هاي -4
افرا، پلت، بلوط، توسکا و ممرز در اکوسیستمهاي 

جنگلی شمال کشور
13811386مجري6

تایید نهایی (شماره 
فروست)

استانهاي 
شمالی

موسسه

-ایجاد شبکه قطعات بررسی نیمه دائمی در توده-5
کوهستانیراشدار جوان هاي طبیعی 

3
-مجري در قالب پایان

نامه
نهاییتایید 13781379

-مازندران
سنگده

شوراي 
پژوهشهاي 
علمی کشور

طرح تحقیقاتی تنک کردن در توده هاي دست -6
کاشت پلت

13741385مجري5
تایید نهایی(شماره 

فروست)
امامزاده 

عبداهللا، آمل
موسسه

-بررسی توسعه جنگلهاي مانگرو با کاشت گونه-7
و چندل Avicenna marinaهاي حرا 

Rhizophora در سواحل و خورهاي استان
هرمزگان

13831387مجري
تایید نهایی(شماره 

فروست)
موسسههرمزگان

هاي ذخیره نزوالت جوي در بررسی تکنیک-8
هاي جنوب البرزجنگلکاري

خاصالبرزتائئید نهایی13921394مجري4

شبکه قطعات بررسی نیمه دائمی در جنگلهاي -9
بلوط استان همدان

موسسهگیان همدانتایید نهایی13801385همکار

تحقیقات کاربردي آزمایش جنگلکاري با -10
درختان چندمنظوره در حوزه آبخیز و اراضی 

جنگلی رها شده در استان تهران
موسسهتهرانعدم ارائه گزارش13761384همکار

زاد ناهمسال(برش شبه بررسی طرز تربیت دانه-11
ر آل دبراي دستیابی به زادآوري ایدهتک گزینی) 

راشستانهاي استان گلستان
موسسهگلستانتایید نهایی13821387همکار

طرح ملی ایجاد شبکه قطعات بررسی نیمه -12
هاي جنگلی طبیعی و دست کاشتدائمی در عرصه

خاصسطح کشورتایید نهایی 13771379همکار

موسسهگلستانتایید نهایی13831385هماهنگ کنندهبلندمازوآلومتري گونه بلوط -13

آلومتري گونه درختی راش در منطقه جنگلی -14
نوشهر

موسسهمازندرانتایید نهایی13831385هماهنگ کننده

بررسی اثر کودهاي مختلف شیمیایی و دامی بر -15
رشد سه گونه نهال جنگلی در نهالستانهاي مرتفع و 

رشد آنها پس از انتقال به عرصهمقایسه
موسسهمازندرانشماره فروست13841388همکار



مسئولیت در طرحتعداد همکارانعناوین طرحها
تاریخ

بودجه محل اجراوضعیت فعلی طرح
تااز

طرح ملی بررسی نیاز رویشگاهی برخی از -16
موسسهکل کشورتایید نهایی13841388همکارجنگلی ایراندرختان

-تعیین رویش جوامع راشستان و بلوط-17
ممرزستان استان مازندران

خاصمازندرانتایید نهایی13841389همکار

بررسی استفاده از روش زمین آمار در برآورد -18
موجودي در جنگلکاریها

IFSمازندرانتایید نهایی13851387همکار

تغییرات مکانی و برآورد موجودي جنگلکاریها -19
با روش ژئواستاتیستیک در جنگلهاي خزري ایران

خاصمازندرانشماره فروست13861388همکار

هاي مردمی و مقدس حفظ بررسی انگیزه-20
بعضی درختان در استان گیالن

موسسهگیالنتایید نهایی13871388همکار

زراعی در بهبود بررسی نقش اقدامات به-21
بذردهی درختان بنه

خاصشماره فروست13861387همکار

موسسهکل کشورتایید نهایی13871389همکارطرح ملی جنگلکاري پیشاهنگ کشور-22

بررسی توسعه و کاشت مانگروها در مناطق -23
مختلف سواحل خلیج فارس (استان هرمزگان)

UNCCهرمزگانتایید نهایی13871389مسئول و همکارمجري 

بررسی توسعه و کاشت مانگروها در مناطق -24
مختلف سواحل خلیج فارس (استان بوشهر)

UNCCبوشهرتایید نهایی13871389مجري مسئول و همکار

۲۵-
به 

طبيعت(شيوه تك گزيني)
سازمان جنگلهامليتایید نهایی۱۳۸۷۱۳۹۱همکار

۲۶--

طبيعت(شيوه تك گزيني)
سازمان جنگلهاكالردشتتایید نهایی۱۳۸۷۱۳۹۱همکار

۲۷-

)–طبيعت(شيوه تك گزيني) 
سازمان جنگلهانكاتایید نهایی۱۳۸۷۱۳۹۱همکار

۲۸-

–تك گزيني) طبيعت(شيوه 
کالردشت)

سازمان جنگلهاکالردشتتایید نهایی۱۳۸۷۱۳۹۱همکار

بررسي و مقايسه عناصر غذايي موجود در -۲۹
موسسهمليتایید نهایی۱۳۸۸۱۳۹۱همکار

بررسي -۳۰

جنگل
موسسهكالردشتتایید نهایی۱۳۸۸۱۳۹۱همکار



تعداد مؤلفينتاريخ انتشارمحل انتشارعنوان مقاله
سمت / نفر اول

خيربلي
کمی وکیفی وجنگل شناسی در نتایج اولین بررسیهاي-1

تنک "توده دست کاشت جوان پلت، طرح آزمایشات 
آمل-امامزاده عبداله"کردن

*3113756پژوهش وسازندگی، شماره 

یکسال پس از "درختان آینده"بررسی مقدماتی تحول -2
–اولین تنک کردن، طرح آزمایشات پلت امامزاده عبداله 

آمل
*3513764پژوهش وسازندگی، شماره 

توده هاي مادري راش در طرحهاي "تیپولوژي"بررسی -3
آزمایشات دانه زاد ناهمسال ودانه زاد همسال، جنگلهاي 

سنگده(شرق پل سفید)
*3713764پژوهش وسازندگی، شماره 

تحلیل نخستین کوششهاي زادآوري طبیعی در -4
همسال طرحهاي آزمایشات دانه زاد ناهمسال ودانه زاد 

راش، جنگلهاي سنگده (شرق پل سفید)
*4413782پژوهش وسازندگی، شماره 

بررسی تیپولوژي توده هاي مادري راش در طرح -5
*5213804پژوهش وسازندگی، شماره رامسر–آزمایش دانه زاد ناهمسال در اشکته چال، صفارود 

نتایج هشت ساله اثرات تنک کردن در توده هاي دست-6
آمل-کاشت پلت، طرح آزمایش امامزاده عبداله

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 

)2(12شماره 
13832*

تیپولوژي آمیختگی و انبوهی زادآوري طبیعی راش در -7
» اشکته چال«سلولهاي ایجادشده در طرح آزمایش 

(صفارود رامسر)

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 

)3(16شماره 
13873*

هاي طبیعی راش بررسی خصوصیات کمی و کیفی توده-8
در مرحله توالی اپتیمال در جنگل سنگده

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 

)1(17شماره 
13882*

بررسی جمعیت شپشک سفید راش و ارتباط آن با -9
هاي جنگلشناسی جنگلهاي راش شرقی ایرانمشخصه

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 

)4(16شماره 
13874*

بررسی ساختار راشستانهاي طبیعی شمال ایران در -10
در جنگل مرس سی سنگدهoptimalمرحله تحولی بلوغ 

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 

)2(18شماره 
13892*

بررسی الگوي مکانی درختان طی مراحل تحولی جنگل -11
هاي دست نخورده راش در کالردشتدر توده

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 

)2(18شماره 
13894*

بررسی وضعیت درختان و زادآوري در مراحل مختلف -12
تحولی در راشستانهاي کالردشت

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 

)1(19شماره 
13905*

بررسی بهترین روش استقرار نهال حرا در پهنه جزر و -13
مدي ساحل جزیره قشم

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 

)1(20شماره 
13914*

هایی از گز روغن از نظر بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت-14
هاي مورفولوژیکی نونهالیویژگی

دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصالح 
*13915ایران گیاهان مرتعی و جنگلی 

آلومتري گونه توسکاي ییالقی اکوسیستمهاي جنگلی -15
شمال ایران: مطالعه موردي منطقه ویسر

فصلنامه کشاورزي پویا (دانشگاه آزاد 
*13883واحد ورامین)



تعداد مؤلفينتاريخ انتشارمحل انتشارعنوان مقاله
سمت / نفر اول

خيربلي
-بررسی اجراي عملیات پرورشی تنک کردن در توده-16

جنگلهاي چوب و کاشت پلت(مطالعه موردي: هاي دست
کاغذ مازندران

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 

)1(21شماره 
13924*

بندي موجودي یک جنگل مدیریت نشده برآورد و پهنه-17
آمار(بررسی موردي: بخش چلیر جنگل خزري به روش زمین

خیرودکنار نوشهر)

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 

)2(22شماره 
13935*

تیمار کود بر رشد نهالهاي شیردار در نهالستان و تاثیر -18
عرصه جنگل

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 

)2(22شماره 
13934*

هاي جنگلی گذاري بر پراکنش و ساختار تودهاثر نشانه-19
راش(مطالعه موردي جنگلهاي صفارود رامسر)

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 

)4(22شماره 
13933*

هاي هاي برودار در تودهپراکنش مکانی جست گروه-20
بهره برداري شده جنگلی مریوان

هاي گیاهی(زیست شناسی مجله پژوهش
*13935)4(27شماره ایران)، 

هاي جوان دست بررسی تاثیر تنک کردن در توده-21
کاشت افرا پلت بر خصوصیات کمی و کیفی درختان آینده 

هلومسر)-(مطالعه موردي: آمل

هاي گیاهی(زیست شناسی مجله پژوهش
*13953)2(29شماره ایران)، 

دامنه تنوع در ویژگیهاي رویشی نونهالی در جمعیت -22
*13945)2(2-مجله تحقیقات جنگلهاي زاگرسهایی از بلوط ایرانی

بررسی رابطه کمی و کیفی تجدید حیات با اندازه -23
راش(مطالعه موردي: طرح هاي مختلف روشنه در تیپ

جنگلداري سوردار انارستان مازندران)

-هاي ایرانمجله بوم شناسی جنگل
2)4(13933*

جنگلدررطوبتذخیرهمختلفهايشیوهتأثیر-24
(.Juniperus excelsa M. B)ارسهاينهالباکاري

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 

)4(25شماره 
13965*

اي نزدیکترین کارایی روش نمونه برداري فاصله-25
-در مقایسه با روش قطعه نمونه دایرهnn-(C(همسایه پیوسته

هاي خیرود نوشهراي در برآورد رویه زمینی در جنگل

، انجمن جنگلبانی مجله جنگل ایران
*13972)1(10ایران 

تاثیر میزان اثرگذاري عوامل زیست محیطی بر رویش -26
هاي با استفاده از شبکه(Fagus orientalis)قطري راش 

هاي استان مازندرانعصبی مصنوعی در جنگل

محیط زیست طبیعی، مجله منابع
طبیعی  ایران

13زمستان،4شماره،70دوره
13963*

Acer)تحول کمی توده دست کاشت پلت-27

velutinum) سال پس از تنک 20امامزاده عبداله آمل
کردن

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 

)2(26شماره
13974*



سخنرانیتاریخسخنرانیارائهمحلسخنرانیعنوان
سخنرانینوع

پوسترشفاهی
*1372بهمن اداره کل منابع طبیعی نوشهرارائه طرح جنگلداري خانیکان-1

نتایج هشت ساله تحقیقات تنک کردن پلت-2
دانشکده منابع طبیعی، -کرج

همایش ملی حفاظت از جنگلها در 
مدیریت پایدار

1383مهر 
*

نتایج طرح تحقیقاتی تنک کردن پلتارائه -3
سالن گردهمایی موسسه تحقیقات 

جنگلها و مراتع

1387
*

هاي جنگلی دست سخنرانی ارائه خدمات ترویجی آشنایی با تنک کردن در توده-4
کاشت

سالن گردهمایی موسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع

1387*

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتعجنگلی شمالارائه نتایج طرح ملی آلومتري گونه هاي -5
1387

*

هاي حرا و چندل در ارائه نتایج طرح بررسی توسعه جنگلهاي مانگرو با کاشت گونه-6
سواحل و خورهاي استان هرمزگان

*1389موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

*1392جهرمدانشگاه گز روغنی چشم اندازي در باغبانی دیم در جنوب کشور-7

تعداد مؤلفينتاريخ انتشارمحل انتشارعنوان مقاله
سمت / نفر اول

خيربلي
28- Interactive effect of planting
distance, irrigation type and intertidal
zone on the growth of grey mangrove
seedlings in Qeshm island, IRAN

Journal of Tropical Forest
Science 21(2): 147-155

(2009)
20096*

29- The application of GIS in selection of
suitable species for afforestation in
southern forest of Caspian sea

Research journal of
environmental sciences,
2010, ISSN 1819-3412

20103*

30- Spatial structure of trees in old-
growth oriental beech stands of

hyrcanian forests

International Journal of
Academic Research, Vol. 3.
No. 2. March 2011, Part I:

115-120

20113*

31- The comparison of  diameter
increment   of  oriental beech(Fagus
orientalis Lipsky) in different regions of
the Caspian forests

International Journal of
food, Agriculture &

Environment-JFAE, Vol
9.(3&4) - 2011

20112*

32- Investigation of Qualitative and
Quantitative Regeneration based on the
Gap Regeneration size in Different Beech
Types of Hyrcanian Forest

Biological Forum – An
International Journal 6(2):
30-36(2014)

20144*

33- Gap characteristics under oriental
beech forest development stages in
Kelardasht forests, northern Iran

JOURNAL OF FOREST
SCIENCE, 64, 2018 (2)

٢٠١٨3*



سخنرانیتاریخسخنرانیارائهمحلسخنرانیعنوان
سخنرانینوع

پوسترشفاهی

8- Spatial structure and some of the qualitative &
quantitative characteristics of oriental beech  in the
optimal phase. (Case study, Sangdeh region, North of
Iran)
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دانشگاه/ محلتاریخسمتواحدتعدادمقطعنامهپایانعنوان
كارشناسي -ماني نهالو زنده

ارشد
۱۳۹۰-۱۳۸۹مشاور۶

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد علوم و تحقيقات 

تهران

هاي زادآوري در بررسی کمی و کیفی تجدید حیات با اندازه حفره
هاي مختلف راش(مطالعه موردي: طرح جنگلداري سوردار تیپ

انارستان)

سي كارشنا
ارشد

۱۳۹۱-۱۳۹۰مشاور۶
دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد علوم و تحقيقات 
رشت

اثر اقدامات مدیریتی بر روي کمیت و کیفیت جنگل (مطالعه موردي 
رامسر)-جنگل صفارود

كارشناسي 
ارشد

۱۳۹۲-۱۳۹۱مشاور۶
دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد علوم و تحقيقات 
تهران

اولین طبقه قطري به منظور دستیابی به بررسی تعداد درختان در 
پایداري تودها در اجراي شیوه جنگل شناسی نزدیک به طبیعت

استان گلستان)ته(مطالعه موردي: جنگل شصت کال

كارشناسي 
ارشد

۱۳۹۱-۱۳۹۰مشاور۶
دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد علوم و تحقيقات 
رشت

ت انجام عملیابررسی و پایش توده دست کاشت افرا پلت پس از 
تنک کردن (مطالعه موردي: امامزاده عبداله آمل)
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ارشد

۱۳۹۶-۱۳۹۵مشاور۶
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واحد علوم و تحقيقات 
تهران
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تاریخ

محل
تااز

بدو عضو پيوسته انجمن علمي جنگلباني ايران
تاسيس

-كرجادامه دارد

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور۱۳۸۶۱۳۸۷

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور۱۳۸۹۱۳۹۵عضو کمیته فرهنگی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور۱۳۹۷۱۳۹۸عضو و دبیر کمیته تخصصی بخش تحقیقات جنگل


