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چکیده
این پژوهش از نوع علم ســنجی اســت و هدف آن شناســایی میزان تولیدات علمی پژوهشــگران ایرانی در ســه حوزه موضوعی علف های هرز، آفات و 
بیماری های گیاهان، از ابتدا1  تا پایان ســال 2017 در پایگاه اطالعاتی اســکوپوس است. برای انجام این پژوهش از شاخص های کّمی علم سنجی استفاده 
شــده اســت. 5002 اثر علمی پژوهشگران ایرانی، جامعه آماری پژوهش را شکل داده است. برای انجام پژوهش، ابتدا مشخصات آثار علمی مرتبط با این 
سه حوزه موضوعی استخراج و سپس نتایج به دست آمده تجزیه وتحلیل شد. پژوهشگران ایرانی هر سال به طور میانگین 88 اثر علمی در سه حوزه موضوعی 
اشاره شــده تولید می کنند. بیش از 84/3 درصد از این آثار گروهی و تنها 15/7 درصد مقاالت تک نویســنده ای تهیه ومنتشــر شده اند. حدود 65 درصد از 

مقاالت دو یا سه نویسنده ای نشر یافته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که روند تولید مقاالت رو به افزایش است.

کلیدواژه ها: تولیدات علمی، علم سنجی، علف های هرز، آفات گیاهان، بیماری های گیاهان.
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مقدمه

آگاهــی از وضعیت تولیدات علمی و پیشــرفت های حاصل 
در هر حــوزه موضوعــی، می تواند بــه مدیــران و متصدیان در 
برنامه ریــزی و تحقــق اهداف ازپیش تعیین شــده یاری رســاند. 
مطالعات علم ســنجی یکی از کاربردی تریــن روش های ارزیابی 
تولیدات علمی پژوهشــگران و از شــاخص های مهــم رتبه بندی 
کشورها است. توجه به حضور کّمی تولیدات علمی موسسه های 
علمی و پژوهشــی ایران در پژوهش هــای بین المللی، موضوعی 
است که در ســال های اخیر در اولویت برنامه های اساسی کشور 
قرارگرفته و این سیاســت گذاری تا اندازه زیادی به اهداف خود 
نزدیک شــده است. سرعت رشــد مقاالت نمایه شــده ایران در 
پایگاه های علمی بین المللی در ســال های اخیر، رتبه کشور را در 
ســطح جهانی ارتقاء داده است )موسوی، 1383(. در کشورهایی 
که رشــد سریع اقتصادی داشــته اند این رشــد معموالً با افزایش 
سریع ســهم آن کشــورها در تولید جهانی علم همراه بوده است 

)آقامحمدی و خرمی، 1378(.
تولید محصوالت کشــاورزی ســالم و دانش بنیــان، جایگاه 
مهمی در اقتصاد کشــور دارد و پژوهشــگران حــوزه موضوعی 
گیاه پزشکی با مطالعه و تحقیق درزمینه عوامل بیماری زای گیاهان 
مانند بیماری های قارچی، باکتریایی، ویروسی و علف های هرز، 
مســئولیت مهم و خطیــری برعهــده دارند. براســاس اطالعات 
وبگاه  مؤسســه تحقیقات گیاه پزشکی کشــور1 ، حوزه موضوعی 
گیاه پزشکی 11 رشته و زیرشــاخه تخصصی را دربرمی گیرد که 
از میان آن ها در ســه رشــته علف های هرز، آفات و بیماری های 
گیاهان، کمیته های علمی ـ فنی مســتقل وجود دارد و در ســطح 
کشور )به خصوص در واحدهای تابعه سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشــاورزی( از گستره پژوهشی بیشــتری برخوردارند. 
بنابراین، باتوجه به گســتردگی این سه حوزه موضوعی و افزایش 
روزافزون پژوهش هایی که در این زمینه ها انجام می شود، در این 
پژوهش تولیدات علمی پژوهشــگران ایران در این ســه رشته از 
ابتدا تا پایان سال 2017 بررسی شده است. شناسایی پژوهشگران 

برتر، سازمان ها، موسســه ها و دانشگاه های فعال که بیشترین آثار 
علمی را تولید کرده اند، شناســایی مجالت منتشرکننده این آثار 
و آگاهی از میزان همکاری علمی )هم تألیفی( پژوهشــگران در 
تولید آثار علمی در سه حوزه موضوعی یادشده از دیگر مباحثی 

است که در این پژوهش بررسی شده است.
نوکاریزی و علیان )1389( با بررسی تولیدات علمی اعضای 
هیئت علمی دانشگاه بیرجند در ســال های 2002-2009 دریافتند 
که بیشــترین میزان همکاری های علمــی به ترتیب در حوزه علوم 
پایه و کشــاورزی و کمترین همکاری در حــوزه ادبیات و علوم 
انســانی انجام شــده و روند تولیدات علمــی اعضای هیئت علمی 
ســیر صعودی داشته اســت. علوی و همکاران )1392( تولیدات 
علمی پژوهشــگران پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران 
را در ســال های 1384-1388 بررســی کردند. نتایج نشان داد که 
تولیدات علمی این پژوهشــکده روند صعودی داشته و از 1136 
اثر علمی تولیدشده، 15 درصد در مجالت بین المللی، 11 درصد 
در مجالت داخلــی، 34 درصد در گردهم آیی  های داخلی و 14 
درصد در گردهم آیی های بین المللی ارائه شــده اند. شهمیرزادی 
و همــکاران )1394(، وضعیت کّمی اطالعات علمی تولیدشــده 
پژوهشــگران ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی 
در ســال های 1999-2011 را بررســی کردند. آن ها دریافتند که 
تولید اطالعات علمی پژوهشــگران روند صعودی داشــته است. 
ازنظر میزان همکاری نویســندگان ســازمان با نویسندگان ایرانی 
خارج از ســازمان، پژوهشگران دانشگاه تهران بیشترین مشارکت 
را با پژوهشــگران این ســازمان داشته اند. پژوهشــگران کشور و 
سازمان برای تولید منابع علمی، با نویسندگان آمریکایی بیشترین 
مشــارکت را داشــته اند. بهمن آبادی )1395( در پژوهشی میزان 
تولیدات علمی پژوهشگران رشــته آموزش و ترویج کشاورزی 
کشــور را بررسی کرده است. نتایج این پژوهش نشان داد که در 
بازه زمانی 1982 تا 2016 حدود 216 مقاله با میانگین رشد ساالنه 
6/8 مقاله تولید شده اســت. بهمن آبادی )1396( میزان تولیدات 

1.http://web.iripp.ir/
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علمی پژوهشــگران مراکز ملی ســازمان تحقیقــات، آموزش و 
ترویج کشــاورزی را از ابتدا تا سال 2015 بررسی و نتیجه گیری 
کرده است که از سال 1997 تا سال 2015 درمجموع 585 مدرک 
از پژوهشگران یادشده منتشرشده و روند انتشار مقاالت به ویژه از 
سال 2006 به این سو افزایشی بوده است. ازنظر موضوعی، بیشترین 
مقاالت تولیدشــده درزمینه کشاورزی و علوم زیستی بوده است. 
بشــیری و همکاران )1398( در پژوهشــی در حــوزه موضوعی 
آفات گیاهی به این نتیجه رسیدند که بیشتر آثار علمی تولیدشده 
در قالب مقاالت پژوهشی منتشر می شوند و روند تولیدات علمی 
پژوهشــگران ایرانی در حوزه آفات گیاهی رو به رشد است. 93 
درصد آثار علمی گروهی تولید می شوند و بیشترین آثار گروهی 
سه نویسنده ای بوده اند. از میان موسسه های علمی و دانشگاه های 
داخلی، پژوهشگران دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی، و از 
میان کشــورهای خارجی پژوهشگران آمریکا، انگلستان و کانادا 
بیشــترین تعامل و همکاری را در تولید آثار داشــته اند. روبرگ 
و ُکــت1  )2012( تولیــدات علمی پژوهشــگران دانشــکده های 
کشــاورزی و دامپزشکی دانشــگاه های کانادا را در بین سال های 
2003 تا 2010 بررســی کردند. درمجمــوع، از حدود 20 میلیون 
مدرک، حوزه های موضوعی کشــاورزی و دامپزشکی با بیش از 
800 هزار مقاله، بیشترین سهم تولیدات علمی را به خود اختصاص 
داده اند. براســاس یافته های پژوهش، کشــورهای آمریکا )200 
هزار مقالــه(، چین )86 هزار مقاله( و انگلســتان )51 هزار مقاله( 
پُرکارترین کشــورها بودند و ایران با 10 هزار مقاله جایگاه بیستم 
جهان در حوزه کشاورزی را به خود اختصاص داده است. ساگار 
و همکاران )2014( پژوهش های انجام شــده در رشته کشاورزی 
در کشور هند در سال های 1993 تا 2012 را بررسی کرده و نتیجه 
گرفتند که در این دو دهه، تعداد 22615 مقاله با نرخ رشد ساالنه 
36/52 درصد تولیدشده است. مهندسی کشاورزی )71 درصد(، 
اقتصاد و سیاست کشاورزی )61 درصد(، زراعت )53 درصد( و 
کشــاورزی )30 درصد( به ترتیب بیشــترین تولیدات علمی را به 
خود اختصاص داده اند. از مجموع 22615 آثار علمی تولیدشده، 

1744 اثــر با مشــارکت و همکاری پژوهشــگران بین المللی تهیه 
شــده اســت. آریــــا2  )2015( در پژوهش خود 4392 مقاله در 
حــــوزه بیماری شناســــی گیاهی کــــه در ســــال های 2008-

2012 منتشرشــده بود را بررسی کرده اســت. نتیجه این پژوهش 
نشــــان داد که ازنظر گرایش موضوعی، به ترتیــب موضوع های 
پاتوژن هــــای گیاهی، آسیب شناســی مولکولــی گیاهی، کنترل 
زیســتی و کنترل بیماری های گیاهــان ازطریق تغییر شــــرایط، 
کاربرد شــــیمیایی، قارچ کش ها، حشــره کش ها و علف کش ها 
بیشــترین ســــهم تولیدات علمی را به خود اختصــاص داده اند. 
نتایــج پژوهــش همچنین نشــان داد که پژوهش هــای این حوزه 
به طور مداوم در حال افزایش بوده اســــت. ســانجیوی و سنتیل 
کومار3  )2015( تولیدات علمی نویســندگان حوزه حشره شناسی 
کشــاورزی را در یک دوره 10 ساله بررسی کردند. رشد ساالنه 
تولیدات علمی، الگوی نویســندگی و گستره موضوعی مقاالت 
منتشرشده تجزیه وتحلیل شد. درمجموع 405 مقاله در 38 شماره 
مجله منتشــر شــده بود. نتایج پژوهش نشــان داد که روند انتشار 

مقاالت در حال افزایش است.
همان طور که اشــاره شــد، درزمینه بررسی وضعیت تولیدات 
علمــی و همکاری هــای علمــی حــوزه موضوعی کشــاورزی، 
پژوهش هــای زیادی با دیدگاه های مختلف انجام شــده اســت. 
اما براســاس بررســی های انجام شــده، اطالعاتی مبنــی بر انجام 
پژوهش هــای علم ســنجی درزمینه تولیدات علمی پژوهشــگران 
ایرانــی در حوزه هــای موضوعــی علف هــای هــرز، آفــات و 
بیماری های گیاهان به دســت نیامد. بنابرایــن، این پژوهش برای 
اولین بــار تولیدات علمی پژوهشــگران ایرانی را در ســه حوزه 
موضوعــی علف های هرز، آفــات و بیماری های گیاهان، از ابتدا 
تا پایان ســال 2017 در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس بررسی کرده 

است. 

تولیدات علمی پژوهشگران حوزه علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان ایران در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس / جواد بشیری، علیرضا بهمن آبادی و ...
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ایــن پژوهش با اســتفاده از روش ها و شــاخص های متداول 
علم ســنجی انجام شــده اســت. با جســتجو در پایگاه اطالعاتی 
اســکوپوس داده های موردنیــاز پژوهش گردآوری شــد. برای 
انجــام پژوهش، ابتــدا داده های مربوط به آثار علمی تولیدشــده 
پژوهشــگران ایرانی درزمینه علف های هرز، آفات و بیماری های 
گیاهان در تاریخ 1397/11/17 از پایگاه اطالعاتی اسکوپوس 
اســتخراج و پاالیش شــد. برای جســتجو، ابتدا هر یک از سه 
حوزه موضوعی براســاس کلیدواژه های معــادل آن ها به زبان 
انگلیســی شــامل plant pest، weed و plant disease هــم 
به صورت مفرد و هم به صورت ترکیبی جســتجو شــدند. برای 
تعیین وابســتگی سازمانی و کشور تولیدکننده اطالعات، نتایج 
هر حــوزه با واژه Iran محدود شــدند. در مرحله بعد، حاصل 
جســتجو ازنظر زمانی تا پایان ســال 2017 محدود و سال های 
بعدازآن یعنی 2018 و 2019 نادیده گرفته شــدند. درمجموع، 
تعداد 5002 رکورد علمی از پژوهشــگران ایرانی )شامل: 744 
رکــورد در حــوزه موضوعی آفات، 3349 رکــورد در حوزه 
بیماری هــای گیاهان و 909 رکــورد در حوزه علف های هرز( 
شناسایی و استخراج شــد. برای تجزیه وتحلیل نهایی داده ها و 
تهیه جداول و نمودار موردنیاز از نرم افزار اکسل 2016 استفاده 

شده است.

دستاورد

یافته هــای پژوهش حاضر بر مبنای 5002 رکورد گردآوری 
شــده از پایــگاه اطالعاتی اســکوپوس اســت که نشــان دهنده 
تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی از ابتدا تا پایان سال 2017 در 
سه حوزه موضوعی علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان 

است.
وضعیت تولیدات علمی پژوهشــگران ایرانــی حوزه علف های 

هرز، آفات و بیماری های گیاهان

بــا توجــه بــه اطالعات جــدول 1، تــا پایان ســال 2017 
پژوهشــگران ایرانی در ســه حوزه موضوعی علف های هرز، 

آفات و بیماری های گیاهان، درمجموع 5002 اثر علمی تولید 
کرده اند. از این تعداد اثر علمــی، 909 اثر درزمینه علف های 
هرز، 744 اثر در حوزه آفات و 3349 اثر در حوزه بیماری های 
گیاهان بوده اســت. در ســتون آخر، نرخ رشد ساالنه )100× 
مقدار گذشــته ÷ )مقدار گذشــته- مقدار فعلی( = نرخ رشد( 
محاسبه شده است. همان گونه که در جدول 1 مشاهده می شود 
از ابتدا تا پایان سال 2017 تولید آثار علمی پژوهشگران ایرانی 
در سه حوزه موضوعی موردبحث، روند صعودی داشته است.

فعال ترین پژوهشــگران حوزه موضوعی علف های هرز، آفات و 

بیماری های گیاهان

در جــدول 2 نــام 15 نفــر از فعال ترین پژوهشــگران ایرانی 
حوزه های موضوعی علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان 
ارائه شــده اســت. ازمیان این افراد، محمود رفیعیــان کوپایی از 
دانشگاه شــهرکرد با انتشار 85 اثر علمی )1/7 درصد از کل آثار 
منتشرشــده( در باالی جدول قرار دارد. در رتبه دوم ســید محمد 
نبوی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل با 62 اثر )1/2 درصد( و در 
رتبه ســوم عبدالهی با 57 اثر )1/1 درصد( از دانشگاه تهران قرار 

دارند.
موسســه های فعال در حوزه موضوعــی علف های هرز، آفات و 

بیماری های گیاهان کشور

نتایج به دســت آمده در این پژوهش نشــان داد که برای تولید 
5002 اثر علمی منتشرشــده، 277 دانشــگاه و موسســه علمی به 
میــزان 8546 بار در تولید آثار علمی نقش داشــته اند. در جدول 
3 از مجموع 277 دانشــگاه و موسسه علمی، 15 واحد با بیشترین 
فعالیت معرفی شــده اند. از میان 20 واحد سازمانی فعال، دانشگاه 
تهران با مشارکت در تولید 581 اثر، دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با 451 اثر و دانشگاه آزاد اسالمی با 436 اثر به ترتیب در رتبه های 

اول تا سوم قرار دارند.
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جدول 1.  وضعیت تولید آثار علمی پژوهشگران ایرانی حوزه علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان  تا سال 2017

نرخ رشد )درصد(جمعبیماری های گیاهانآفات گیاهانعلف های هرزسال

201710310651272115

2016878046162825

20156159383503-5

2014908735252918

201399582934509

20128271260413-16

20111267229649464

2010645219030624

2009603714724433

2008363211618414

200741299216238

200618178211770

2005812496925

20041010355557

200343283552

200244152392

200122812-8

200014813-

-1392244تا سال 1999

-90974433495002جمع

جدول 2. فعال ترین پژوهشگران ایرانی در حوزه موضوعی علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان از ابتدا تا پایان سال 2017

وابستگی سازمانیدرصدتعداد آثارنام نویسندهردیف

دانشگاه شهرکرد851/7رفیعیان کوپایی، محمود1

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل621/2نبوی، سید محمد2

دانشگاه تهران571/1عبداللهی، م.3

نامشخص501حسین زاده، ح4

دانشگاه علوم پزشکی مازندران97%49نبوی، سید فاضل5

نامشخص93%47صاحب کار، ع.6

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور87%44زند، اسکندر7

دانشگاه شیراز73%37ایزدپناه، کرامت اله8

دانشگاه شهید بهشتی7%35کمالی نژاد، محمد9

نامشخص64%32بهمنی، م.10

دانشگاه سیستان و بلوچستان6%31بندانی، علی رضا11

نامشخص59%30رحیمی، ر12

دانشگاه زنجان58%29صارمی، حسین13

دانشگاه محقق اردبیلی56%28رزمجو، جبرئیل14

دانشگاه شاهد56%28عباسی پور، حبیب15
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جدول 3. فعال ترین موسسه ها و دانشگاه های تولیدکننده آثار علمی کشور
 در حوزه موضوعی علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان

درصدفراوانینام سازمانردیف

5816/8دانشگاه تهران1

4515/3دانشگاه علوم پزشکی تهران2

4365/1دانشگاه آزاد اسالمی3

2633دانشگاه تربیت مدرس4

2522/9دانشگاه علوم پزشکی مشهد5

2292/7دانشگاه شیراز6

2282/7دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی7

2082/4موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور8

1842/2دانشگاه علوم پزشکی اصفهان9

1822/1دانشگاه فردوسی مشهد10

1712دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد11

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 12
تحقیقات تهران

1692

1471/7دانشگاه تبریز13

1341/6دانشگاه علوم پزشکی شیراز14

1311/5دانشگاه ارومیه15

فعال ترین مجالت حوزه موضوعی علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان 
کشور

جدول 4. مجالت منتشرکننده آثار علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه موضوعی علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان 

جمع مقاالتبیماری های گیاهانآفات گیاهانعلف های هرزعنوان مجلهکشور )ناشر(ردیف

Communications In Agricultural And بلژیک1
Applied Biological Sciences

114997157

Journal Of Medicinal Plants-4122126ایران2

Archives Of Phytopathology And Plant انگلستان3
Protection

55655116

Advances In Environmental Biology581734109آمریکا4

Journal Of Plant Protection Research11273573لهستان5

Acta Horticulturae16113057بلژیک6

Journal Of Ethnopharmacology2-5052هلند7

Pakistan Journal Of Biological Sciences1453150پاکستان8

Journal Of Phytopathology7-4249انگلستان9

Journal Of Agricultural Science And ایران10
Technology

10191948

Journal Of Plant Pathology4-4347هلند11

Phytotherapy Research--4646آمریکا12

Crop Protection2313844انگلستان13

Iranian Journal Of Pharmaceutical ایران14
Research

-14344

African Journal Of Biotechnology5122542نیجریه15
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جدول 4 مجالت منتشــرکننده آثار علمی پژوهشگران ایرانی 
را نشان می دهد. 5002 اثر بررسی شده در این پژوهش تا پایان سال 
2017، در 468 عنوان مجله علمی معتبر بین المللی منتشــر شده اند. 
از میان ایــن مجالت، 15 عنوان از مجالتی که بیشــترین مقاالت 
را منتشــر کرده اند معرفی شــده اســت )جدول 4(. بر این اساس، 
 Communications In Agricultural And Applied مجلــه 
Biological Sciences بــا انتشــار 157 اثر در جایگاه نخســت و 

مجلــه Journal Of Medicinal Plants   بــا انتشــار 126 اثر در 
 Archives Of Phytopathology And جایــگاه دوم و مجلــه

Plant Protection با انتشار 116 اثر در جایگاه سوم قرار دارند.

وضعیت موضوعی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی حوزه 

موضوعی علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان

بررسی وضعیت موضوعی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی 

در حوزه موضوعی علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان، 
نشــان داد که اگرچه هــر یک از 5002 اثر علمی شناسایی شــده 
در پایگاه اطالعاتی اســکوپوس در یکی از ســه حوزه موضوعی 
علف های هرز، آفات و یا بیماری های گیاهان دسته بندی شده اند، 
اما باتوجه به اینکه معموال آثار را می توان در چند حوزه موضوعی 
مرتبط دسته بندی کرد، این پایگاه اطالعاتی به هر اثر، موضوع یا 
موضوعات فرعی دیگری نیز اختصاص داده و آن را نمایه کرده 
اســت. بنابراین، ذیل ســه موضوع اصلی علف های هرز، آفات و 
بیماری هــای گیاهان، 18 موضوع و عبارت فرعی نیز نمایه شــده 
بود که در جدول شــماره 5 نشــان داده شــده اســت. از میان 18 
موضوع فرعی مرتبط، موضوع کشــاورزی بــا فراوانی 2201 در 
رتبه نخســت قرار دارد. موضوع پزشکی با فراوانی 1488 در رتبه 
دوم و موضوع داروشناســی، سم شناســی و داروسازی با فراوانی 

1011 در رتبه سوم قرار دارند.
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جدول 5. وضعیت موضوعی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی حوزه موضوعی علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان

جمعبیماری های گیاهانآفات گیاهانعلف های هرزحوزه موضوعیردیف

61055010412201کشاورزی1

499413451488پزشکی2

23409481011داروشناسی، سم شناسی و داروسازی3

107101753900بیوشیمی، ژنتیک و بیولوژی مولکولی4

170128171469محیط زیست5

2950341420ایمونولوژی و میکروبیولوژی6

8241147270شیمی7

1362865229مهندسی8

168693پرستاری9

875772دامپزشکی10

5621068علوم کامپیوتر11

2692863چند رشته ای12

25759-عصب شناسی13

2621644فیزیک و نجوم14

1242339علوم اجتماعی15

2929--بهداشت17

53661120سایر موضوعات18

1387107051787575جمع
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تولیدات علمی پژوهشگران حوزه علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان به 
تفکیک نوع منابع اطالعاتی

جمعبیماری های گیاهانآفات گیاهانعلف های هرزنوع مدرکردیف

82568328874395مقاله پژوهشی1

1026359395مقاله مروری2

611641118مقاله کنفرانس3

10153358فصل کتاب4

2237کتاب5

55--سرمقاله6

1135مقاله زیر چاپ7

11314-یادداشت سردبیر8

55--بررسی کوتاه9

90974433495002جمع

جدول 6. وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی حوزه علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان بر اساس نوع منابع اطالعاتی

با توجــه به اطالعات جدول 6، به طورکلــی 5002 اثر علمی 
پژوهشــگران ایرانــی در 9 قالب اطالعاتی منتشــر شــده اند که 
بیشــترین آثار )4395 اثر( در قالب مقاله پژوهشــی اســت. مقاله 

مــروری با 395 اثر و مقالــه کنفرانس با 118 اثر در رتبه های دوم 
و سوم قرار دارند.

مجموع آثاربیماری های گیاهانآفات گیاهانعلف های هرزنام کشورردیف

2523118166آمریکا1

261187124استرالیا2

87100115ایتالیا3

13146087انگلستان4

14135087کانادا5

2335379اسپانیا6

995775فرانسه7

15123966هندوستان8

475364مالزی9

444553آلمان10

144853هلند11

762639ژاپن12

362635نیوزلند13

542433ترکیه14

282232سوئیس15

جدول 7. میزان مشارکت و همکاری علمی پژوهشگران ایران با همتایان خارجی

همکاری علمی پژوهشگران ایرانی با همتایان خارجی در حوزه موضوعی 
علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان
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درخصوص میزان مشــارکت و همکاری علمی پژوهشــگران 
ایرانی با همتایان خارجی، نتایج پژوهش نشان داد که پژوهشگران 
82 کشــور 1528 بار در تولید آثار علمی در حوزه های موضوعی 
علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان با پژوهشگران ایرانی 
همکاری و مشــارکت داشــته اند. جدول 7 تعداد 15 کشــور که 

بیشــترین مشــارکت و همکاری را در تولید آثار علمی داشــته اند 
معرفی کرده اســت. پژوهشــگران آمریکایی با 166 بار مشارکت 
در بــاالی جدول قرار دارند و پژوهشــگران اســترالیا با 124 بار و 
پژوهشــگران ایتالیا با 115 بار، به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به 

خود اختصاص داده اند.

تولیدات علمی پژوهشگران حوزه علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان ایران در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس / جواد بشیری، علیرضا بهمن آبادی و ...

هم تألیفی پژوهشگران ایرانی حوزه موضوعی علف های هرز، آفات و بیماری های 
گیاهان

با استناد به اطالعات نمودار 1 تعداد کمی از آثار پژوهشگران 
ایرانی )212 اثر( انفرادی منتشــر شده و بیشــتر آثار، گروهی و با 
همکاری چند نویســنده تهیه شده اند. از میان آثار چندنویسنده ای 
نیز آثاری با چهار نویســنده )1049 اثر( و سه نویسنده )996 اثر(، 
بیشترین فراوانی و آثاری با 10 نویسنده )55 اثر(، کمترین فراوانی 

را به خود اختصاص داده اند.

توصیه ها

در پژوهــش حاضــر، داده هــای مربــوط به تولیــدات علمی 
پژوهشــگران ایرانی در سه حوزه موضوعی علف های هرز، آفات 
و بیماری های گیاهان، از پایگاه اطالعاتی اســکوپوس استخراج و 
بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تا پایان سال 
2017 میالدی، پژوهشــگران ایرانی 5002 اثر علمی )شامل: 909 

نمودار 1. الگوی نویسندگی )هم تألیفی( پژوهشگران ایران در حوزه موضوعی علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان

اثر درزمینه علف های هرز؛ 744 اثر درزمینه آفات گیاهان و 3349 
اثر درزمینه بیماری های گیاهان( را منتشر کرده اند.

با استناد به یافته های پژوهش )اطالعات جدول 1(، طی دو دهه 
اخیر یعنی از ســال 2000 تا 2017، تولید آثار علمی در سه حوزه 
موضوعی موردبحث در این پژوهش، ســیر صعودی آرامی داشته 
است. اگرچه تولید آثار علمی در سال های 2001، 2012 و 2015 
به ترتیب منفی 8، منفی 16 و منفی 6 را نشان می دهد، اما تولیدات 
علمی در بقیه ســال ها مثبت بوده و متوســط نرخ رشــد ساالنه 30 
درصد بوده اســت. در ارتباط با روند رشد تولیدات علمی، نتایج 
اغلب پژوهش هایی که در پیشــینه به آن ها اشاره شده است مانند 
علــوی و همکاران )1392(، شــــهمیرزادی و همکاران )1394(، 
بهمن آبادی )1395(، بشیری و همکاران )1398(، روبرگ و کت 
)2012(، ساگار )2013(، ساگار )2014(، آریا )2015( و سانجیوی 
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و ســنتیل کومار )2015( نشان دهنده سیر صعودی تولیدات علمی 
است و از این نظر با نتایج این پژوهش مطابقت دارند.

براســاس یافته های پژوهش )جدول 2(، در میان پژوهشگران 
برتر، اســامی محمود رفیعیان کوپایی از دانشگاه شهرکرد با انتشار 
85 اثر علمی، ســید محمد نبوی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل با 
62 اثر و م. بهمنی )وابســتگی سازمانی نامشخص( با 57 اثر علمی، 
در صــدر فعال ترین پژوهشــگران ایرانی در ســه حوزه موضوعی 
موردبررســی قرار دارند. از مجموع آثار علمی منتشرشــده در سه 
حوزه موضوعی علف هــای هرز، آفات و بیماری های گیاهان که 
در پایگاه اسکوپوس نمایه شــده اند، موضوع بیماری های گیاهان 
ســهم بیشــتری دارد. بنابراین، پژوهشگران معرفی شــده  )با استناد 
به محل اشــتغال آن ها( بیشتر افرادی هســتند که درزمینه پزشکی 
فعالیــت دارند؛ مانند محمــود رفیعیان کوپایی، محمــد نبوی، م. 
عبداللهی، ســید فاضل نبوی و دیگران. در حــوزه آفات گیاهان 
و علف های هرز، اســامی اســکندر زند و محمدعلی باغستانی از 
پژوهشــگران موسســه های پژوهشی تابعه ســازمان تات در صدر 

جدول برترین ها قرار دارند.
یافته های پژوهش نشــان می دهد که از میان 277 دانشــگاه و 
مؤسســه علمی داخلــی و خارجی که در ســه حــوزه موضوعی 
بررسی شــده در تولید آثار علمی مشــارکت داشــته اند، دانشگاه 
تهران با 581 اثر علمی، دانشــگاه علوم پزشــکی تهران با 451 اثر 
و دانشــگاه آزاد اســالمی با 436 اثر، به ترتیــب در صدر جدول 
برترین تولیدکنندگان آثار علمی قرار گرفته اند. مؤسسه تحقیقات 
گیاه پزشــکی کشــور که همه رشــته های حوزه گیاه پزشــکی را 
پوشــش می دهد در رتبه هشتم قرار دارد. با اســتناد به پیشینه های 
پژوهشی، نتایج پژوهش بهمن آبادی )1395( و بشیری و همکاران 
)1398( کــه دانشــگاه های تهــران و آزاد اســالمی را به عنــوان 
مهم ترین موسســه های تولیدکننده آثار علمــی نام برده اند و نتایج 
پژوهش شهمیرزادی و همکاران )1394( که نشان دهنده بیشترین 
مشــارکت دانشــگاه تهران در تولید آثار علمی است، با نتایج این 
پژوهش مطابقت بیشــتری دارند. باید اشاره شود که درج یکسان 

اســامی دانشگاه ها، سازمان ها و موسســه های علمی در انتشار آثار 
علمی در ســطح ملی و بین المللی، از مسائل و مشکالتی است که 
هنوز برخی از ســازمان ها رعایت نمی کنند و این مســئله می تواند 
جایگاه واقعی آن ها را خدشه دار کند. سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشــاورزی در سال 1394 شــیوه نامه درج یکسان اسامی 
واحدهای تابعه ســازمان را تهیه و تدویــن کرد که رعایت اصول 
آن از ابتدای ســال 1395 الزامی شــد. همین امر باعث یک دست 
شدن اســامی واحدها و تا حدودی منجر به ارائه تصویر دقیق تری 

از میزان آثار تولیدشده در واحدهای تابعه سازمان شده است.
یکی از مالک هــای ارزیابی تولیدات علمی، انتشــار مقاالت 
در مجله های معتبر داخلی و خارجی اســت. بنابراین، در پژوهش 
حاضر مجالتی شناسایی شدند که بیشترین مقاالت را در حوزه های 
علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهان منتشر کرده اند. 5002 
اثر علمی پژوهشــگران ایرانی، در 468 عنــوان مجله علمی معتبر 
ملــی و بین المللی چاپ شــده اند. در جــدول 4 بــه 15 عنوان از 
مجالتی اشــاره شده است که بیشترین مقاالت پژوهشگران ایرانی 
 Communications In را منتشــر کرده اند. بر این اســاس، مجله
Agricultural And Applied Biological Sciences با انتشــار 

 Journal Of Medicinal 157 اثــر در جایگاه نخســت و مجلــه
Plants که در ایران منتشــر می شود با انتشــار 126 اثر در جایگاه 

 Archives Of Phytopathology And Plant مجلــه  و  دوم 
Protection با انتشــار 116 اثر در جایگاه سوم قرار دارند. اگرچه 

عناوین مجالت شناسایی شــده در برخی موارد با فهرست مجالت 
برتر در پژوهش های شــهمیرزادی )1394( و بهمن آبادی )1396( 
همخوانــی دارد، اما در رتبه های اول تا ســوم با هیچ یک از آن ها 

همخوان نیست.
پوشش موضوعی آثار علمی تولیدشده نشان می دهد که حوزه 
»کشاورزی«، »پزشکی« و »داروشناسی، سم شناسی و داروسازی« 
به ترتیب بیشــترین آثار تولید شده را به خود اختصاص داده اند. با 
توجه به اینکه برخی از آثار علمی بیش از یک موضوع را پوشش 
می دهند، بنابرایــن مجموع آثار علمی تولیدشــده، 7575 بار زیر 
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18 موضوع مشخص شــده در پایگاه اســکوپوس نمایه شده اند. از 
بین موضوعات شناخته شــده، 2201 اثــر )29 درصد( در موضوع 
کشاورزی ؛ 1488 اثر )19/6 درصد( درزمینه پزشکی و 1011 اثر 
)13/3 درصد( نیز در حوزه داروشناسی، سم شناسی و داروسازی 
منتشــر شــده اند. همان گونه که در ردیف های اول تا سوم جدول 
5 مشــاهده می شــود، بیش از 62 درصد از آثار علمی تولیدشده، 
به ســه حــوزه موضوعی باالی جــدول تعلق دارنــد. هرچند این 
دســته بندی موضوعی نسبتاً کلی اســت، اما در ارائه تصویری عام 
از وضعیت موضوعی آثار علمی، راهگشــای پژوهشــگران است. 
یافته های پژوهــش حاضر با نتایج برخــی از پژوهش های داخلی 
ماننــد شــهمیرزادی )1394( و بهمن آبــادی )1396( همخوانــی 

بیشتری دارد.
 به طورکلــی، تعــداد 5002 اثر علمی پژوهشــگران ایرانی که 
در پایگاه اســتنادی اسکوپوس نمایه شــده است، در قالب 9 منبع 
اطالعاتی منتشر شده اند. از بین انواع منابع اطالعاتی که در جدول 
شــماره 6 نمایش داده شده است، 4371 اثر )87 درصد( در قالب 
»مقاله پژوهشــی«، 395 اثر )8 درصــد( در قالب »مقاله مروری« و 
118 اثر )2 درصد( به شــکل »مقاله کنفرانس«، منتشر شده اند. این 
نتیجه تا حد زیادی با نتایج ســایر پژوهش ها ازجمله نوکاریزی و 
علیــان )1389(، علوی و همکاران )1392( و بهمن آبادی )1396( 

هم خوانی دارد.
نتایج پژوهش نشان می دهد که پژوهشگران ایرانی برای تهیه و 
انتشار آثار علمی خود با پژوهشگران 82 کشور مختلف همکاری 
و مشــارکت علمی داشته اند. پژوهشــگران کشورهای آمریکا در 
تولید 166 اثر، استرالیا 124 اثر، ایتالیا 115 اثر و انگلستان و کانادا 
هرکدام در تولید 87 اثر، بیشــترین همکاری را داشــته اند. در این 
زمینــه، یافته های این پژوهش با برخــی نتایج پژوهش های مرتبط 
مانند شهمیرزادی و همکاران )1394(، بشیری و همکاران )1398( 
و روبــرگ و کــت )2012( که نشــان دهنده بیشــترین همکاری 
پژوهشگران آمریکایی در انتشار آثار است، تا حد زیادی مطابقت 
دارد و بــا نتایــج بهمن آبادی )1396( که نشــان دهنده بیشــترین 

همکاری با پژوهشــگران کشورهای آســیایی مانند سوریه و ژاپن 
است، مغایرت دارد.

با اســتناد بــه یافته های پژوهــش )نمــودار 1( و ازنظر الگوی 
نویسندگی، بیشتر آثار پژوهشگران ایرانی )95/76 درصد( گروهی 
)چندنویسنده( و تعداد کمی از آثار )4/24 درصد( انفرادی )تک 
نویســنده( تولید شــده اند. از میان آثار چندنویسنده ای نیز، آثار 4 
نویسنده ای و 3 نویســنده ای، به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود 
اختصاص داده اند. درزمینه همــکاری علمی )هم تألیفی( و انجام 
کار گروهی، نتایج به دست آمده با نتایج اغلب پژوهش ها ازجمله 
نوکاریزی و علیــان )1389(، بهمن آبادی )1395( و آریا )2015( 
و سانجیوی و ســنتیل کومار )2015( هم خوانی دارد. اما به لحاظ 
الگوی نویسندگی فقط نتایج پژوهش نوکاریزی و علیان )1389( 

با یافته های پژوهش حاضر تطابق بیشتری دارد.
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Abstract
This research is a scientometrics type and its main purpose is to identify the scientific production of Iranian researchers 
in three thematic areas of weeds plant pests and plant diseases until 2017 in Scopus database. Quantitative indicators have 
been used to conduct this research. The statistical population of the study was 5002 scientific works produced by Iranian 
researchers. To conduct the research, first the specifications of the scientific works related to these three subject areas were 
extracted and refined, and then the obtained results were analyzed. In three studied subject areas, 88 scientific works per 
year were produced by Iranian researchers on average. More than %84.3 of scientific papers have been prepared as a group 
ahthorship and only %15.7 of articles have been written by single authors. About %65 of articles are written by two or three 
authors. The results of the research show that the production process of articles is increasing.
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