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 0رسول زوارقی

 چکيده

ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی ایران بر  مهدف از این پژوهش بررسی و ترسی: هدف

 باشد.( می9111-9111) 9611تا  9631در بازۀ زمانی  اساس بروندادهای دانشمندان ایرانی این حوزه

ت گرفت و استنادی نویسنده صورسنجی با رویکرد تحلیل همعلمبه روش این پژوهش : روش

جامعۀ های اجتماعی استفاده شد. روش تحلیل شبکهای نویسندگان پایه نیز از برای تحلیل جایگاه شبکه

 .دهدر این حوزه تشکیل میانیان داین پژوهش را کل ارجاعات انتشارات ایر

زه به صورت های فکری این حووهش ارائۀ تصویری کالن از شالودهنتایج این پژ ها:يافته 

اس پایه و مرجع این حوزه بر اس ند. بر این مبنا سعی شد نویسندگانباشتصویری و تحلیل آن می

، و تراکم و همچنین ت، سیلهوئهای اجتماعی چون مرکزیت، تازگی، ماجوالریتیشاخص تحلیل شبکه

  های زمانی و استنادی مورد تحلیل قرار گیرند.شاخص

توان در قالب دو این حوزه را می پژوهش نشان داد که نویسندگان پایۀهای این یافتهگيري: نتيجه

نویسندگان پایۀ نسبتا  »و « نویسندگان پیشکسوت با تأثیرگذاری نسبی و مرکزیت حداقل»گروه کلی 

تخصص را برای این حوزه  91توان همچنین می بندی کرد.دسته« وان محوری با تأثیرگذاری باالج

 رسد. می 9119ها به سال و جدیدترین آن 9191ها به سال ترین آنشناسایی کرد که مبانی فکری قدیمی

یت شبکه های اجتماعی ، وضعران، تحلیل استنادی ، تحلیل شبکهعلوم گیاهی ایهاي كليدي: واژه

 استنادی نویسنده. تحلیل همعلمی علوم گیاهی ایران
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 مقدمه
 گیاهی علومۀ حوز ،یجهانۀ عرص در ایرانی علم نظام شرویپی علمی هاحوزه ازی یک

 تا 9111ی زمانۀ باز دری علمۀ حوز نیا در انیرانیای علمی بروندادها زانیمی جستجو. است

 سطح دری پژوهش راهبرد نیچند و توسعهۀ نامبر 4ی اجرا شاهد که( 9611 تا 9631) 9111

 که است آن نشانگر ،بودهی فرهنگ انقالبی عالی شورا و بهداشت، علوم،ی هاخانه وزارت

 نظر از پژوهش نیا دری بررس موردۀ گان 4 مستقلی زمانی هابازه در انیرانیا گاهیجا و نقش

 تا 9111ی زمانۀ باز در اگر هکی نحو به. است یافته شیافزای محسوس نحو بهی کم ۀ توسع

 منتشر مجالت نوع نیا در مقاله 91 تنها کشورۀ توسع برنامه نیاولی اجرا با همزمان 9114

 در مقاله 313 توسعه، چهارمۀ برنام یافتن انیپا با همزمان 9111 تا 9119ی زمانۀ باز در. اندشده

با این . اندیافته انتشار حوزه نیا در متخصصی رانیا دانشمندان توسطی موضوعۀ حوز نیا

  وهشی در راستای رصد و ترسیم ساختار این حوزه انجام نشده است.ژوجود تاکنون پ

عالوه براین، چنانچه اراده مسئولین ذیربط بر این قرار گیرد که در راه ساماندهی و رشد 

-ترس نمیحوزه علوم گیاهی برنامه ریزی و یا اقدامی صورت گیرد، اطالعات مورد نیاز در دس

 شد خواهدی سع ،یعلمۀ توسعۀ مقول بهی کم  نگاه تیاهم رغمیعل مقاله نیا دربنابراین  باشد.

عوامل کلیدی  و شود ستهینگر حوزه نیا درون نهان روابط بهو ساختاری ی فیک دیدی نوع با

 اآنه از کدام هری اشبکه گاهیجا و تخصص، هریۀ پا افراد ،علوم گیاهیی هارحوزهیز همچون

 با شودیم تالش پژوهش نیا در ،بهتر عبارت به .ردیگ قراری بررس مورد نینوی کردیرو با

 در رانیای دیتول علمی فکر روابط بازنمون کهی استناد همی هاشبکه بهی ساختار نگاهی نوع

ی بررس حوزه نیا تحول و تطور ریس ،است( 9611-9631) 9111 تا 9111ۀ سال 91ی زمانۀ باز

توان اطالعات خاصی برای استفادۀ سیاستگذاران علمی و پژوهشی ارائه ن اساس میبر ای .شود

-های علمی تصمیمات اثربخشی و کیفی حوزهداد تا با رصد وضعیت فعلی و روند رشد کم 

 تری در راستای توسعۀ بیش از پیش این حوزه اخذ نمایند.
 

 پژوهش سؤاالت
قرار  پژوهش نیا ی که پیش روی محققینتسؤاالدر راستای رسیدن به اهداف این پژوهش، 

 :از عبارتندداشت 
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 9111 تا 9111ی زمانۀ باز در گیاهی علومی موضوعۀ حوز افول و رشد ظهور، روند .0

  کند؟یم تیتبعیی الگو چه از( 9631-9611)

 آنۀ رمحموعیزی هاتخصص و گیاهی علومی موضوعۀ حوز بر حاکمی فکر ساختار .6

 است؟ کدام( 9611-9631)  9111 تا 9111ی زمانۀ باز در

 و ،یاستناد ،یاشبکهی هاشاخص نظر از گیاهی علومی موضوعۀ حوزیۀ پا سندگانینو .9

 کنند؟یم تیتبعیی الگو چه ازی زمان

 تا 9111ی زمانۀ باز در گیاهی علومی موضوعۀ حوزی فکری هاتیقابل نیتریاصل .0

 کدامند؟( 9631-9611) 9111

ۀ باز در گیاهی علومی موضوعۀ حوزی هاتخصص از کدام هر افول و رشد ظهور، روند .1

  کند؟یم تیتبعیی الگو چه از( 9611-9631) 9111 تا 9111ی زمان

ی هاشاخص نظر از گیاهی علومی موضوعۀ حوزی برا شدهیی شناسای هاتخصص .1

 دارند؟ قراری تیوضع چه دری اشبکه و ،یساختار ،یاستناد

 از گانه 4ی زمانی هادوره در گیاهی علومی وضوعمۀ حوزۀ شناسانییایپوی هایژگیو .7

 کند؟یم تیتبعیی الگو چه

 

 پژوهش نهيشيپ
 در سنجیعلم زمینۀ در ایرانی شدۀ منتشر هایپژوهش بررسیمدعی است که ( 9611) منصوریان

 توصیفی، کم ی، حالت بیشتر ایران در شده منتشر مقاالت اکثر که ه این استدنده نشان ملی ب عد

 شده انجام هایپژوهش در تفسیر بخش ضعف به زمینه این دروی . دارند غیرتفسیری و فنی، ،صوری

فن و علم گذاریسیاست به مربوط کارهای در آن از استفاده و گیرینتیجه و ایران سنجیعلم حوزۀ در

تفسیر  آید که در سالهای اخیر توجه به رویکردهای کیفی وهرچند به نظر می. کندمی تأکید آوری

 در دسترس در هایداده انبوه حجم به توانمی را امر این علتاندکی بیشتر شده است، اما در مجموع 

 کیفی هایپژوهش از استفاده عدم و انپژوهشگربعضی  موضوعی تخصص عدم و ها،پژوهش نوع این

علم حوزۀ در شده انجام هایپژوهش گفت باید که روست این از. کرد ارزیابی راستا این در مکمل

 هستند ایران علمی موجود وضعیت از یکم  و توصیفی بیانیمعموال  نادری، موارد جز به ایران سنجی

ی موارد به توانمی هاپژوهش این جملۀ از. داد دست به هااین از کیفی برداشت و ارزیابی تواننمی که

 . کرد اشاره که در پی می آید
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 9119 سال در ایران علم وضعیت کمی و توصیفی بیان هب( 9613) نورمحمدی و چاکلینوروزی

 پایگاه در و رسانی اطالع و کتابداری حوزۀ در را کار این( 9611) دیگران و دانش. پردازندمی 9113 و

 را رشته این در و پایگاه این در گرفته صورت علمی هایهمکاری میزان نهایتا  و داده انجام 9امرالد

 فناوری و علوم پژوهشگاه توسط شده منتشر کتب سلسله به توانمی همچنین، کنند؛می مشخص

بین سطح در ایران دانش عنوان تحت گونهگزارش هاییکتاب حال به تا که کرد اشاره ایران اطالعات

 و ایران علمی تولیدات وضعیت» هایکتاب. است کرده منتشر 9119 سال تا 9111 سال در المللی

 اشاعه بر تحلیلی» و ؛«علمی اطالعات مؤسسۀ آمار اساس بر 9113 و 9119 سال در منطقه کشورهای

 کشور علمی سیاست تحقیقات مرکز انتشارات سلسله از نیز(« 9112 تا 9116) جهان در ایران دانش

 9مهرداد چون کارهایی همچنین. است شده منتشر رویکرد همین اساس بر( سنجی علم پژوهشی گروه)

 ،(9619ی )صبور ؛(9611) جوکار و ابراهیمی ؛(9619) همکاران و ماداعت ؛(9114) همکاران و

 .نیز در این زمره هستند (9619) پورساسان وی صبور و( 9611) ،(9611)

اند که از منظری جدید حوزۀ شده انجام عصاره سرپرستی با جدیدی کارهای اخیرا  وجود این با 

هیست افزار نرم از استفاده تبع به کارهای پژوهشی این اکثرعلم سنجی را مورد توجه قرار داده است. 

 دیگر بعضی کنند؛می ارائه پژوهش مورد موضوعی هایحوزه دربارۀ تاریخی یدید گارفیلد، سایت

 از) اند پرداخته نویسندگان میان روابط توصیف به 6یندگنویسهم فنون از استفاده با تنها نیز هاپژوهش

با این وجود یکی از کارهای خاص در حوزۀ (. 9611 کشوری، و چاکلی نوروزی عصاره، جمله

سنجی کار ارزشمند ایشان می باشد که به طور مشترک با یکی از اصلی ترین نظریه پردازان حوزه علم

اند و با استفاده از روش هم استنادی به نگاشته 9111کین در سال علم سنجی ساختاری یعنی مک

های علمی اند. از دیگر دستاوردهای خاص ایشان ورود تحلیل شبکهختهترسیم ساختار شیمی ایران پردا

باشد که از رویکردهای مختلف مورد توجه قرار گرفته های اجتماعی میمبتنی بر روش تحلیل شبکه

در این خصوص عبارتند از: عصاره، صراطی شیرازی، و خادمی  دیگرهای برخی از پزوهش است.

(، سهیلی و عصاره 9619(، عصاره، منصوری، و بیگدلی ))9619ادمی )(، سهیلی، عصاره، و خ9616)

 (.9619(، و سهیلی، عصاره و فرج پهلو )9619)

 بیان به صرفا  نیز)غیرعلم سنجی(  علم مطالعات زمینۀ در شده نگاشته متون سایر در ،همچنین

 بر مبتنی مستندی یپژوهش کار هیچآید به نظر می و شده اکتفا کشور علمی وضعیت از صرف توصیفی

                                                           
1 . Emerald 

2 . Mehrdad 

3 . Co-Authorship 
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 و اعتماد، خسروخاور، ؛9611 سروستانی، صدیق) جمله از. است نشده ارائه سنجیعلم های داده

 (. ب و الف 9114 ،9مهرابی

ها با استفاده از فنون نشانگر آن است که اکثر این پژوهشنیز های خارجی بررسی پیشینه

ای انجام کارهای بسیار قابل توجه و عمده کاوی،های اجتماعی، و دادهاستنادی، تحلیل شبکههم

های موضوعی بزرگ و کوچک، ها عالوه بر اینکه ساختار فکری حوزهاند. در این پژوهشداده

های نوینی به بررسی المللی و ملی ترسیم شده است، با استفاده از شاخصدر سطوح بین

از دیگر نوآوری ،همچنین های موضوعی نیز پرداخته شده است.پارادایمیک، و زمانی حوزه

 شناسی یک حوزۀ موضوعیهای نوینی در ارزیابی پویاییتوجه به شاخص ،هاهای این پژوهش

های های موضوعی را با استفاده از شاخصها نیز میزان بلوغ حوزه. بعضی پژوهشاست

 اشاره کرد: ها می توان به موارد زیراند. از جملۀ این پژوهشساختاری مورد بررسی قرار داده

(؛ کستف و همکاران ) 9113) 6و و چنیلنکو، لی(؛ سمو9114) 9ویچن، هو، هو و ل

(؛ وارگاس 9111(؛ چن )9112) 4(؛ چن، سونگ و ژو9112(؛ کستف و همکاران )9113

(؛ هو 9191) 2ین، وانگ و تسای(؛ ل9191و همکاران ) 3یدو ی(؛ دو9111) 9دا و همکارانساکوئ

 .(9199) 1و چن

ساختار فکری علوم را در  ،له معدود پژوهش هایی که ضمن ارائۀ مکانیسم جامعیاز جم

های موضوعی مورد بررسی قرار ها، و حوزهسطح ملی در سه سطح نویسندگان پایه، تخصص

 ،های موضوعی مختلف بررسی کردداد، و همچنین روند رشد ساختار فکری را در حوزه

حوزه های یکی از  الب یک رسالۀ دکتری انجام شد.( است که در ق9619متعلق به زوارقی )

 درعالوه براین، . باشدموضوعی ترمودینامیک می وعی مورد بررسی در این رساله حوزۀموض

( ساختار فکری حوزۀ موضوعی ترمودینامیک 9616زوارقی و فدایی )موضوع، این  ارتباط با 

                                                           
1 . Khosrokhavar, Etemad & Mehrabi 

2 . Chen, Hou, Hu, & Liu 

3 . Samoylenko, Liu & Chen 

4 . Chen, Song & Zhu 

5 . Vargas-quesada, , Chinchilla-rodriguez & Gonzalez-molina 

6 . Dwivedi 

7 . Lin, Wang, & Tsai 

8 . Hou & Chen 
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ادند. نتایج این پژوهش میزان تراکم را بر اساس روش هم استنادی نویسنده مورد بررسی قرار د

این  نشان داده شد که و کرده محاسبه 24/1میزان شاخص ماجوالریتی را و  19/1این حوزه را 

.  نویسندگان پایۀ این است تخصص تقسیم بندی شده 91حوزه بر اساس مبانی فکری به 

ل انتشار، مرکزیت هایی چون میزان استناد دریافتی، میانگین ساحوزه نیز بر اساس شاخص

نتایج دیگر این پژوهش  منفک از هم تقسیم بندی شدند. خوشۀ 2به عمر استنادی میانی، و نیم

درصد  69؛ نزدیک به داردشاخص ماجوالریتی این حوزه روند صعودی  :نشانگر آن است که

ورد توجه های زمانی مختلف بیشتر مای که اثار آنها در این حوزه در طول بازهنویسندگان پایه

درصد نویسندگان ایرانی این حوزه از بیشترین شناخته  69بوده است ایرانی هستند؛ نزدیک به 

 و نها بیشترین تازگی وجود دارد ایرانی هستند؛آدرصد از آثاری که در  91ند؛ رشدگی برخوردا

درصد از نویسندگان واسط و محوری این حوزه ایرانی می باشند. از دیگر نتایج این  99

وهش کشف و معرفی نویسندگان خالق و محوری، دارای بیشترین شناخته شدگی، و دارای ژپ

 بیشترین تازگی می باشد.
 

 پژوهشی شناسروش
 نیا تیماه به توجه با که است یسنجعلمکم بر جریان این پزوهش اح کردیروترین لیک

 نیای اصل روش وانعن به یاستناد لیتحل روشاز میان زیرشاخه های این رویکرد،  پژوهش،

 و مختلفی موضوعی هاحوزه دری فکر ساختار کشفی برا. است انتخاب شده پژوهش

ی اجتماعی هاشبکه لیتحل و سنده،ینوی استنادهم چونی فنون از زین پژوهش سؤاالت به پاسخ

ادامه های جدید بهره برده شده است که در وهش از برخی شاخصژدر  این پ. شودیم استفاده

 شوند:اختضار معرفی میبه 

 بری موضوعۀ حوز یک دانشمندان دانش مجموعه استخراج :یعلمۀ حوز يک يفکر ساختار

ی برا 9سندهینوی استنادهم فن از استفاده با که است هاآن انیمی اشبکه روابط و هیپا سندگانینو اساس

 (.الف 9111 چن،) شد خواهد مشخصی موضوعۀ حوز نیا

                                                           
 واقع استناد مورد اثر دو از شیب در همزمان مشترک طور به سندهینو دو اگر که استی معن نیا به سندهینوی ناداست هم فن.  1

 ابدی یفزون همزمان و مشترکی استنادها نیا تعداد چه هر. داشت خواهد وجود سندهینو دو آن انیمی فکر ارتباطی نوع شوند

 .شد خواهد تر فرضقوی زین سندهینو دو آن انیمی فکر ارتباط



 67          ...انيرانيای علمي بروندادها اساس بر گياهی علومی موضوعۀ حوزي فکر ساختار تبيين

 
 

ۀ حوز نیای برا شدهیی شناسای هاتخصص ،یفکری ها تیقابل از منظور ي:فکر تيقابل

 روابط و سندگان،ینو م،یمفاهی رو بر و اندشده رداو آن دری رانیا دانشمندان که باشدیم یموضوع

 .انددهیرس اجماع به آنها نیبی اشبکه

 یک میمفاه از توافق موردی ساختار ،یپژوهش تخصص کی :تخصص و ،یموضوعۀ حوز

 خوشه و سندگانینو انیمی استناد هم روابط براساس پژوهش نیا در که شودیم محسوبی علم ۀحوز

 واحد نیتربزرگ معنا، نیا در تخصص(. 916. ص ،9111 اسمال،) شودیم داده نشان روابط نیای بند

 خاص مسائل مجموعه داشتن به لیمتمای تخصص هر و است علم دهخودسازمانی هاستمیس در همگن

ی رو بر حوزه، یک سندگانینو اکثر اجماع اساس بر و ،(9111 ،9مارتنز و سیمور) است خود

 قراری موضوعۀ حوز زین باالتری سطح در. ردیگیم شکل آنها انیمی اشبکه روابط و هیپا سندگانینو

وزهح ازی امجموعه رشته، تا ینها و رد،یگیم بر در را هم با مرتبطی هاتخصص ازی امجموعه که دارد

 شودیم محسوب زین دانش دیتول وی آموزشی هابرنامهی سازمان واحد عنوان به و استی موضوعی ها

 (.94199. ص ،9119 ،9داگان)

ی استنادهم فن اساس بر که هستندی وزن داررجهتیغی هاشبکه ي:استنادهمي هاشبکه

 با استناد دو حداقل در اثر دو زا شیب اگر که است اصل نیا بری مبتنی استنادهم فن. شوندیم لیتشک

 کالن ب عد در استنادهاهم نیا لیتحل. هستند مرتبط هم بای موضوع نظر از اثر دو نیا باشند مشترک هم

همی هاشبکهۀ دست سه به خود زین هاشبکه نیا. شد خواهدی استنادهمی اشبکه لیتشک به منجر

 سندهینوی استناد همی هاشبکه پژوهش، نیا در هک اندشده میتقس مدرک و مجله، سنده،ینوی استناد

 در حداقل اثر دو حداقل که شودیم جادیای زمانی فکر ارتباط ها،شبکه نوع نیا در. هستند توجه مورد

 سندگان،ینو نیبی استنادهم روابط اساس بر شبکه میترس نیبنابرا. باشند مشترکی اثر با استناد دو

 .دهدیم شانن رای موضوعۀ حوزی فکر ساختار

 یک توسطی افتیدری استنادها زانیم ،یاستنادی هاشاخص از منظور ي:استنادي هاشاخص

 .باشدیم خاصی زمانۀ دور یک در سندهینو

ۀ حوز نیای برا شدهیی شناسا ساختار نشانگر هاشاخص نوع نیا ي:ساختاري هاشاخص

                                                           
1 . Morris and Martens 

2 . Dogan 



 0931 پاييز، 9، شماره نهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                                 64

 و 9یتیماجوالری هاشاخص نظورم نیا به رفته کار بهی هاشاخص نیتریاصل. هستندی موضوع

 . هستند 9لهوئتیس

مین و سندهینو یک آثار انتشار زمان نیانگیم ،یزمانی هاشاخص از منظور ی:زماني هاشاخص

 . باشدی می و آثار 6یاستناد عمر

 لیتحلۀ حوز از مأخوذی هاشاخص ،یاشبکهی هاشاخص از منظور ي:اشبکهي هاشاخص

 نیاۀ جمل از. هستند دانش از حوزه نیا ساختاری اشبکهی بررسی تاراس دری اجتماعی هاشبکه

ی سندگانینو نشانگری انیم تیمرکز شاخص اگر. 9رنکجیپ و 4یانیم تیمرکز از عبارتند هاشاخص

 رنک،جیپ شاخص شوند،یم محسوبی موضوعۀ حوز یک در جهت رییتغ و عطف نقاط عنوان به که

 .باشدیم حوزه آن سندگانینوی شدگشناخته زانیم نشانگر

ی استنادهم روابط وی افتیدری استنادها نیاول تخصص، یک ظهور روند از منظور :ظهور روند

 بر توانیم پژوهش نیا در. باشدیمی موضوعۀ حوز تخصص کیۀ یپا سندگانینو نیب شده برقرار

 .کرد نظر اظهار باره نیا در سندهینو یک حول شده جادیا ریدوا رنگ وی اشبکه خطوط رنگ اساس

                                                           
 مشخص Q با و محسوب شبکه، کی یشناسییایپوی بررس در استفاده موردی ساختار شاخص نیتریاصل که شاخص، نیا.  1

 را یاشبکه ،نیبنابرا. دهدیم نشان را مستقلی هابلوک به شبکهی ریپذمیتقس زانیماست که  یک و صفر نیمابی عدد شود،می

 باال،ی تیماجوالر آنکه حال. کرد میتقس مشخصی مرزها بایی هاخوشه به توانینم باشد برخورداری کمی تیماجوالر از که

 . است افتهیساختاری اشبکه نشانگر

 با که است آن نشانگر 9 عدد. داشت نظر در خوشه یک تیماه ریتفس در دیبا که استی تیقطع عدم نشانگر شاخص، نیا.  9

ی اعضا گرید با هاآن تمام و ، باهم مشابه خوشهی اعضا تمام که چرا کرد نظر اظهار خوشه آنۀ دربار توانیم تیقطع نیشتریب

 .هستند نامشابه هاخوشه

 توسط شده افتیدر استنادات کل ازی مین که هستندی کنون سال از قبلی هاسال تعداد ،6استناد مورد ای یاستناد عمرمین.  6

 است، مجلهی استناد عمرمین شاخص از برگرفته شاخص، نیا که آنجا از. باشندیم سال همان در استناد مورد مجلۀ یا سندهینو

 .شودیم فیتعر آنی مبنا بر

 که صورت نیبد دارد دیتأک گره یک تیموقع بر عمدتا  شود،یم فیتعر شبکه در موجود گره هری برا که شاخص نیا.  4

 نیا بودن باال با ،نیبنابرا. کندیم متصل گریهمد به را شبکه در موجودی هاگره گرید ،یحد چه تا مورد نظر گرهدهدنشان می

 .ابدییم شیافزا هاگره نیبی گریانجیم وی واسطگ زانیم ،(هیپاۀ سندینو) خاص گره کی یبرا شاخص

 و 9جیپی لر توسط که تمیالگور نیا .است رنکجیپ گوگل تمیالگور ،یمحل سطح دری اشبکهی ابیارزی هاشاخص ازی ک. ی 9

 در کهیی هاگره تیمرکز اساس بری بازگشت صورت به را شبکه یک درون گره یک تیمرکز است، یافته توسعه 9نیبری سج

. کندیم فیتوص شوندیم متصل دیجد کامال  گره یک بهی تصادف زیخ از شده نییتع شیپ ازی احتمال بای تصادف گام یک طول

ی موضوعی هایژگیو گرفتن نظر در بدون شبکه، در را سندهینو هری بندرتبه ارزش پژوهش نیا در رنکجیپ گرید عبارت به

 .دهدیم نشان( سندهینو عالقۀ موردی پژوهش حوزۀ از اعمی )و
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 یک رشد روندۀ دربار توانیم ظهور روندی برا شده اظهار فیتعری مبنا بر :رشد روند

ی زمانۀ دور از پس تخصص، کی یاستنادهمۀ شبک اگر ،بهتر عبارت به. کرد نظر اعالم زین تخصص

 توانیم شود، افزوده حوزه آنیۀ پا سندگانینوی افتیدر استنادات زانیم به یا یابد، گسترش آن، ظهور

 .شودیمی ابیارز رشد به رو و است توجه مورد همچنان تخصص نیا گفت

 یک رشد روندۀ دربار توانیم ظهور روندی برا شده اظهار فیتعری مبنا بر :افول روند

ی زمانۀ دور از پس تخصص، کی یاستنادهمۀ شبک اگر بهتر عبارت به. کرد نظر اعالم زین تخصص

 توانیم نشود، افزوده حوزه آنیۀ پا سندگانینوی افتیدر استنادات زانیم به یا ابد،ین ترشگس آن، ظهور

 .شودیمی ابیارز افول به رو و ستین توجه مورد گرید تخصص نیا گفت

برای اعتبارسنجی نتایج این پژوهش نیز نتایج این کار به چند متخصص در حوزۀ علوم 
 ین نوع ترسیم ساختار استخراج شد.گیاهی ارسال و نظرات آنها در خصوص ا

 منتشر گیاهی علومی موضوعۀ حوزی رانیا سندگانینو آثار هایاستناد پژوهش نیاۀ جامع
 از استفاده با زینی ریگنمونهی برا. باشدیم( 9611 تا 9631) 9111 تا 9111ی زمانۀ باز در شده

ی سندگانینو ،(9اسپیس)سایت دهخاص نرم افزار مورد استفا یکاوداده و الگوریتم های ابزارها
یم انتخاب نمونه عنوان به اندبوده برخورداری استنادهم روابط و استناد، زانیم نیشتریب از که

از این جهت که تقریبا  سال آغاز برنامۀ اول و پایان برنامۀ  9111تا  9111بازۀ زمانی . شوند
 زۀ زمانی منتخب  انتخاب گردید.چهارم توسعۀ جمهوی اسالمی ایران می باشد به عنوان با

فیلد آدرس با کلیدواژه  ساینس موسسه تامپسون رویترز،  وبرای جستجو در پایگاه وب آ
"Iran"  جستجو شد سپس نتایج یافته شده از طریق بخشDocumamet Type  به

Articleاز طریق بخش  ، وResearch Areas  به حوزۀ موضوعیPlant Science  محدود
جستجو شده برای  التمقاالت و استنادات و ارجاعات هر کدام از مقا مرحلۀ بعددر شدند. 

 انیمی استنادهم وی استناد روابط زین مبنا نیا برتجزیه و تحلیل های بیشتر بارگذاری شدند. 
 . شدندیی شناسا حوزه نیایۀ پا سندگانینو

. ایهای شبکهم و دادههای خا: دادههستند میتقس قابل دسته دو به پژوهش نیای هاداده
 با زینی اشبکهی هاداده شدند، لیتحلی کاوداده فنون از استفاده با هیاولی استناد خامی هاداده

ی هاشاخص ،یاجتماعی هاشبکه لیتحلی هاشاخص از برگرفته متنوعی هاروش از استفاده
تیسا افزارنرم از هاستفاد با هاشاخص نیا اکثر. شدند واقع لیتحل موردی زمان وی ساختار

                                                           
1 . CiteSpace 
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 قالب در آن ازی مختصر شرح که پذیرفت انجام مرحله 93 در فرایند این. شدند لیتحل سیاسپ
 .شودیم ارائه 9جدول 

 پژوهشي ها يافته
 نويسنده استناديهم شبکۀ مبناي بر 0گياهی علوم موضوعی حوزۀ بررسی

 حوزۀ این در 9111-9111 انیزم بازۀ در نشان می دهند 9چنانکه اطالعات مندرج در جدول 

 در درصد 33/2 ،9114-9111 زمانی بازۀ در هاآن درصد 31/9 که شده منتشر مقاله 9116 موضوعی

 زمانی بازۀ در درصد 92/34 و ،9114-9111 زمانی بازۀ در درصد 61/99 ،9111-9119 زمانی بازۀ

 میانگین و ارجاع، 91112 یزن شده منتشر مقاالت ارجاعات مجموع اند،یافته انتشار 9119-9111

 ساختار نمایانی و نویسنده استنادیهم شبکۀ ترسیم راستای در. باشدمی 22/93 نیز مقاله هر ارجاعات

)که یک درصد کل  استناد پر نویسندۀ 61 از حاصل علمی شبکۀ 4 موضوعی، حوزۀ این فکری

 زمانی دورۀ 4 درداده بودند( استنادات دریافتی این حوزۀ موضوعی را در ایران به خود اختصاص 

 96 و ،66 ،93 ،41 بودن دارا با ترتیب به 9111-9119 و ،9111-9114 ،9119-9111 ،9111-9114

با توجه به  .شد ایجاد آنها میان رابطۀ 21 و نویسنده 911 از متشکل ایشبکه نهایت در و ادغام، پیوند

اگر بخواهیم تمام نویسندگان پایه را در این اینکه هدف از این کار ترسیم ساختار این حوزه است و 

نقشه های استخراجی ارائه کنیم نقشه نامفهوم و غیراطالع بخش ارزیابی خواهد شد، از این رو در 

هایی است که از ارزش بیشتری در ساختار آن ترسیم نقشه های علمی اصل بر انتخاب هدفمند گره

 حوزه برخوردارند.
 ساينس آف وب گاهيپا در گياهی علومی موضوعۀ حوزی كمي ادهابروند زانيمی بررس 6 جدول
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 حوزۀ این که تگف توانمی گیاهی علوم موضوعی حوزۀ زمینۀ در علوم استنادی نمایۀ دامنۀ هاییادداشت براساس. 9

 داروشناسانه و کشاورزی، بیوشیمیایی، موضوعات جمله از گیاهان مطالعۀ متنوع هایجنبه زمینۀ در منابعی شامل موضوعی

 کل گیاهی، هایسلول آبزی، و خاکی گیاهان پست، و عالی گیاهان زمینۀ در موضوعاتی شامل موضوعی حوزۀ این. است

 .باشدمی نیز گیاهان آوری جمع و گیاهان،
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نرم افزار سایت اسپیس برای کشف ارتباطات توسط بندی از شیوۀ خاص خوشه ،پژوهشدر این 
 بخش این درواقع بازنمون تصویری این اقدامات است. در  9شکل شد.  استفاده ،میان نویسندگان پایه

 فن از استفاده با پایه نویسندگان ابتدا موضوعی حوزۀ این فکری ساختار بهتر شناسایی برایهمچنین 
 میانگین دریافتی، استناد میزان چون هاییشاخص براساس و انتظار سازیبیشینه بر مبتنی بندیخوشه

 این بر. شوندمی بندیدسته مختلف های گروه به استنادی عمرنیم و انی،می مرکزیت آثار، انتشار سال
 بیشتر و آن؛ غیر از را دهندهجهت و نوآور خالق، جوان؛ از را پیشکسوت نویسندگان توانمی مبنا

 مورد پایۀ نویسندگان براساس موضوعی حوزۀ کل سپس. ساخت متمایز تأثیرگذار کمتر از را تأثیرگذار

ساختاری  یهاشاخص براساس و تقسیم، مستقل هایتخصص به آنها استنادیهم بکۀش و استناد

 تحلیل ،(سیگما و استنادی شکوفایی شاملزمانی ) ،(سیلهوئت و ماجوالریتی، میانی،مرکزیت شامل)

. شودمی ارائه آن مبنای بر توضیحاتی و تحلیل استنادی عمرنیم و( رنکپیج شامل) اجتماعی هایشبکه
 .شودمی تبیین موضوعی حوزۀ این شناسانۀپویایی روند هایتن در

 

 
 استنادهاي ميزان نشانگر نويسنده، هر حول دواير) گياهی علوم موضوعی حوزۀ نويسندۀ استناديهم شبکۀ. 0 شکل

 (هستند زمانی بازۀ 0 از كدام هر در وي دريافتی
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 گياهی علوم موضوعی حوزۀ پايۀ نويسندگان بنديدسته

خوشه فن از استفاده با را آنها پایه، نویسندگان این بهتر بندیتقسیم برای شد ذکر چنانکه

 سال میانگین دریافتی، استناد میزان شاخص چهار براساس و انتظار سازیبیشینه بر مبتنی بندی

 .کنیممی بندیدسته استنادی عمرنیم و میانی، مرکزیت انتشار،
 

 Log likelihood: -13.90 با گياهی علوم موضوعی حوزۀ انتظار بر مبتنی بنديخوشه .9 جدول

 خوشه
 احتمال
 پيشينی

 درصد
 نويسندگان

 رشته

 استنادي عمرنيم ميانی مركزيت انتشار سال ميانگين دريافتی استناد ميزان

 ميانگين
 انحراف

 معيار
 ميانگين

 انحراف

 معيار
 ميانگين

 انحراف

 معيار
 ينميانگ

 انحراف

 معيار

 خوشه

 اول
93/1 

 درصد 91

 (مورد 91)
93/3 93/6 

99/

9129 
94/99 116/1 19/1 94/99 92/96 

 خوشه

 دوم
44/1 

 درصد 49

 (مورد 49)
99/99 91/94 

16/

9119 
16/2 19/1 16/1 33/91 49/3 

 

می را علمی حوزۀ این پایۀ نویسندگان ،دهندنشان می 6جدول  هایداده کهطور همان

 شاخص چهار داشتن نظر در و انتظار سازیبیشینه بر مبتنی بندیخوشه مبنای بر انتو

 در استنادی عمرنیم و میانی، مرکزیت نویسندگان، آثار انتشار سال میانگین دریافتی، استنادهای

 .کرد بندی دسته اصلی خوشۀ 9

 عضو پایۀ اننویسندگ دهندمی نشان اول خوشۀ پایۀ نویسندگان هایداده کهطور همان

 دهند،می اختصاص خود به را موضوعی حوزۀ این نویسندگان کل درصد 93 که خوشه این

 اند،کرده دریافت استناد 93/3 میانگین طور به اند،نگاشته 9129 سال حدود در را خود آثار

 سال 94/99 نیز آنها استنادی عمرنیم میانگین و ،116/1 آنها میانی مرکزیت شاخص میانگین

 و نسبی تأثیرگذاری با پیشکسوت نویسندگان را خوشه این اعضای توانمی بنابراین. باشدیم

 . نامید حداقل مرکزیت

 عضو پایۀ نویسندگان که دهندمی نشان نیز دوم خوشۀ پایۀ نویسندگان به مربوط هایداده

 آثار ددهنمی اختصاص خود به را موضوعی حوزۀ این نویسندگان کل درصد 49 که خوشه این

 اند،کرده دریافت استناد 99/99 میانگین طور به اند،نگاشته 9119 سال حدود در را خود

می سال 33/91 آنها استنادی عمرنیم میانگین و ،19/1 آنها میانی مرکزیت شاخص میانگین
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 باال تأثیرگذاری با محوری جوان نسبتا  نویسندگان را خوشه این اعضای توانمی بنابراین. باشد

 .نامید

   مستقل هايتخصص به گياهی علوم موضوعی حوزۀ بنديتقسيم

 موضوعی، حوزۀ این فکری ساختار ترسیم راستای در کارها دیگر از یکی ،شد ذکر چنانکه

هم روابط مبنای بر و طیفی بندیخوشه روش از استفاده با مستقل هایتخصص به آن بندیتقسیم

 علوم موضوعی حوزۀ توانمی اساس این بر. است تخصص این ۀپای نویسندگان بین موجود استنادی

به  بخش این در آن تفصیلی وضیحاتاز ارائۀ ت که کرد بندیتقسیم مستقل تخصص 91 به را گیاهی

 .(9)شکل  و تنها یک جمع بندی کلی از آن ارائه می شود دلیل طوالنی بودن پرهیز

 

 
 04 هايتخصص براساس شده تفکيک) گياهی علوم موضوعی حوزۀ نويسندۀ ادياستنهم شبکۀ. 6 شکل

 (گانه
 

 گياهی علوم موضوعی حوزۀ نهايی بنديجمع

 از شده ایجاد علمی شبکۀ 4 ادغام حاصلعلوم گیاهی،  موضوعی حوزۀ علمی شبکۀ

 و ،9114-9111 ،9111-9119 ،9114-9111 زمانی دورۀ 4 در پراستناد نویسندۀ 61 بین روابط
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 ایشبکه ایجاد موجب نهایتا  که است پیوند 96 و ،66 ،93 ،41 بودن دارا با 9119-9111

 .  است شده هاآن میان رابطۀ 21 و نویسنده 911 از متشکل

 بندیتقسیم مختلف تخصص 91 به بندیخوشه عمل انجام از پس موضوعی حوزۀ این

 که است آن بیانگر نیز عیموضو حوزۀ این تخصص 91 تطبیقی بررسی (. 9)شکل  شد

 ازدهم،ی هایتخصص آنکه حال. است عضو بیشترین دارای پایه نویسندۀ 91 با اول تخصص

 نویسندۀ 9 بودن دارا با هجدهم و هفدهم، شانزدهم، پانزدهم، چهاردهم، سیزدهم، دوازدهم،

 . شودمی محسوب موضوعی حوزۀ این هایتخصص عضوترین کم پایه،

 با سوم تخصص که گفت توانمی نیز پایه نویسندگان آثار انتشار اریخت میانگین نظر از

 9119 انتشار سال میانگین با پنجم تخصص و ترینقدیمی 9191 انتشار سال میانگین

 فکری هایپایه قدمت کل در. شوندمی محسوب موضوعی حوزۀ این هایتخصص جدیدترین

 .رسدی م 9116 سال حدود به حوزه نیا

 با پنجم تخصص که گفت توانمی نیز هاتخصص این از کدام هر به توجه انمیز نظر از 

 با تنها هجدهم و شانزدهم، پانزدهم، هایتخصص و ترینتوجه مورد استناد 46/49 دریافت

. شوندمی محسوب موضوعی حوزۀ این هایتخصص ترینتوجهکم استناد 9 تنها دریافت

 اثر هر استناد 13/96 میانگین دریافت نشانگر نیز نظر این از موضوعی حوزۀ این کلی بررسی

 .است آنیۀ پا سندگانینویۀ پا

 911 که است آن نشانگر نیز استنادی شکوفایی منظر از موضوعی حوزۀ این بررسی

 نمرۀ نظر از و دارند قرار استنادی شکوفایی وضعیت در نهم تخصص پایۀ نویسندگان درصد

 نمرۀ با پنجم تخصص نیز است دریافتی استنادهای فزایشا شدت نشانگر که استنادی شکوفایی

 تنوع از نهم تخصص که گفت توانمی رو این از. دارد قرار جایگاه بهترین در 91/2 میانگین

 آنکه حال. برخوردارند موضوعی حوزۀ این هایتخصص سایر میان در باالیی بسیار موضوعی

 رسیده خود میزان باالترین به نجمپ تخصص در تنها خاص موضوعات به توجه تغییر شدت

 . است

 هایتخصص از غیر به موضوعی حوزۀ این در که است آن نشانگر هابررسی همچنین
 که هستند پایه نویسندگانی فاقد هاتخصص سایر هفدهم و نهم، ششم، پنجم، سوم، دوم، اول،

 آن نشانگر وعیموض حوزۀ اینی کلی بررس. باشند داشته قرار استنادی شکوفایی وضعیت در
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 نشانگر که) دارند قرار استنادی شکوفایی وضعیت در آنیۀ پا سندگانینو درصد 96 که است
 نوع این دریافتی استنادهای افزایش شدت ،(است موضوعی حوزۀ این موضوعی تنوع

 نیانگیم طور به زین( است موضوعی  حوزۀ این موضوعی تنوع شدت نشانگر که) نویسندگان
 در که موضوعی حوزۀ این پایۀ نویسندگان درصد 22/61 میان این در. دش محاسبه 49/4

 . بودند ایرانی داشتند قرار استنادی شکوفایی وضعیت
 که است آن نشانگر نیز مرکزیت شاخص منظر از هاتخصص این تطبیقی بررسی

 ،16/1 مرکزیت میانگین نمرات با ترتیب به ششم و سوم، دوم، چهارم، پنجم، هایتخصص
 از موضوعی حوزۀ این واسط و محوری هایتخصص تنها 119/1 و ،196/1 ،19/1 ،199/1
ی کلی بررس. اند نکرده کسب خصوص این در اینمره هاتخصص سایر و هستند ای شبکه نظر
 ارتباط و بودنرشتهمیان چون مفاهیمی نشانگر که مرکزیت شاخص نظر از موضوعی حوزۀ این

 ایشبکه نظر از واسط و محوری نویسندگانی یا نویسنده طریق از فکری مختلف های پارادایم
 نشانی لیتفص هایبررسی. باشدی م نظر نیا از حوزه نیا 112/1 میانگین نمرۀی ایگو زین است

 . هستند ایرانی موضوعی، حوزۀ این محوری پایۀ نویسندگان درصد 91/69 که دهندمی
 با ترتیب به نهم و سوم، پنجم، هایتخصص که داد نشان پژوهش نیا جینتا همچنین

 از حوزه، این هایتخصص سایر با قیاس در 19/9 و ،19/9 ،13/9 سیگمای میانگین نمرات
 براساس هاتخصص سایر تازگی میزان آنکه حال. هستند برخورداری موضوع تازگی بیشترین
 حوزۀ ینای کلی بررس. شود می ارزیابی کمتر و کسانی سطحی در آنها سیگمای شاخص

 کسبی ایگو زین باشدمی آثار موضوعی تازگی نشانگر که سیگما شاخص نظر از موضوعی
 حوزۀ این نویسندگان از درصد 66/66 که است ذکر به الزم. باشدی م آن 19/9 میانگین نمرۀ

 . هستند ایرانی نویسندگان جمله از برخوردارند تازگی بیشترین از آنها آثار از که موضوعی
 از 11/9 میانگین نمرۀ با ششم تخصص که گفت توانمی نیز رنکپیج شاخص نظر از
شدهشناخته بنابراین و است برخوردار پایه نویسندگان بین استنادیهم ارتباط میزان بیشترین

 میانگین نمرۀ با اول تخصص آنکه حال. شودمی محسوب موضوعی حوزۀ این تخصص ترین
کم بنابراین و است برخوردار پایه نویسندگان بین استنادیهم ارتباط میزان کمترین از 99/1

 حوزۀ اینی کلی بررس. شودمی محسوب موضوعی حوزۀ این تخصص ترینشدهشناخته
 بنابراین و پایه نویسندگان بین استنادیهم ارتباط نشانگر که رنکپیج شاخص نظر از موضوعی

 است ذکر به الزم. باشدی م آن 21/1 نمیانگی نمرۀ کسبی ایگو باشدمی شدگیشناخته میزان
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 پایۀ نویسندگان جمله از موضوعی حوزۀ این شدۀشناخته بیشتر نویسندگان درصد 46/61 که
 . هستند ایرانی

 ترینقدیمی) سوم تخصص که گفت توانمی نیز استنادی عمرنیم شاخص نظر از
 حال. است برخوردار وعیموض پایداری بیشترین از سال 94/49 استنادی عمرنیم با( تخصص

 کمترین از استنادی عمرنیم سال 1 با سیزدهم و( تخصص ترینجوان) پنجمهایتخصص آنکه
 حوزۀ اینی کلی بررس. هستند برخوردار هاتخصص سایر با قیاس در موضوعی پایداری

 نویسندگان آثار موضوعی پایداری میزان نشانگر که استنادی عمرنیم شاخص نظر از موضوعی
یۀ پا سندگانینو آثار 91/93 نیانگیمی موضوعی داریپای ایگو زین است موضوعی حوزۀ یک
 .است آن

 تشابه میزان نشانگر که سیلهوئت شاخص نظر از موضوعی حوزۀ اینی کلی بررس
 آن ماهیت تفسیر در باید که است قطعیتی عدم رو این از و همدیگر با تخصص کی اعضای

 با شاخص نیا شیافزا با. است آن 16/1 میانگین نمرۀ کسب نمایانگر نیز داشت نظر در
 کی هایتخصص مجموعه یا تخصص کی اعضای تجانس دربارۀ توانمی بیشتری قاطعیت

 .کرد نظر اظهار یکدیگر با موضوعی حوزۀ
 نشانگر که ماجوالریتی شاخص نظر از موضوعی حوزۀ اینی کلی بررس نیهمچن

. است آن 19/1 نمرۀ کسب انگرینما زین است موضوعی ۀحوز کی علمی شبکۀ ساختاریافتگی
 هایپژوهش روند و فزاینده ایشبکه پویایی نشانگر شاخص نیا کاهش است ذکر به الزم

 .باشدمی موضوعی حوزۀ آن در موجود ایرشتهمیان و ایچندرشته
 ننویسندگا پیوستگی میزان نشانگر که تراکم شاخص نظر از موضوعی حوزۀ اینی بررس

 .است آن 196/1 میانگین نمرۀ کسب انگرینما نیز است آن
 در شده منتشر مقاالت میزان شاخص نظر از موضوعی حوزۀ اینی کلی بررس نیهمچن

 بازۀ در هاآن درصد 31/9 که است مقاله 9116 انتشار نشانگر نیز 9111-9111 زمانی بازۀ
 زمانی بازۀ در درصد 61/99 ،9111-9119 زمانی بازۀ در درصد 33/2 ،9114-9111 زمانی
 ارجاعات کل میزان. اندیافته انتشار 9111-9119 زمانی بازۀ در درصد 92/34 و ،9111-9114

 .شد محاسبه مورد 22/93 زین مقاله هر ارجاعات نیانگیم و مورد، 91112 نیز حوزه نیا

  انیمي مركزيت شاخص نظر از گياهی علوم موضوعی حوزۀ پايۀ نويسندگان بنديرتبه
 نشانگر که مرکزیت شاخص براساس موضوعی حوزۀ این برتر نویسندگان 4جدول در
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 بندیرتبه باشدمی موضوعی حوزۀ این شبکۀ در شخص گرایانۀمیانجی و گرانهواسطه هاینقش
 .اندشده

 مركزيت شاخص نظر از گياهی علوم موضوعی حوزۀ فکري پايۀ برتر نويسندگان فهرست. 0 جدول

 مركزيت شاخص ندهنويس رديف

0 RECHINGER KH 0.16 

6 RUSTAIYAN A 0.11 

9 MARCO JA 0.08 

0 BOISSIER E 0.07 

1 AKHANI H 0.07 

1 ZOHARY M 0.05 

7 ADAMS RP 0.04 

4 ASSADI M 0.03 

3 APPENDINO G 0.02 

01 GONZALEZ AG 0.01 

00 SEAMAN FC 0.01 

06 MOZAFFARIAN V 0.01 

09 BUNGE A 0.01 

00 PODLECH D 0.01 

01 ZARGARI A 0.01 

01 ALLISON LE 0.01 

07 DARJEH Z 0.01 

 

 نویسندگان از( درصد 91/69) مورد 3 که گفت توانمی 4 جدول در مندرج هایداده مطابق

 .هستند ایرانی پایۀ نویسندگان جمله از ایشبکه نظر از موضوعی حوزۀ این واسط
 

  سيگما شاخص نظر از گياهی علوم موضوعی حوزۀ پايۀ نويسندگان بنديرتبه
 نشانگر که سیگما شاخص براساس موضوعی حوزۀ این برتر نویسندگان نیز 9 جدول در

 در مندرج هایداده مطابق .اندشده بندیرتبه باشدمی پایه نویسندگان آثار موضوعی تازگی

 که موضوعی حوزۀ این سندگاننوی از( درصد 66/66) مورد 9 که گفت توانمی نیز 9 جدول

 .هستند ایرانی پایۀ نویسندگان جمله از است برخوردار تازگی میزان بیشترین از آنها آثار
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 سيگما شاخص نظر از گياهی علوم موضوعی حوزۀ فکري پايۀ برتر نويسندگان فهرست. 9 جدول
 سيگما شاخص نويسنده رديف

0 ADAMS RP 1.43 

6 BOISSIER E 1.23 

9 PODLECH D 1.07 

0 BUNGE A 1.06 

1 MOZAFFARIAN V 1.05 

1 DARJEH Z 1.02 

  رنکپيج شاخص نظر از گياهی علوم موضوعی حوزۀ پايۀ نويسندگان بنديرتبه

 که رنکپیج شاخص براساس موضوعی حوزۀ این برتر نویسندگان نیز 3 جدول در

 در( شدگیشناخته برای شاخصی عنوان به) نویسندگان بین استنادیهم ارتباط فراوانی نشانگر

 .اندشده بندیرتبه باشدمی موضوعی حوزۀ این
 

 رنکپيج شاخص نظر از گياهی علوم موضوعی حوزۀ فکري پايۀ برتر نويسندگان فهرست. 0 جدول
 رنکپيج شاخص نويسنده رديف رنکپيج شاخص نويسنده رديف

0 RECHINGER KH 2.64 09 DARJEH Z 1.36 

6 BOISSIER E 2.37 00 RHOADES JD 1.36 

9 MARCO JA 2.21 01 CAKMAK I 1.3 

0 ALLISON LE 2.12 01 MARSCHNER H 1.3 

1 RUSTAIYAN A 1.79 07 GOLDBLATT P 1.26 

1 ASSADI M 1.59 04 MOORE DM 1.26 

7 ZOHARY M 1.49 03 ZARGARI A 1.08 

4 ADAMS RP 1.46 61 PODLECH D 1.06 

3 IZADPANAH K 1.46 60 BUNGE A 1.06 

01 BREMNER JM 1.42 66 SUMNER ME 1.04 

00 AKHANI H 1.41 69 MOZAFFARIAN 
V 1.03 06 SEAMAN FC 1.41 

 ترینشدهشناخته از( درصد 46/61) مورد 2 که است آن نشانگر نیز 3 جدول بر مبتنی هایداده

 .هستند ایرانی ضوعی،مو حوزۀ این نویسندگان
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 استنادي شکوفايی شاخص نظر از گياهی علوم موضوعی حوزۀ پايۀ نويسندگان بنديرتبه
 شکوفایی دورۀ طول شاخص براساس موضوعی حوزۀ این برتر نویسندگان ،2 جدول در

 توجه مورد خاص اینویسنده آثار که است زمانی مدت نشانگراین شاخص  .اندشده بندیرتبه
 آن نشانگر 2 جدول بر مبتنی هایدادهاست.  بوده موضوعی حوزۀ این ایرانی سندگاننوی جدی
 نظر از آنها آثار که( درصد 22/61) موضوعی حوزۀ این نویسندگان از مورد 4 که است

 موضوعی حوزۀ این نویسندگان توجه مورد بیشتر معینی زمانی دورۀ در و شده شکوفا استنادی
 . هستند ایرانی پایۀ یسندگاننو جمله از اندشده واقع

 

 طول براساس) استنادي شکوفايی شاخص نظر از گياهی علوم حوزۀ فکري پايۀ برتر نويسندگان .7 جدول
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9 STEEL RGD 3.10 1980 1995 2002 8 17 15 

9 DARJEH Z 3.57 1991 1994 1999 6 5 3 

6 MAASSOUMI 
AA 

5.17 1998 2000 2005 6 5 2 

4 LINDSAY WL 4.18 1978 1993 1998 6 16 15 

9 BUNGE A 4.79 1868 2001 2005 5 135 133 

3 YASREBI J 3.07 1994 1995 1999 5 3 1 

2 PODLECH D 4.97 1990 2001 2005 5 13 11 

1 BRADFORD 
MM 

3.75 1976 2002 2006 5 27 26 

1 BOHLMANN F 3.81 1982 1990 1993 4 10 8 

91 ADAMS RP 9.98 2001 2007 2009 3 7 6 

99 DAVIES NW 4.60 1990 2007 2009 3 18 17 

99 MOZAFFARIAN 
V 

3.81 1996 2008 2009 2 12 12 

96 BOISSIER E 3.08 1873 2003 2003 1 130 130 
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 گياهی علوم موضوعی حوزۀ شناسانۀپويايی بررسی

 حوزۀ این ای شبکه پویایی میزان ماجوالریتی شاخص از استفاده با بخش این در

 .دهیم می قرار بررسی مورد ساله 9 زمانی بازۀ 4 طول در را موضوعی
 

 
 گياهی علوم موضوعی حوزۀ شناسانۀپويايی بررسی. 0 نمودار

 استنادی، نظر از موضوعی حوزۀ این برتر نویسندۀ 61 بین موجود ایشبکه روابط بررسی

 ینا ماجوالریتی روند که است آن نشانگر زمانی دورۀ 4 در ایشبکه شناسیپویایی منظر از

 حوزۀ این ای شبکه پویایی که گفت توانمی بنابراین. است افزایش به رو موضوعی حوزۀ

 این هایتخصص از کدام هر در فعال گرانپژوهش تمایل و یابدمی کاهش تدریج به موضوعی

 بین فعالیتهای انجام تا دارد گرایش خود تخصص درون مستقل کارهای به موضوعی حوزۀ

 حوزۀ این تردقیق بررسی. موضوعی حوزۀ هایتخصص دیگر با یاچندرشته و ایرشته

 حوزۀ این شناسیپویایی کاهش رغمعلی که است آن نشانگر منظر این از نیز موضوعی

 طرز به شاخص این 9111 تا 9119 زمانی دورۀ در ،9114 تا 9111 زمانی دورۀ در موضوعی

 ایرشتهمیان کارهای به نویسندگان ره،دو این در دیگر عبارت به. است یافته افزایش محسوسی

 تا 9111 زمانی هایدوره در وجود این با. اندپرداخته موضوعی حوزۀ درون ایچندرشته و
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 دوره دو این در. است یافته کاهش محسوسی طرز به مجددا  روند این 9111 تا 9119 و ،9114

 در مستقل یهاتیفعال صرف را خود یهاتالش شتریب پژوهشگران رسدمی نظر به

 دیگر با ایچندرشته و ایرشتهبین هایفعالیت تا اند کرده مستقل و خاص یهاتخصص

 .موضوعی حوزۀ این درون هایتخصص
 

 اعتبارسنجی نتايج اين پژوهش

باشد. این بخش که بر اساس های این پژوهش، اعتبارسنجی نتایج آن مییکی از دیگر بخش

ای هدفمند ای کیفی صورت گرفت از طریق مکاتبه و مصاحبه با نمونههای مبتنی بر پژوهش هویژگی

دانشمندان این  پاسخ از دانشمندان برتر جمهوری اسالمی ایران در حوزۀ علوم گیاهی صورت گرفت.

مثبت بود. در این زمینه انطباق نتایج این پژوهش با واقعیتهای این حوزه  به سؤال نیزانحوزه 

های رشته حد بسیار زیادی این نقشه و اطالعات تبیینی آن را منطبق با واقعیت پژوهشگران این حوزه تا

کردند. به زعم این نویسندگان نقشۀ خاصل از این پژوهش باالخص از این نظر که ای خود ارزیابی می

سال گذشته  91های پژوهشی را در طول توانسته دانشگاه نامرئی و روابط پنهان در انتقال و بسط ایده

دانشجویان »شود. با این وجود در این زمینه خاطرنشان شد که که شان دهد بسیار ارزنده ارزیابی مین

کنند و کمتر تقدم کار تحقیقاتی روشن است. مثال  یک دانشجو به همه به سلیقه استادان خود کار می

دهند که آفت بزرگی نامه دانشجوی اولی رفرنس میدهد ولی بقیه دانشجویان به پایانمنبعی رفرنس می

از این رو باید در تفسیر نقشه های علمی این چنینی به این نکته و انگیزه های استنادی مرتبط «. است

هایی آشنایی های چنین پژوهشنیز توجه شود. همچنین به باور متخصصان این حوزه از جمله مزیت

ای معین در دیگر ر حوزهای خاص دها و افکار نویسندهپژوهشگران یک حوزه با گسترش ایده

 باشد.های مرتبط میحوزه

  و بحث يريگجهينت
 ازی یک عنوان بهی اهیگ علوم موضوعیۀ حوز فکری ساختار شد سعی پژوهش این در

 از حوزه و تخصص، نویسنده، سطح سه در کشوری علم نظامی توانمندی موضوعی ها حوزه

 این بر. شوند واقع تحلیل مورد استنادی و ساختاری، ای،شبکه زمانی، متنوع هایشاخص نظر

 برای شده انجام هایتحلیل و موضوعی حوزۀ نیا برای شده تهیه هاینقشه با شد تالش مبنا

 بررسی و مختلف هایتخصص معرفی مختلف، هایشاخص نظر از تأثیرگذار پایۀ نویسندگان
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 فراهم آن از کاملی و امعج شناخت گر،ییکد با آنها مقایسۀ و آنها، تحول روند تاریخی سیر

 یک تشکیل برای گام تریناصلی شد، مشاهده پژوهش این مختلف مراحل در چنانکه. شود

 براساس که است ایشبکه ارتباطات از ایمجموعه گسترش و برقراری موضوعی، حوزۀ

 پژوهش این در. گیردمی صورت پایه فکری آثار و مراجع بعضی روی بر علمی اجماعات

 و افزایش رنکپیج عنوان تحت شاخصی یافته، افزایش اجماع این میزان چه هر که دش مشاهده

 گفت توانمی زمانی تنها بنابراین. اندیافته کاهش ایشبکه نظر از ایزوله پایۀ نویسندگان میزان

 بر اجماع از حداقلی که است گیریشکل حال در یا گرفته شکل موضوعی حوزۀ کی مبانی که

 .باشد داشته وجود آن پایۀ ننویسندگا روی

 نویسندگان سطح از اجماعات این موضوعی حوزۀ کی تکوینی سیر از مرحله دومین در

 که رسدمی بلوغ از حدی به حوزه وضعیت این در. یابندمی گسترش هاتخصص سطح به

 با مرتبط هایتخصص صورت به حوزه در موجود ایچندرشته و ایرشتهبین فعالیتهای

 افزایش با صورت این در. شوندمی داده نمایش محوری نویسندگان بعضی طریق از همدیگر

اگر  .یابدمی افزایش سیلهوئت و کاهش ماجوالریتی عنوان تحت شاخصی ایشبکه پویایی این

( که در حوزۀ ترمودینامیک از 9616بخواهیم نتایج این پژوهش را با پژوهش  زوارقی و فدایی)

 یم که میزان تراکم و پیوستگی حوزۀتوانیم بیفزایود مطابقت دهیم میاین منظر انجام شده ب

میزان ساختار یافتگی که با شاخص . از نظر علوم گیاهی کمتر از ترمودینامیک است

می توان گفت که علوم گیاهی ساختار یافتگی بیشتری از نیز ن را نشان می دهیم آماجوالریتی 

کس ترمودینامیک نزولی می باشد. به عبارت دیگر این ترمودینامیک دارد و روند آن نیز برع

با اینکه در اغلب شاخص ها این حوزه روند میان رشتگی بیشتری نسبت به ترمودینامیک دارد. 

دو حوزه قرابت و نزدیکی بیشتری با همدیگر دارند تعداد نویسندگان محوری و واسط ایرانی 

باشد. از نظر نویسندگان نیز علی رغم تفکیک  ترمودینامیک می از حوزۀاین حوزه بسیار بیشتر 

خوشۀ مستقل، نویسندگان این حوزه بر اساس شاخص  2نویسندگان حوزۀ ترمودینامیک به 

سال انتشار، مرکزیت میانی، و نیمه عمر استنادی  نهایی چون تعداد استنادهای دریافتی، میانگی

د نشانگر تجانس بیشتر نویسندگان توانتنها به دو گروه مستقل تقسیم شدند. چنین چیزی می

 این حوزه از نظر چنین شاخص هایی باشد.
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 ایرانی نویسندگان پژوهشی کارهای چه هر که بود آن نشانگرحوزه این ایشبکه بررسی 

 علمی اجتماع یک بر مبتنی تیمی کارهای به خودمحوری حالت از مختلف موضوعی هایحوزه

 چنین در رو این از. شودمی پویاتر و تر،متراکم تر،فشرده هاآن علمی شبکۀ کنند،می پیدا گرایش

 که عاملی تریناصلی. بود ایشبکه نظر از ایزوله پایۀ نویسندگان شاهد توانمی کمتر ،یوضعیت

 اساس تشکیل به منجر که است دانشگاهی روحیۀ افزایش شود وضعیت این موجبتواند می

 را حوزه یک نویسندگان درونی اجماع میزان طریق این از و شودمی منسجم علمی اجتماع یک

 . دهدمی افزایش

 کی علمی شبکۀ کیفی رشد تواننمی اینکه با که داد نشان پژوهش این نتایج ،نهایت در

 ارتقاء جهت در کم ی رشد از حداقلی وجود کرد، بینیپیش آن کم ی رشد اساس بر را حوزه

 ایران علمی تولیدات شتابان رشد با رودمی امید رو ینا از. شودمی ارزیابی ضروری آن کیفی

 .کند طی بهبودی روند نیز آن کیفی وضعیت تدریج به

 

 حاضر پژوهشمبتنی بر  پيشنهادهاي
 و کاربردی پیشنهادهای قالب در پیشنهادهایی پژوهش این از برگرفته کلی نتایج مبنای بر

 :شوندمی ارائه لمیع گذارانسیاست و پژوهشگران استفادۀ جهت پژوهشی

 كاربردي پيشنهادهاي

 :شوندمی ارائه پژوهش نتایج از مأخوذ کاربردی پیشنهادهای بخش این در

 حوزۀ در شده شناسایی ایرانی محوری پایۀ نویسندگان علمی هایظرفیت از استفاده .0

 رشد برای سازیزمینه راستای در علمی اجتماعات تقویت جهت در علوم گیاهی موضوعی

توسط نهادهای پشتیبان علم و فناوری کشور در این حوزه از  کشور علم کیفی و ایهشبک

 ؛وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و جمله وزارت عتف، وزارت جهاد کشاورزی،

 تکمیلی تحصیالت حوسط در هاییکارگاه دروس و برنامه ریزی برگزاری بینیپیش .6

حوزۀ علوم گیاهی توسط معاونت  پژوهشی تارساخ و روند با دانشجویان آشنایی جهت در

 و آموزشی وزارت عتف، دانشگاه ها و دانشکده ها و گروه های اموزشی مرتبط با این حوزه

 کشور؛ علمی شبکۀ راستای در پژوهشی کارهای انجام جهت در ملی قابلیتهای و نیازها تبیین
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 مداوم رصد جهت در پژوهش این در پیشنهادی نوین هایشاخص از گیریبهره .9

توسط نهادهای ممیزی علم و فناوری از  مختلف زمانی هایدوره در کشور علمی های شبکه

پژوهشگاه ، و ای اطالع رسانی علوم و فناوریجمله شورای عالی انقالب فرهنگی، مرکز منظقه

 ؛علوم و فناوری اطالعات ایران

ارزش در ایرانی هشگرانپژو آثار کم ی هایجنبه کنار در کیفی هایجنبه نمودن لحاظ .0

در رویه های جاری دانشگاه ها و مؤسسات  پاداش یا ارتقاء اهداف با شده انجام هاییابی

 ؛آموزش عالی

 در شده شناسایی ایرانی محوری نویسندگان از متشکل فرادانشگاهی هایتیم تشکیل .1

در  وزهح آن بلندمدت و مدت، میان مدت، کوتاه کاری اهداف تنظیم جهت در حوزه نیا

های علمی نهادهای سیاستگذار از جمله ستاد راهبردی نقشۀ جامع علمی کشور، و انجمن

 ؛مرتبط با حوزۀ علوم گیاهی

 نهادهای در کشور علمی شبکۀ در شده شناسایی برجستۀ اساتید ظرفیت از استفاده .1

 ؛از جمله ستاد راهبری نقشۀ جامع علمی کشور و شورای عتف علمی گذارسیاست

 کارگروه در کشور علمی شبکۀ در شده شناسایی برجستۀ اساتید ظرفیت از دهاستفا .7

 کشور؛ علمی جامع نقشۀ اجرایی

 

 پژوهش پيشنهادهاي
 و کار این گسترش راستای در آتی پژوهشگران استفادۀ جهت یپیشنهادهای بخش این در

 :شوندمی ارائه احتمالی خألهای پوشش

های علمی کشور در حوزۀ علوم گیاهی با ییتها و قابلانطباق تخصصبررسی میزان  .1

سایر اولویتهای پزوهشی اولویتهای پژوهشی انتشار یافته در نقشۀ جامع علمی کشور و 

 ؛کشور ها و نهادهای دولتی و خصوصیسازمان

بین سطح در پژوهش این در فعال شدۀ شناسایی هایتخصص رواج میزان بررسی .2

 طات بین المللی و شبکه دانشمندان حوزه علوم گیاهیبه منظور مشخص نمودن ارتبا المللی

 ؛به منظور فراهم نمودن امکان برنامه ریزی های الزم در این رابطه
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دانشمندان سایر  با حوزه نیا دانشمندان ایرانی فکری ساختار تطبیقی بررسی .3

در این  بین آنها به منظور برنامه ریزی های الزم احتمالی هایشکاف تحلیل و منطقه کشورهای

 ؛رابطه

 کشورهایدانشمندان  با حوزه نیا دانشمندان ایرانی فکری ساختار تطبیقی بررسی .4

 به منظور برنامه ریزی های الزم در این رابطه. بین آنها احتمالی هایشکاف تحلیل و پیشرفته

 

 منابعفهرست 

ای علوم (.وضعیت انتشارات علمی دانشگاه ه9611براهیمی، سعیده و عبدالرسول جوکار )ا
. 9113-9112پزشکی ایران بر مبنای شاخص های کمی و کیفی علم سنجی در سال های 

  919 -921(: 6)2. مدیریت اطالعات سالمت
(. 9619اعتماد، شاپور و یحیی امامی، اکبر حیدری، محمدنبی سربلوکی، محمدرضا مهرداد )

: 19، مهر 99شماره  ،نامه علوم اجتماعی( . 9119ساختار معرفتی علم در ایران )سال 
991-949 . 

(. 9611فر صدیقه، فرهادی فاطمه. )دانش فرشید، عبدالمجید امیرحسین، افشار مینا، موسوی
همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و 

 .99-9(: 9)99، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاترسانی در جهان، اطالع

(. ترسیم و تفسیر ساختار فکری در علوم جمهوری اسالمی ایران 9619، رسول )زوارقی
 (: بررسی انتقادی. رساله دکتری دانشگاه تهران.9111-9111)

(. نگاشت ساختار فکری حوزۀ موضوعی ترمودینامیک بر اساس 9616زوارقی، رسول )
سسۀ تامسون بروندادهای علمی ایرانیان در مجالت نمایه شده در وب گاه علوم مؤ

 (: 9) 41رویترز. تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی. 
(. بررسی تراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود در شبکه 9619سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده )

: 23 .وهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتژپهم نویسندگی مجالت علم اطالعات. 
699-629. 

(. ساختار علم زیست شناسی ایران طی 9619یده؛ خادمی، روح اله )سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فر
 .919-26(: 9)91 .مطالعات کتابداری و علم اطالعات. 9111تا  9111سال های 
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(. تحلیل ساختار شبکه های 9619سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده؛ فرج پهلو، عبدالحسین )
امه پردازش و مدیریت پژوهشناجتماعی هم نویسندگی پزوهشگران علم اطالعات. 

 .991-919: 29 .اطالعات
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 .91-3: (9)9، فصلنامه نشاء علم. 9111(. تولید علم ایران در سال 9611صبوری، علی اکبر )
 .96-93: (9)9، فصلنامه نشاء علم. 9191در سال  ( تولید علم ایران9611صبوری، علی اکبر )

، رهیافت. 9119( . تولید علم ایران در سال 9619صبوری، علی اکبر؛ پورساسان ، نجمه )
 .بهار و تابستان 62شماره 

 ،نامه علوم اجتماعینویسی در ایران. (. هم پژوهشی و هم9611اهلل )صدیق سروستانی، رحمت
 969-11(: )پاییز و زمستان 91شماره 

(. بررسی شبکه هم تالیفی 9616عصاره، فریده؛ صراطی شیرازی، منصوره؛ خادمی، روح اهلل )
فصلنامه پزوهشگران ایران در حوزه داورشناسی و داروسازی در پایگاه وب آف ساینس. 

 .49-66: 93، مدیریت اطالعات سالمت

. هم نویسی پژوهشگران (9611عصاره، فریده و عبدالرضا نوروزی چاکلی و مریم کشوری )
ایران در نمایه های استنادی علوم، علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی در پایگاه های وب 

 .919-926( : 4)99، علوم و فناوری اطالعات. 9113تا  9111های اف ساینس در سال
 زۀدانش میان شبکه مخترعان حو(. جریان 9619عصاره، فریده؛ منصوری، علی؛ بیگدلی، زاهد )

 .999-946:  39، کتابداری و اطالع رسانیبرق و الکترونیک. 
، کتاب ماه کلیات(. پنجاه محور پژوهشی در مطالعات علم سنجی. 9611منصوریان، یزدان )

 .29-34(: 11)مهر 
 و ایران علمی تولیدات وضعیت(. 9613نوروزی چاکلی، عبدالرضا و نورمحمدی، حمزه علی )

 (.ISIعلمی ) اطالعات مؤسسۀ آمار اساس بر 2006 و 2005 سال منطقه در کشورهای
 تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

 و ایران علمی تولیدات وضعیت(. 9613نوروزی چاکلی، عبدالرضا و نورمحمدی، حمزه علی )
 (.ISIعلمی ) اطالعات مؤسسۀ آمار اساس بر 2006 و 2005 سال منطقه در کشورهای

 سیاست علمی کشور. تهران: مرکز تحقیقات
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تحلیلی بر (. 9612نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ محمد حسن زاده، نورمحمدی، حمزه علی )
تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی  (.9112تا  9116اشاعه دانش ایران در جهان )
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