
 

49 

  محققان تحليل استنادي و ترسيم نقشه تاريخ نگاشتي توليدات علمي
  استنادي آبي خزر در پايگاه علوم دريايي ايران در حوضه

"Web of Science" 1992-2013 هاي طي سال  
  2الهيجاني، حميد عليزاده كتك *1معصومه دالوند

شناسي وعلوم جوي، رساني، پژوهشگاه ملي اقيانوسشناسي، گروه اطالعدانش آموخته كارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش - 1
 mdalvand@inio.ac.ir  پست الكترونيكي:

 علوم جوي، پست الكترونيكي: شناسي وملي اقيانوسدانشيار، عضو هيات علمي گروه علوم غيرزيستي، پژوهشگاه  - 2

lahijani@inio.ac.ir  

  31/1/94 تاريخ پذيرش:                                       نويسنده مسوول *                                       25/12/92 تاريخ دريافت:

  است.شناسي  نشريه اقيانوساثر متعلق به  نيحقوق ا يتمام، 1394 يشناس انوسياق يـ پژوهش يعلم هينشر ©

  چكيده
آبي خزر در  در اين پژوهش سعي شده است وضعيت توليدات علمي محققان علوم دريايي ايران در رابطه با حوضه

در پايگاه مذكور،  Caspian Seaبررسي شود. با جستجوي كليدواژه  1992 -2013در بازه زماني  "وب آوساينس"پايگاه 
سايت، نويسندگان و موسسات كليدي افزار هيستركورد شناسايي و با استفاده از فنون تحليل استنادي و نرم 323تعداد 

ها، نرخ رشد توليدات علوم دريايي مرتبط با حوضه آبي خزر، قالب و زبان انتشارات  و ميزان همكاري گروهي ميان آن
توليدات علمي مورد مطالعه، ترسيم گرديد. محاسبه نرخ رشد ساالنه متون علمي مورد  نگاشتيي تاريخمشخص و نقشه

قالب مختلف  6ركورد، در  323% را نشان داد. بررسي نوع مدارك نشان داد كه مجموع 51ها عدد  بررسي براي اين سال
اند. تمامي متون ه رشته تحرير در آمدهنويسنده ب 819اند. اين ركوردها غالباً به زبان انگليسي و با همكاري ارايه شده

اي كه بيشترين اند. نشريهمجله منتشر شده 156موسسه در  293علمي مورد بررسي در اين تحقيق، با وابستگي سازماني 
است. نتايج پژوهش حاكي از  Iranian Journal of Fisheries Sciencesميزان توليدات را به خود اختصاص داده است 

هاي مورد مطالعه روند افزايشي داشته و از يك آبي خزر طي سال وند رشد توليدات علمي درباره حوضهست كه ر آن
 68/0افزايش يافته است. ضمن اينكه ضريب همكاري گروهي با عدد  2013عنوان در سال  49به  1992عنوان در سال 

چنين نشان داد كه در دوره مورد مطالعه به نشان از همكاري نسبتاً خوب در بين نويسندگان ايراني دارد. پژوهش هم
اند كه موضوعات نگاشتي تشكيل شدهدر نقشه تاريخ TGCSو  TLCSاساس  خوشه موضوعي بر 5و  6ترتيب 

-مهم "خصوص فلزات سنگين در آب، رسوب و آبزيان بهموجودات مهاجم دريايي و آلودگي ناشي از اختالط مصبي "

 ر هستند.هاي مذكوترين موضوعات در خوشه

  .، درياي خزر، ايران"آو ساينسوب"علم سنجي، تحليل استنادي، توليدات علمي، نقشه تاريخ نگاشتي، پايگاه  كلمات كليدي:
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  مقدمه. 1

ايران نزديك به دو دهه پيش آغاز سنجي در هاي علمپژوهش
ها عالوه بر فراهم شده و رو به گسترش است. اين پژوهش

تواند به ساختن اطالعات الزم در زمينه روند توليدات علمي مي
هاي مختلف علمي كمك نمايد. گذاران حوزهگيري سياستجهت

هاي اخير، نشان از روند رو به رشد تحقيقات انجام شده طي سال
هاي مختلف دارد. به عنوان نمونه در زمينه علم در رشته توليد

) به بررسي Khademi )2010و  Osarehعلم فيزيك در ايران 
هاي ساختار فيزيك ايران و وضعيت توليدات اين حوزه طي سال

ها دريافتند كه اين رشته از علوم، رشد  پرداختند. آن 2009-1990
فيزيك "، "فيزيكرياضي "هاي اصلي آن % داشته و خوشه70

 McCainو  Osarehاست.  "شيمي و فيزيك سياالت" ،"ايهسته
) در پژوهش خود به ترسيم ساختار تحقيقات شيمي ايران 2008(

اقدام نمودند كه در اين پژوهش نرخ  2006-1990هاي طي سال
خوشه اصلي شناسايي  7% بوده و 26رشد توليدات شيمي ايران 

خود به بررسي توليدات علمي  ) در پژوهش1388شد. كشوري (
ايران در سه نمايه علوم، علوم اجتماعي، هنر و علوم انساني 
پرداخته كه نتايج پژوهش او افزايش نرخ رشد توليدات و افزايش 

دهد. دهقانپور  ميزان مشاركت در بين محققان ايراني را نشان مي
) در پژوهشي با ترسيم نقشه علمي تحقيقات مهندسي 1389(

نرخ رشد اين توليدات كه برد  پي 1990-2008هاي طي سال ايران
مهندسي "و "مهندسي شيمي"، "شيمي و بيوشيمي"% بوده و 24

دهند. از هاي اصلي اين پژوهش را تشكيل ميخوشه "مكانيك
سنجي، طراحي و استفاده هاي علمسوي ديگر، به موازات پژوهش

شد كه از جمله سنجي آغاز هاي علمافزارها جهت تحليلاز نرم
، HistCiteچون توان به مواردي همافزارها مياين نرم
PAJEK،Pathfinder   اشاره كرد. از آنجاكه برنامهHistCite مي -

تواند سير تاريخي توليدات علمي را در يك رشته خاص 
هاي بسياري از آن خوبي ترسيم نمايد، در پژوهش موضوعي به

  وارد ذيل اشاره نمود:توان به ماستفاده شده است كه مي
) در پژوهشي وضعيت جهاني 1390فتاحي و همكاران (

-2010هاي توليدات علمي دانشگاه فردوسي مشهد را طي سال
- هاي علمدر پايگاه استنادي علوم با استفاده از شاخص 1990

زاده و سايت بررسي نمودند. پشوتنيافزار هيستسنجي و نرم
ركورد حوزه  22617 ) در پژوهشي تعداد1388عصاره (

 2000ي زماني در محدوده "وب آو ساينس"كشاورزي در پايگاه 

را با استفاده از فنون تحليل استنادي بررسي نمودند و  2008تا 
افزار نقشه تاريخ نگاشتي علم كشاورزي را با استفاده از نرم

) به 1387سايت ترسيم كردند. حميدي و همكاران (هيست
يم ساختار انتشارات علمي توليد شده در بررسي تحليلي و ترس

سنجي در سنجي و وبسنجي، اطالعسنجي، علمهاي كتابحوزه
پرداختند و  2005تا  1990هاي  در سال "وب آوساينس"پايگاه 

هيست "افزار براي ترسيم ساختار علم، ركوردها را وارد نرم
نمودند و روابط استنادي و آثار مهم و موثر در اين  "سايت

  دند. كرهاي علمي را مشخص وزهح
هاي آنچه كه در اين ميان حايز اهميت است توجه به فعاليت

هاي راهبردي در هر كشور است. سنجي در ارتباط با حوزهعلم
جوار كشور ايران است كه هاي آبي همها، پيكرهيكي از اين حوزه

شود. اي براي كشور در نظر گرفته ميعنوان يك مزيت منطقهبه
هاي چشمگيري كه در علوم حاصل مروزه با توجه به پيشرفتا

گرديده، داشتن شناخت، آگاهي و اطالعات به روز از مناطق 
هاي ها و طرحهاي آبي جهت انجام پروژهجغرافيايي و حوضه

  تحقيقاتي بسيار مورد توجه است.
هاي آبي همجوار با مرزهاي شمالي كشور، از جمله پيكره
عنوان بزرگترين حوضه آبي  ين پيكره آبي بهدرياي خزر است. ا

فرد محققان را برآن  هاي منحصربهواسطه ويژگي داخل خشكي به
ي داشته تا مطالعات زيستي و غيرزيستي بسياري در اين حوضه

آبي انجام دهند. عالوه بر اين، درياي خزر تعدادي از كشورهاي 
تركمنستان، مهم را در حاشيه خود دارد كه عبارتند از: ايران، 
ها بخشي از  قزاقستان، روسيه و آذربايجان كه هر يك از آن

اند. هر كدام از اين سواحل درياي خزر را به خود اختصاص داده
ي آبي برداري بهتر و بيشتر از اين حوضهكشورها جهت بهره

خود در اين پيكره آبي  هايمحور ساختن فعاليتسعي در پژوهش
اي و ن علمي خود مطالعات بنيادي، توسعهدارند و با توجه به توا
هاي هاي حاصل از پژوهشو نتايج و يافته كاربردي را انجام داده
ها نشان داد كه اند. درحاليكه بررسي پيشينهخود را منتشر ساخته

خصوص ايران به  توليدات علمي دريايي كشورهاي حاشيه خزر به
هيچ مجموعه لحاظ آماري وضعيت نامشخصي دارند و تا بحال 

اي براي سنجش عملكرد و توان پژوهشي محققان ي مقايسهداده
در رابطه با علوم دريايي همانند شيمي دريا، فيزيك دريا، زيست 

هاي وابسته به آن، شناسي دريا، مهندسي دريا، سواحل و فناوري
تدوين نشده است. شايان ذكر است كه فقدان اطالعات آماري از 

محققان ايراني و عدم آگاهي از توان سهم توليدات علمي 



 49-1394/9/57 تابستان/ 22م/ شماره شششناسي/ سال  اقيانوس

51 

تواند مانعي بزرگ در پژوهشي ايران در رابطه با علوم دريايي، مي
 با هاي علمي دريايي باشد. لذا،معرفي ايران در عرصه فعاليت

 علمي توليدات حجم از اطالع ضمن سنجيعلم مطالعات انجام
 به كه موضوعاتي ويژه به و مهم دريايي ايران، موضوعات

 در تواندمي كه شوندمي شناسايي اند، پرداخته دريايي مخاطرات
 ولينومس گشايراه دريايي هايگذاري سياست و ها گيريتصميم

باشد. همچنين با شناسايي موضوعات پراستناد، پژوهشگران و 
هاي كالن پژوهشي، گذاري موسسات برتر، سمت و سوي سياست

زي دقيق در امر ريآموزشي و فناوري مشخص و به برنامه
تخصيص امكانات و تسهيالت پژوهشي كمك خواهد كرد. لذا، 

شود، اين اي كه در اين پژوهش به آن پرداخته ميمهمترين مسئله
است كه سهم پژوهشگران ايران در توليد علوم دريايي مرتبط با 

چه مقدار بوده و  "وب آوساينس"آبي خزر در پايگاه  حوضه
دات علمي محققان علوم دريايي ايران در ي علم نگاري تولينقشه

  موضوعات دريايي مرتبط با درياي خزر چگونه است. 
شود شناسايي و تعيين اهدافي كه در اين پژوهش دنبال مي 

سهم توليدات علمي دريايي شامل علومي همچون شيمي دريا، 
شناسي دريايي، مهندسي دريا و زيست دريا، فيزيك دريا، زمين

هاي مرتبط با دريا است كه توسط علوم و فناوري سواحل و ساير
- محققان علوم دريايي ايران در رابطه با حوضه آبي خزر طي سال

ثبت  "Web of Science" در پايگاه استنادي 1992-2013هاي 
افزار اند و ترسيم ساختار اين متون علمي با استفاده از نرمشده

نويسندگان مهم و به منظور شناسايي مقاالت و  "هيست سايت"
نيز شناسايي برخي از   اثرگذار، بررسي سير تاريخي متون علمي، و

آبي در بازه  هاي علمي تشكيل شده در رابطه با اين حوضهخوشه
 زماني مورد مطالعه است. 

است تا به   نظر سعي بر آنبه منظور دستيابي به اهداف مورد
  هاي زير پاسخ داده شود: سوال

آبي خزر،   ات علمي ايران با محوريت حوضهروند رشد توليد .1
 چگونه بوده است؟

هايي و به چه هاي علمي مورد بررسي در چه قالبفعاليت .2
 اند؟هايي نوشته و ارايه شده نازب

ترين ميزان توليدات علمي در اين مجالت مهم و داراي بيش .3
 زماني مورد بررسي كدامند؟ حوضه آبي در بازه

ترين توليدات علمي در اراي بيشها و موسسات ددانشگاه .4
 اين حوضه آبي در پايگاه و بازه زماني مورد بررسي كدامند؟

نويسندگان فعال (پرتوليد) در اين حوضه آبي در پايگاه و  .5
 زماني مورد بررسي كدامند؟ بازه

ضريب همكاري نويسندگان متون علمي اين حوضه آبي در  .6
 زان است؟پايگاه و بازه زماني مورد بررسي به چه مي

در ترسيم علم نگاشتي توليدات علمي اين حوضه آبي،  .7
 هاي مهم كدامند؟خوشه

  شناسي پژوهش . روش2

اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و براي انجام آن در مجموع 
 1برابر با  1392ماه  دي 10شناختي در تاريخ  ركورد كتاب 1351

 ليدواژهبا جستجوي ك "وب آوساينس"از پايگاه  2014ژانويه 

Caspian Sea  بازيابي شدند. كه با  1992- 2013در بازه زماني
ركورد  517اعمال محدوديت منطقه جغرافيايي به ايران تعداد 

ركورد بازيابي شده  517شناسايي شد. در مرحله بعد تعداد 
هاي ركورد كه صرفاً مربوط به پژوهش 323بررسي و تعداد 

هيست "افزار به نرم 1سادهدريايي بودند به صورت فايل متن 
با هاي الزم روي اين ركوردها منتقل شد و تحليل 2"سايت

هاي افزار انجام گرفت. در پايان براساس دادهاستفاده از اين نرم
بازيابي شده نقشه علم نگاشتي توليدات علمي حوضه آبي خزر 

افزار هيست سايت ترسيم شد. همچنين براي انجام توسط نرم
ها از برنامه اكسل نيز استفاده شد. الزم به ذكر ز تحليلاي اپاره

است كه علوم دريايي شامل علومي همچون شيمي دريا، فيزيك 
شناسي دريا، مهندسي سواحل، فناوري دريا، زيست دريا، زمين

هاي دريا و ساير علوم وابسته است كه در پژوهش حاضر، فعاليت
- زر بررسي شدند. نرمآبي خ علمي مرتبط با اين علوم در حوضه

هاي افزاري است كه با استفاده از دادهنرم "هيست سايت"افزار 
نتايج ارزشمندي را در قالب  "وب آوساينس"استنادي پايگاه 

هاي متعدد، در اختيار جداول و نمودارهاي مختلف با شاخص
دهد. به منظور محاسبه متوسط نرخ رشد پژوهشگران قرار مي
ي هاسي از ميانگين هندسي به صورت رابطهمتون علمي مورد برر

  استفاده گرديد. 2و  1

)1                                      (= G′ ∗ G′ ∗ G′ …G"   

  
——— 
1 Plain text 
2 Histcite 
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)2(                                                          G′= 	   

)3 (                                                   + 1 		=G′  

نرخ رشد در طي  ′G نرخ رشد كلي، مقدار Gدر اين روابط مقدار 
ها در هر تعداد مقاله Ytهاي مورد مطالعه، مقدار  هر يك از سال

سال سال است. در صورت منفي بودن ميزان نرخ رشد در يك
گردد (سهيلي و عصاره، محاسبه مي 3به صورت رابطه  ′Gمقدار 
 4). ضريب همكاري گروهي بين نويسندگان نيز با فرمول 1390

محاسبه شد. الزم به ذكر است كه ضريب همكاري گروهي بين 
نويسندگان عددي بين صفر و يك است كه هر چه اين مقدار از 

بيشتر باشد حاكي از مطلوب بودن سطح همكاري است.  5/0
)Osareh, 2005 ،در اين فرمول .(F  داراي تعداد مقاالتj  ،نويسنده
j ) نويسنده،...)،  3نويسنده،  2نويسنده،  1مقاالتN  تعداد كل

 Ajiferuke( بيشترين تعداد نويسنده در يك مقاله است Kمقاالت، 

et al., 2007(.  

)4                   (                    1 = 1− ∗  

  ها. تحليل داده3

ركورد  323به درياي خزر، تعداد از كل توليدات علمي مربوط 
هاي دريايي بودند كه در اين تحقيق مورد تحليل و صرفاً پژوهش

  ).1بررسي قرار گرفتند (جدول 
تي ال "است كه بيشترين ميزان  حاكي از آن  1هاي جدول داده
و پس از آن  2008مربوط به سال  "تي جي سي اس"و  "سي اس

تي ال "تعلق دارد. كمترين 2007و  2006هاي به ترتيب به سال
است.  1992مربوط به سال  "تي جي سي اس"و  "سي اس

تا  2005كند كه از سال هاي جدول مشخص ميهمچنين داده
برابر شده است و پس از آن  بين  4رشد توليدات علمي  2006
روند رشد توليدات علمي افزايشي بوده  2013تا  2006هاي  سال

به سال ديگر متفاوت بوده است. در است. البته نوسان از سالي 
- كتاب علم كوچك و علم بزرگ كه كتابي پايه در علم اطالع

هاي علمي هر باشد، بيان شده است كه تعداد مقالهرساني مي
). چنين ميزان رشدي را Price, 1963شود (پانزده سال دو برابر مي

ه توان نتيجه گرفت كتوان تنها به يك عامل نسبت داد و مينمي
——— 
1 Collaboration Coeficient (CC) 

هاي پژوهش حاضر نيز اين رشد بخشي از ماهيت علم است. يافته
حاكي از آن است كه تعداد عناوين منتشر شده دريايي در رابطه 

هاي  ي آبي خزر توسط پژوهشگران ايراني در طول سالبا حوضه
كه آثار توليد شده از طوري سير صعودي داشته، به 2013-1992

افزايش پيدا  2013وان در سال عن 49به  1992يك عنوان در سال 
  كرده است.

ي آبي ميزان توليدات دريايي محققان علوم دريايي ايران  در رابطه با حوضه :1جدول 
  به تفكيك سال  "Web of Science"خزر در پايگاه استنادي 

سال   رديف
  انتشار

تعداد 
تي ال سي "  درصد از كل  انتشارات

  2"اس
تي جي سي "

  3"اس
1  1992  1  3/0  0  4  
2  1995  1  3/0  1  40  
3  1996  1  3/0  12  22  
4  1997  2  6/0  1  33  
5  1998  1  3/0  0  27  
6  1999  2  6/0  1  6  
7  2000  2  6/0  1  10  
8  2001  1  3/0  1  21  
9  2003  3  9/0  27  72  
10  2004  6  9/1  22  129  
11  2005  8  5/2  10  39  
12  2006  33  2/10  33  153  
13  2007  22  8/6  32  149  
14  2008  25  7/7  52  215  
15  2009  34  5/10  21  127  
16  2010  36  1/11  27  102  
17  2011  49  2/15  14  54  
18  2012  47  6/14  19  46  
19  2013  49  2/15  5  7  
            

هر چند كه روند رشد اين توليدات طي اين سالها داراي افت 
سنجي، دوره اساس معيارهاي علم و خيزهايي بوده است. بر

سال است،  2استنادي براي يك اثر علمي حداقل باروري 
توان استدالل نمود كه با توجه به روند رشد بنابراين، مي

-و همچنين ماهيت پژوهش 2008تا   2005انتشارات از سال 
، 2007، 2006هاي دريايي نسبت به ساير علوم در اين سه سال (

 .) فرصت بيشتري براي دريافت استناد وجود داشته است2008
)  فرصت كافي براي 2013 و 2012هاي پاياني (در حاليكه سال

اند. شايد بتوان يكي از علل تعداد دريافت استناد نداشته
هاي دريايي و استنادهاي دريافتي بيشتر توجه به پژوهش

——— 
2 )TLCS= Total Local Citation Scoreبازيابي  ه) تعداد كل استنادهايي كه در مجموع

  خصوص، تعلق گرفته است. شده، به مقاالت بازيابي شده در هر سال به
3 (TGCS= Total Global Citation Score) وب "كل استنادهايي كه در پايگاه  دتعدا

  خصوص، تعلق گرفته است. به مقاالت بازيابي شده در هر سال به "آوساينس
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هاي كالن در سطح كشور گنجاندن اين حوزه از علم در برنامه
نتشارات علوم بوده است. به منظور محاسبه متوسط نرخ رشد ا

هاي مورد بررسي  دريايي ايران مربوط به درياي خزر طي سال
طور كه در روش پژوهش ذكر شده از ميانگين هندسي  همان

 مقدار متوسط نرخ رشد ساالنه محاسبه ،استفاده شده است
 % را نشان داد.51عدد  2013تا  1992هاي  انتشارات براي سال

 323ان داد كه مجموع بررسي نوع مدارك بازيابي شده نش
نوع قالب مختلف شامل مقاله، مقاله سمينار، چكيده  6ركورد در 

اند. گردهمايي، مرور كتاب، تصحيحات، مقوله خبري، ارايه شده
) 288بيشترين تعداد ( "مقاله"رفت قالب طور كه انتظار ميهمان

 "اسسيالتي"را به خود اختصاص داده و داراي باالترين ميزان 
باشد. همچنين زبان ) مي1143( "اسسيجيتي") و 248(

%) را به خود اختصاص 4/99انگليسي بيشترين ميزان ركوردها (
 "اسسيجيتي") و 279( "اسسيالتي"داده است كه داراي 

بازيابي شده تنها  ) است. شايان ذكر است كه از مجموعه1256(
اند كه هر شده دو ركورد به زبان فارسي و عربي در پايگاه ثبت

  هستند. "تي جي سي اس"و   "تي ال سي اس"دو فاقد 
در دنياي امروز، عواملي از قبيل تخصصي شدن علوم و 

اي محققان را واداشته تا در توليد هاي بين رشتهرشد حوزه
). 1386علم با يكديگر همكاري كنند (رحيمي و فتاحي، 

حققان علوم ها نشان داد كه مدارك نمايه شده متحليل داده
با  "وب آوساينس"آبي خزر در پايگاه  دريايي ايران در حوضه

، 2اند. در جدول كشور به رشته تحرير در آمده 33همكاري 
آبي  چهار كشور برتر كه با ايران در انتشار متون علمي حوضه

اند به ترتيب تعداد ركوردهاي توليد شده، خزر همكاري داشته
م به ذكر است كه كشورهاي حاشيه اند. الزنمايش داده شده

اند به رنگ خاكستري درياي خزر كه با ايران همكاري داشته
  اند.نمايش داده شده

  اند.: كشورهايي كه با ايران در توليدات علمي مورد بررسي همكاري و مشاركت داشته2جدول 

تي ال "  درصد از كل  تعداد ركوردها  كشور  رديف
  "سي اس

تي جي "
  "سي اس

  65  35  4/8  27  مالزي  1
  93  22  7/3  12  انگستان  2
  129  48  4/3  11  تركيه  3
  28  4  9/0  3  روسيه  1
  0  0  3/0  1  آذربايجان  2
  1  1  3/0  1  تركمنستان  3
            

  آبي خزر ترين توليدات علمي در حوضه. مجالت داراي بيش1- 3

 ،يكي از بسترهاي مناسب جهت نشر آثار علمي مجالت هستند
كه به عنوان كانال رسمي تبادل اطالعات جايگاه خاصي در فرآيند 
 انتقال علم دارند. تمامي متون علمي مورد بررسي در اين تحقيق، در

 Iranian Journal ofاند كه نشريات مجله منتشر شده 156

Fisheries Sciences  و 18( "اسسيالتي" مقاله و 42با انتشار (
با  Journal of Applied Ichthyology) و27( "اسسيجيتي"

) 104( "اسسيجيتي") و 29( "اسسيالتي"مقاله و 27انتشار 
  اند. رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده

 آبي خزر موسسات و نويسندگان پرتوليد ايران در حوضه. 3-2

مختلف  موسسه 293مجموعه مدارك بازيابي شده، از سوي 
مقاله  69از بين اين موسسات دانشگاه تهران با اند كه ارسال شده

ثبت شده و پس از آن دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه تربيت 
ها در رابطه با توليدات  ناترين سازممقاله فعال 45و  54مدرس با 

روند. دانشگاه تهران از نظر آبي خزر به شمار مي دريايي حوضه
) نسبت به ساير 347( "اسسيجيتي") و 77( "اسسيالتي"

  موسسات در باالترين رده قرار دارد. 
نويسنده ايراني كه مقاالت خود را در رابطه با  819از ميان 

اند، به ثبت رسانده "وب آوساينس"درياي خزر در پايگاه 
المللي تاسماهيان درياي خزر، پوركاظمي از موسسه تحقيقات بين

تحقيقات درياي خزر و كرباسي از فضلي از مركز ملي مطالعات و 
ترين مقاله داراي بيش 13و  16، 17دانشگاه تهران به ترتيب با 

توليدات نسبت به ساير همتايان خود هستند. شايان ذكر است كه 
 "اسسيجيتي") و 51( "اسسيالتي"كرباسي از بيشترين ميزان 

اين نشان ) در مقايسه با دو نويسنده ديگر برخوردار است كه 175(
از اثرگذار بودن آثار اين نويسنده نسبت به همتايان خود دارد، زيرا 
استنادهاي زيادي را به خود اختصاص داده است. ميزان همكاري 
گروهي نويسندگان مقاالت نيز مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا 

و مشخص  بندي شدندها رتبه اساس تعداد نويسندگان آن مقاالت بر
نفر است و  88/3انگين تعداد نويسندگان در هر مقاله شد كه مي

سپس ضريب همكاري گروهي نويسندگان طبق فرمول ذكر شده 
نشان از ميزان  68/0در روش تحقيق محاسبه شد كه با عدد 

  همكاري نسبتاً خوبي در بين نويسندگان داشت. 
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محققان علوم  تاريخ نگاشتي توليدات علمي ترسيم نقشه. 3-3
  آبي خزر در حوضهدريايي 

%) بر 14مدرك ( 48ركورد بازيابي شده، تعداد  323از ميان  
در ترسيم  "اسسيالتي"مبناي شاخص امتياز استناد محلي 

- خوشه 1اند كه در شكل آبي لحاظ شده ساختار علم اين پيكره
گونه كه نگاشت ترسيم شده اند. همانهاي اصلي نمايش داده شده

خوشه از مدارك انتخابي، تشكيل  6دهد تعداد ) نشان مي1(شكل 
 15اول متشكل از  اساس نگاشت موردنظر، خوشه شده است. بر

دار خزر و تبعات و تاثيرات حمله اين مقاله در موضوع شانه
هاي درياي خزر است. در تدوين موجود مهاجم بر ساير گونه

شكل گرفته  2012تا  2003هاي مقاالت اين خوشه كه در سال
پژوهشگراني از كشورهاي تركيه، كره جنوبي، مالزي و ارمنستان 

را  13مدرك شماره  2003در سال  1اند و كايديزهمكاري داشته
وت ادار خزر در درياي خزر در ماه  در رابطه با پراكندگي شانه

ناد را به خود تترين اساين مدرك بيشاست.  نوشته 2001
اند اين مدرك استناد داده هايي كه بهنوشتهاختصاص داده است. 

خود نيز از ميزان استناد نسبتاً خوبي برخوردار هستند. ديگر 
متعلق به  107مدارك قابل توجه در اين خوشه، مدرك شماره 

دار روي جامعه ) است كه به بيان تاثير هجوم شانه2008روحي (
هاي جنوب درياي خزر پرداخته است. ديگر مدرك زئوپالنكتون
باشد كه باز هم متعلق به  مي 160وشه، مدرك شماره مهم اين خ

روحي است. اين مدرك به بررسي تغيير در تنوع زيستي 
ها، و ماكروبنتوزها در ها، ماهيها، فيتوپالنكتونزئوپالنكتون

دار پرداخته و مدرك شماره حمله شانه دليلجنوب درياي خزر به
و عوامل دار خزر كه فضلي آن را در ارتباط با شانه 68
شناختي و زيست توده ماهي كيلكاي كولي در درياي خزر به  بوم

  رشته تحرير در آورده است. 
مدرك به موضوع فلزات سنگين و  7از  متشكل 2 خوشه

ها با آب رودخانه ها هنگام اختالط آببر مصب ها آنات تاثير
دامنه همكاري در اين خوشه داخلي  است.درياي خزر پرداخته 

پراستنادترين مدرك اين خوشه متعلق به كرباسي در رابطه و بوده 
ها هاي محلول در طول اختالل مصبي آب رودخانهتجمع يون"با 

ديگر مدارك مهم و اثرگذار اين خوشه  .است "با آب درياي خزر
تجمع "چون لي همي) نيز به مسا157و  101، 66، 99هاي (شماره

——— 
1 Kideys 

ب رودخانه تالر با آب اختالل مصبي آ فرآيندفلزات سنگين در 
در طول اختالل   Ni ،Pb، Zn،Cu رفتار فلزات" ،"درياي خزر

بررسي نقش فلزات "و  "با آب درياي خزر هامصبي آب رودخانه
، يك 3اند. خوشه پرداخته "ط مصبياختال فرآيندسنگين در 

مقاله با نويسندگي  2ادي متشكل از خوشه كوچك خود استن
- بررسي تغييرات و ويژگياست كه به شكوه و همكارانش كيوان

پرداخته است. پس  Rutilus rutilus caspicusهاي ژنتيكي ماهي 
 هاي سال) در فاصله 4خوشه ( ديگري از اين خوشه، خوشه

مقاله است.  5 اين خوشه متشكل از ،شودديده مي 2013تا  2004
كه  است "الهيجاني" از 118استناد آن مدرك مدرك هسته و پر

كاري گروهي از نويسندگان داخلي به رشته تحرير در آمده با هم
مربوط به ( 253و  194 هايبعد از آن مدارك شماره .است
 دامنه) داراي ميزان استناد بيشتري هستند. 2012و  2011 هاي سال

ايران با كشورهاي آلمان، مشاركت شامل  ،همكاري در اين خوشه
اي است. اين خوشه، خوشهانگليس، تركيه، فرانسه، مالزي و هلند 

عنوان و  4خوداستنادي است به اين ترتيب كه نام الهيجاني در 
 خورد. حوزهان از مقاالت به چشم ميدر سه عنو 2نام لروي

شناسي درياي خزر با طيفي از موضوعي اين خوشه زمين
موضوعات فرعي مانند تغييرات اقليم، تغييرات تراز آب و دوره 

مدرك به موضوعات  7با  5خوشه . است شناسي هولوسنزمين
ماهي خاويار از نظر ارزش تجاري و تاثير فلزات سنگين "بررسي 

مدرك شماره  پرداخته است. "ماهيها بر بافت اين و ارگانوكلرين
كه از يك همكاري در  استمدرك هسته و پراستناد آن  20

ي، و كاظمر، پو5، تنابه4، كونيتو3آگوسا "المللي توسط مقياس بين
اي خوشهصورت گرفته است. در كنار اين خوشه،  "6جيدي

كه در ارتباط با نوع  نوان مقاله وجود دارد متشكل از دو ع ديگر
 Caspian Kutum, Rutilusخاصي از ماهيان تجاري درياي خزر (

frisii kutum( خوشه پاياني نيز متشكل از دو اندتدوين شده .
شناسايي و بررسي وضعيت مدرك است كه اين مدارك نيز به 

در اند. پرداخته )Acipenser persicus(ذخاير نوعي ماهي خاويار 
هاي مهاجم گونه" به مسائل بندي كلي اين نگاشتيك گروه

هاي  اختالط مصبي و ويژگي"دوم به بررسي  ي، خوشه"دريايي
چهارم  ، خوشه"ها با آب درياي خزرودخانهر اختالط آب فرآيند

——— 
2 Leroy 
3 Agusa 
4 Kunito 
5 Tanabe 
6 DG 
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هاي سوم و پنجم و خوشه "شناسي درياي خزرزمين"به موضوع 
ذخاير و اثرات فلزات سنگين بر بافت و  تغييرات ژنتيكي،"به 

 ستا پرداخته "حيات ماهيان داراي ارزش تجاري درياي خزر
  .)1 شكل(

  
اساس شاخص  مدرك برتر حوزه آبي خزر بر 48: ترسيم تاريخ نگاشتي 1 شكل

  "اسسيالتي"

- تي"اساس استنادهاي  علم نگاشتي بر ترسيم نقشهبه منظور 
مدرك افزايش  96، به علت كمبود پيوندها، نمونه به "اسسيجي

  ). 2پذيرتر شود (شكل ها امكانداده شد تا تشكيل خوشه

  
اساس شاخص  آبي خزر بر مدرك برتر حوضه 96: ترسيم تاريخ نگاشتي 2 شكل

  "اسسيجيتي"

 1990هاي  ي اول كه در سالخوشه بررسي موضوعات مقاالت
دهد كه مدارك مهم و پراستناد اين شكل گرفته، نشان مي 2010تا 

- تجمع فلزات و يون") در رابطه با 66و  3خوشه (مدارك شماره 
هستند. اثرگذارترين  "هاي درياي خزرهاي محلول در مصب

طور است كه همان "كرباسي") مقاله 3مقاله اين خوشه (شماره 
نيز ذكر شد، به  "اسسيالتي"اساس  علمي بر در نقشهكه 

هاي محلول در طول اختالط مصبي آب تجمع يون"موضوع 
پرداخته است. حضور اين مقاله در  "رودخانه با آب درياي خزر

تاثير آن در  دهندهنگاشتي در اين پژوهش، نشانعلم  هر دو نقشه
تا  2004هاي الگيري طي سدوم با شكل اين حوضه است. خوشه

شناسي درياي خزر و خوشه سوم كه طي به موضوع زمين 2012
بيني امواج پيش"شكل گرفته به موضوع  2009تا  1997هاي سال

مدرك تشكيل  3و  4اند و به ترتيب از پرداخته "درياي خزر
  اند.  شده

هاي  گيري در سالبعد (شكل پراستنادترين مدرك خوشه
 2003متعلق به كايديز در سال  13شماره ) مدرك 2012تا  2003
پرداخته است. بررسي نشان  "دار خزرشانه "باشد كه به بحث  مي
علم نگاشتي حضور دارد كه  دهد كه اين مقاله در هر دو نقشهمي

و  68، 107هاي  حاكي از اثرگذار بودن آن است. مدارك شماره
ر خزر بر داتاثيرات شانه"كه داراي دو پيوند و در مورد  15

ديگر مدارك مهم اين خوشه هستند.  ،است "هاي دريايي گونه
 2012تا  2003هاي  پنجم كه طي سال پراستنادترين مدرك خوشه

بررسي ") در رابطه با 20(شماره  "تنابه"تشكيل شده، متعلق به 
است. ديگر  "غلظت عناصر كمياب در ماهي خاويار درياي خزر

) به مسئله آلودگي 14ه (به شماره مدارك مهم و اثرگذار اين خوش
هاي  وسيله تركيبات آلي كلر در سال ماهي خاويار درياي خزر به

گيري طي پرداخته است. خوشه ششم با شكل 2002و  2001
خصوص شيالت  به موضوع شيالت، به 2012تا  2006هاي سال

ارزش تجاري پرداخته است. مهمترين مقاله اين خوشه  ماهيان با
توسط عبدالهي تاليف و به  2011) در سال 204ره (مدرك شما

  پرداخته است.  "توليد و افزايش ذخاير ماهي سفيد"بررسي 
مصب و اختالط "يكم به  توان گفت كه خوشهدر كل مي

- زمين"دوم به  ، خوشه"ها با آب درياي خزرمصبي آب رودخانه
 ، خوشه"بيني امواجپيش"سوم  ، خوشه"شناسي درياي خزر

و خوشه  "ماهي خاويار"پنجم به  ، خوشه"دار خزرشانه"رم چها
  اند.پرداخته "شيالت درياي خزر"ششم به 

  گيري . بحث و نتيجه4

ركورد متعلق به محققان علوم  323در اين پژوهش، تعداد 
قالب  6بازيابي شدند كه در  1992- 2013دريايي ايران در دوره 

ها به زبان انگليسي است كه اين امر  % از آن4/99مختلف ارايه و 
-مي باز "وب آوساينس"به ضوابط تعيين شده از سوي پايگاه 

گردد. از سوي ديگر، زبان انگليسي به زبان مكاتبه و مبادله 
علمي بين دانشمندان تبديل شده است و طبعاً براي انتقال موثر 
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ها بايد اطالعات را به زباني المللي شدن پژوهشالعات و بيناط
برگرداند كه توسط دانشمندان ساير كشورها نيز استفاده شود 

). بررسي نوع مدارك نشان داد كه مقاله 1388(كشوري، 
) را به خود اختصاص داده است. اين 288بيشترين تعداد (

اده و ز)، پشوتني 1388هاي پژوهش كشوري (مطلب يافته
كند. ) را تاييد مي1381) و انصافي و غريبي (1388عصاره (

با توجه  Iranian Journal of Fisheries Sciencesمجله ايراني 
به داخلي بودن آن و دسترسي بهتر پژوهشگران ايراني از نظر 
انتشارات توليدات علمي مورد مطالعه رتبه اول را داشته كه با 

) 1386ان مزيدي و اشرفي (نتايج حاصل از پژوهش كريمي
اند كه داخلي بودن نشريات همسو است. اين محققين بيان داشته

هاي سياسي كه گاهاً در برخي از  و طبعاً اجتناب از سوگيري
تواند از جمله داليلي باشد شود مينشريات خارجي مشاهده مي

شود نشريات داخلي انگليسي بيشترين ميزان كه باعث مي
حوزه علمي در آن كشور را به خود اختصاص  انتشارات در يك

است كه متوسط نرخ رشد   دهد. نتايج همچنين حاكي از آن
%) از شيب به نسبت مناسبي 51متون علمي مورد بررسي (

دهد روند رشد علوم دريايي در برخوردار است. كه اين نشان مي
ها همچون فيزيك مقايسه با نرخ رشد ايران در ساير زمينه

درصد)  24درصد)، مهندسي ( 26درصد)، شيمي ( 16/26(
گيري داشته است. اين در حالي است كه پرداختن  سرعت چشم

به توليدات علمي دريايي در ايران دير صورت گرفته است كه از 
توان براي آن برشمرد: وقوع جنگ ايران و جمله داليلي كه مي

نطقه ها در م عراق كه بعد از جنگ جهاني دوم از مهمترين جنگ
هاي علمي، اقتصادي و فناورانه از خاورميانه بود، تحميل تحريم

امن  سوي بسياري از حاميان كشور عراق از جمله آمريكا، نا
ها اجراي تاسيسات  بودن مناطق آبي ايران كه مجموع آن

اي تحقيقات علمي دريايي را در مناطق آبي با مشكالت عديده
). 1392قيقات و فناوري، رو ساخته بود (وزارت علوم، تحهروب
ها نشان داد كه محققان علوم دريايي بيشترين همكاري را با  يافته

منش و ها با نتايج پژوهش عرفاناند. اين يافتهمالزي داشته
ها معتقدند در خصوص ميزان  ) همسو است، آن1389ديدگاه (

هاي گوناگوني از جمله همكاري كشورها با يكديگر مولفه
آمد ميان كشورها، نزديك بودن فرهنگ و سهولت رفت و 

مشتركات فرهنگي و تعامالت سياسي، اقتصادي، تاريخي و 
بر تشابهات فرهنگي،  اجتماعي نقش دارند. كشور مالزي عالوه

اجتماعي و حتي مذهبي، قوانين و مسير تبادل دانشجو با ايران 

طوريكه مقصد بسياري از دانشجويان  را هموار كرده است، به
است. اين امر موجب شده تا مالزي اولين گزينه  اني شدهاير

هاي مربوط به مشاركت براي ايران در توليدات علمي باشد. داده
توليدات علمي حاصل از همكاري بين ايران و كشورهاي حاشيه 

رسد خزر حكايت از عدم همكاري مطلوب دارد. به نظر مي
-ريزي دقيقنامههاي بيشتر، بربراي فراهم كردن زمينه همكاري

  تري از سوي كشورهاي مذكور بايد صورت گيرد.
نگاشتي، هاي تاريخهاي شكل گرفته در نقشهاساس خوشه بر 
دار خزر و تاثيرات شانه"توان چنين تحليل كرد كه موضوع مي

اختالط مصبي، تاثيرات فلزات "، "زيستي اين گونه مهاجم دريايي
ها با آب درياي آب رودخانههاي فرآيند اختالط سنگين و ويژگي

از مسايل مهم اين  "شناسي درياي خزرزمين"و همچنين  "خزر
هستند. زيرا در هر دو ساختار علمي براساس   ي آبيحوضه

هاي بزرگي خوشه "اسسيجيتي"و  "اسسيالتي"استنادهاي 
  به اين موضوعات اختصاص يافته است. 

هاي موضوعي حوزه يكي ديگر از نتايج اين پژوهش شناسايي
- آبي خزر مي است كه به مخاطرات دريايي در رابطه با حوضه

موجودات "توان به موضوعات ها مي آن پردازند كه از جمله 
خصوص فلزات  ها بهآالينده"و  "دار خزرمهاجم همچون شانه

اشاره كرد. با شناسايي  "سنگين در آب، رسوبات و آبزيان
توان آگاهي از اين مخاطرات ميآميز ضمن موضوعات مخاطره

المللي مطرح  كرد تا جهت اي و بينها را در سطح ملي، منطقه آن
كه، در اين ها اقدامات الزم صورت گيرد. از آنجايي رفع آن

اي وضعيت علمي ايران با كشورهاي ديگر  پژوهش مقايسه
خصوص كشورهاي حاشيه درياي خزر از نظر ميزان توليدات،  به

هاي علمي به هشگران، ميزان همكاري و اهميت خوشهتعداد پژو
شود با تفكيك هر كشور صورت نگرفته است، لذا پيشنهاد مي

هاي اين پژوهش و ساير اطالعات مورد نياز به استفاده از يافته
مقايسه و بررسي موارد مذكور پرداخته شود. ترسيم و تحليل 

انه از صورت جداگ هاي علمي مختلف علوم دريايي بهخوشه
شناسي دريايي و ساير علوم جمله شيمي دريا، فيزيك دريا، زمين

  وابسته از ديگر پيشنهادات اين پژوهش است. 
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