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چکيده
در اين پژوهش ،مقاالت نمايه شده اعضاي هيات علمي و پژوهشگران موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور بر اساس شاخصهاي کمّي و
کيفي علمسنجي در پايگاه اطالعاتي  ISI Web of Scienceبررسی شده است .به منظور انجام پژوهش از روشهاي علمسنجي و تحليل
استنادي استفاده شده است .يافتههاي پژوهش حاکي از آن است که از ابتدا تا پايان سال  498 ،2015مقاله که نويسنده مسئول يا نويسنده
همکار آن به موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور وابسته است ،در اين پايگاه اطالعاتي نمايه شده است 189 .مقاله ( 37/95درصد) در
نشريه  Iranian Journal of Fisheries Sciencesمنتشر شده است .ميانگين کل استناد به هر مقاله  6/39و ميانگين استناد به هر مقاله
بدون احتساب خوداستنادي  ،5/71شاخص فوريت  ،0/147ميانگين ضريب تاثير  0/804و شاخص هرش  26بوده است .ميزان خوداستنادي
حدود  11درصد بوده است .بيشترين مقاالت در حوزه موضوعي زيستشناسي آبهاي شيرين و شور با  364مقاله است .در مجموع ،هزينه
پژوهش  40/57درصد از مقاالت توسط سازمانهاي داخلي و خارجي تامين شده است .که از اين ميزان 31/73 ،درصد سهم سازمانهاي
داخلي و حدود  8/84درصد سهم سازمانهاي خارجي بوده است .پژوهشگران موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور بيشترين همتاليفي و
همکاري بينالمللي را به ترتيب با همتايان خود در کشورهاي مالزي ،آمريکا ،و کره جنوبي مقاله داشتهاند .از  20مقاله پُراستناد فقط
نويسنده مسئول/اوّل  6مقاله از موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور بوده است .اعضاي هيات علمي و پژوهشگران موسسه تحقيقات علوم
شيالتي کشور تعداد نسبتاً قابل توجهي از مقاالت خود را در نشريه انگليسي موسسه شيالت منتشر ميکنند .اين امر باعث بروز  2پيامد
متفاوت و متضاد شده است .از يک سو ،باعث شده تا وضعيت مقاالت از نظر کميت و تعداد مقاله افزايش و رشد يابد؛ ولي از سوي ديگر،
باعث کاهش وضعيت کيفي مقاالت ،از جمله :ميانگين استناد به هر مقاله ،ميانگين شاخص فوريت ،و ميانگين ضريب تاثير شده است.
لغات كليدي :پايگاه اطالعاتی  ISI Web of Scienceتحليل استنادي ،مقاالت ،علمسنجی ،موسسه تحقيقات علوم شيالتی كشور

________________
*نویسنده مسئول
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يوسفي و همکاران

مقدمه
موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور ،که در سال 1297
تحت عنوان البراتوار ماهي ايران در انزلي تاسيس شد،
يکي از قديميترين موسسات تحقيقاتي کشور محسوب
ميشود .در حال حاضر ،اين موسسه ،نقش ارزندهاي در
راستاي انجام پژوهشهاي کاربردي در حوزه علوم
شيالتي دارد .اين موسسه با شش بخش تخصصي و
گروههاي ذيربط ميتواند طرحهاي پژوهشي شيالت را در
زمينههاي مختلف آبزيپروري ،ارزيابي ذخاير آبزيان ،صيد
و صيادي ،محيط زيست دريائي ،فرآوري آبزيان ،بهداشت
و بيماريهاي آبزيان ،آبشناسي و مطالعات اقتصادي و
اجتماعي اجرا نمايد .موسسه تحقيقات علوم شيالتي
کشور به سبب پژوهش در حوزههاي شيالت ،پرورش و
بيماريهاي آبزيان ،اکولوژي درياهاي خزر ،عمان و خليج
فارس ،نقش بسيار مهم و حياتي در توسعه صنعت شيالت
و امنيت غذايي کشور دارد .يکي از مهمترين شيوههاي
متداول به منظور انتقال نتايج پژوهشها ،انتشار آنها در
نشريات پژوهشي داخلي و بينالمللي است .لذا،
پژوهشگران اين موسسه نتايج پژوهشهاي خود را در
قالب مقاالت علمي _ پژوهشي داخلي و خارجي و
همچنين نشريات آي اس آي وب آو ساينس منتشر
ميکنند.
ميزان توليدات علمي نمايه شده در پايگاههاي اطالعاتي
معتبر نظير  ISI Web of Scienceاز معيارهاي مهم
رتبهبندي موسسات و دانشگاهها در سطح ملّي و
بينالمللي ميباشد .بررسي کمّي و کيفي مقاالت آي اس
آي وب آو ساينس اين موسسه ميتواند وضعيت فعلي را
تبيين نموده و پژوهشگران را به منظور بهبود وضعيت
راهنمايي نمايد .همچنين ،انتشار توليدات علمي در اين
پايگاهها باعث افزايش ميزان رويتپذيري و در نتيجه
باعث افزايش استناد به آنها نيز ميشود .عالوه براين،
نتايج اين پژوهش براي مديران ارشد و مديران پژوهشي
موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور به منظور آگاهي از
وضعيت موجود و برنامهريزي براي پژوهشهاي آينده
بسيار مفيد خواهد بود.
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گزارشي نيز در خصوص وضعيت مقاالت اين موسسه در
پايگاه اطالعاتي استنادي اسکوپوس صورت پذيرفته است
(شهميرزادي و همکاران .)1394 ،در خارج از کشور نيز،
1
بر اساس پايگاه اطالعاتي چکيده پرورش آبزيان و شيالت
فعاليتهاي پژوهشي کشورهاي  G7بررسي شد
( Natale .)Cylvain, 1993و همکاران ( )2012به
منظور شناسايي موضوعهاي اصلي و گرايشهاي پژوهشي
با استفاده از روشهاي کتابسنجي و معناشناسي
محاسباتي (تجزيه و تحليل پنهان معنايي ،الگوي
موضوعي و تجزيه و تحليل هماستنادي) منابع اطالعاتي
پرورش آبزيان را بررسي نمودند؛  Alvesو Minte-Vera
( 186 )2013مقاله نمايه شده برزيل را در  4پايگاه
اطالعاتي در حوزه پرورش آبزيان در آبهاي شيرين را
بررسي کردند؛  Dastidarو همکاران ( )2013بر اساس
دادههاي پايگاههاي اطالعاتي وب آو ساينس و اسکوپوس،
تاثير پژوهشهاي بيماري ميگو بر توسعه صنعت پرورش
ميگو در 30کشور ،از جمله ايران ،را بررسي نمودند.
 Kumaresanو همکاران ( )2014مشارکت دانشمندان
هندي در نشريه  Aquacultureرا بررسي نمودند.
 Kanakarajو  )2014( Mohamed Esmailبر اساس
مقاالت نمايه شده در پايگاه اطالعاتي Web of
 13679 ،Knowledgeمقاله منتشره را در حوزه پرورش
آبزيان بررسي نمودند.
ولي ،تا جايي که نگارندگان اين پژوهش بررسي نمودهاند،
تاکنون در مورد وضعيت کمّي و کيفي مقاالت اين
موسسه در پايگاه اطالعاتي  Web of Scienceهيچ
مطالعهاي صورت نپذيرفته است .به همين سبب ،بررسي
مقاالت اين موسسه به منظور تبيين وضعيت اين مقاالت
بر اساس شاخصهاي کمّي و کيفي علمسنجي
ضروريست .لذا ،هدف از اين پژوهش بررسي وضعيت
مقاالتِ موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور از جنبههاي
کمّي مقاالت مانند سال انتشار ،پراکنش موضوعي،
همتاليفي و همکاريها در سطوح ملّي و بين المللي،
وضعيت تامين هزينه پژوهش و بررسي وضعيت کيفي
1 . Aquatic Fisheries and Fisheries Abstracts
)(ASFA
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مقاالت از نظر وضعيت استنادي ،شاخص هرش ،شاخص
فوريت و ضريب تاثير بوده است.
مواد روش كار
براي انجام اين پژوهش از روشهاي علمسنجي و تحليل
استنادي استفاده شده است .ابزار گردآوري دادهها ،پايگاه
اطالعاتي  Web of Scienceاست .براي تجزيه و تحليل
اطالعات ،رسم نمودارها و جداول از برنامه مايکروسافت
اکسل استفاده شد .روش کار بدين صورت است که در
فيلد نشاني يا وابستگي سازماني پايگاه اطالعاتي مورد نظر
نام موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور و واحدهاي تحت
پوشش آن جستجو شد .به سبب اين که نويسندگان و
پژوهشگران موسسه نام موسسه را به شيوههاي مختلف
درج نمودهاند ،اَشکال مختلف نام موسسه جستجو شد .در
هنگام جستجو از پايگاه اطالعاتي آي اس آي وب آو
ساينس ،تمامي اَشکال فوق با استفاده از عملگر  ORبا
يکديگر تلفيق شدند تا نتيجه جستجو و بازيابي اطالعات از
حداکثر جامعيت برخوردار باشد .از جامعه آماري
نمونهگيري نشده و تمامي مقاالت  Web of Scienceکه
در فيلد نشاني يا وابستگي سازماني نويسندگان نام موسسه
تحقيقات علوم شيالتي کشور و واحدهاي تحت پوشش آن
را درج نمودهاند بررسي شده است .از نظر محدوده زماني،
کليه مقاالت موجود در اين پايگاه اطالعاتي از ابتدا تا پايان
سال  2015ميالدي مورد بررسي قرار گرفتهاند .بر اساس
جستجوي صورت پذيرفته 498 ،مقاله بازيابي شدند که
جامعه اطالعاتي اين پژوهش را شکل دادهاند .شايان توجه
است که شاخص فوريت و ضريب تاثير نشريات از پايگاه
اطالعاتي گزارشهاي استنادي نشريات 1استخراج شده
است.
نتايج
 .1پراكنش مقاالت بر اساس سال انتشار
قديميترين مقالهاي که از موسسه تحقيقات علوم شيالتي
کشور در پايگاه اطالعاتي  Web of Scienceنمايه شده
). Journal Citation Report (JCR

است ،مربوط به سال  1992است .تعداد مقاالت در
سالهاي مختلف نوسان داشته است .در شکل  ،1تعداد
کل مقاالت در سالهاي مختلف ارائه شده است.
همانطوريکه مشاهده ميکنيد ،در مجموع در طول سالها
تعداد مقاالت روندي صعودي داشته است .سال  2011با
 80مقاله پرکارترين سال موسسه تحقيقات علوم شيالتي
کشور بوده است .ولي از سال  2011به بعد ،به جز سال
 ،2014همواره با اُفت تعداد مقاالت مواجه هستيم .عالوه
بر اين ،از کلِ  498مقاله ،تعداد  189مقاله در نشريه
 Iranian Journal of Fisheries Sciencesکه متعلق
به موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور ميباشد ،منتشر
شده است .همانطوريکه در شکل  1مشاهده ميکنيد ،اگر
تعداد مقاالت اين نشريه را در نظر نگيريد ،ميزان رشد
مقاالت در سالهاي اخير کاهش مييابد .به عبارت ديگر،
بخش عمدهاي از رشد تعداد مقاالت در سالهاي اخير
مرهون انتشار مقاالت موسسه تحقيقات علوم شيالتي
کشور در اين نشريه است.
در جدول  ،1درصد از کل ،توزيع فراواني ،فراواني تراکمي
و ميزان رشد ساالنه تعداد مقاالت در سالهاي مختلف
ارائه شده است .همانطوريکه مشاهده ميشود ،تعداد
مقاالت اين موسسه در سالهاي  2006به بعد رشد
چشمگيري داشته است .بطوريکه طي سالهاي -2005
 13( 1992سال) فقط  28مقاله ( 5/62درصد) مقاله
منتشر شده است .در حاليکه طي سالهاي 2006-2015
( 10سال اخير)  470مقاله ( 94/38درصد) منتشر شده
است .ميانگين رشد ساالنه تعداد مقاالت  110/03درصد
است .البته شايان توجه است که بيشترين درصد رشد
مربوط به سال  7( 1996مقاله) است که نسبت به سال
 1( 1992مقاله) رشد ظاهراً مناسبي داشته است ،ولي بين
اين  2سال هيچ مقالهاي وجود نداشت .ميانگين رشد
ساالنه تعداد مقاالت بدون احتساب نشريه موسسه شيالت
 77/77درصد است.
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شکل  :1تعداد مقاالت در سالهاي مختلف
Figure 1: Number of Articles in Different Years

جدول  :1توزیع فراواني ،درصد و رشد ساالنه مقاالت بر اساس سال انتشار
Table 1: Frequency, Percentage and Annual Growth of Articles Based on the Year

ردیف

سال

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1992
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
جمع

16

تعداد

فراواني

مقاله

تراكمي

1
7
4
2
1
2
2
2
5
2
28
15
31
30
47
80
62
58
74
45

1
8
12
14
15
17
19
21
26
28
56
71
102
132
179
259
321
379
453
498

498

درصد

ميزان رشد ساالنه
تعداد مقاالت

0/20
1/41
0/80
0/40
0/20
0/40
0/40
0/40
1/00
0/40
5/62
3/01
6/22
6/02
9/44
16/06
12/45
11/65
14/86
9/04

600/00
-42/86
-50/00
-50/00
100/00
0/00
0/00
150/00
-60/00
1300/00
-46/43
106/67
-3/23
56/67
70/21
-22/50
-6/45
27/59
-39/19

100/00

110/03
ميانگين رشد ساالنه

تعداد مقاله بدون
احتساب مقاالت
نشریه موسسه
1
7
4
2
1
2
2
2
5
2
28
11
21
21
17
48
30
32
41
32

ميزان رشد ساالنه تعداد
مقاالت بدون نشریه موسسه
600/00
-42/86
-50/00
-50/00
100/00
0/00
0/00
150/00
-60/00
1300/00
-60/71
54/55
-47/62
61/90
5/88
-104/17
-100/00
-53/13
-102/44
77/77
ميانگين رشد ساالنه
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وضعيت مقاالت از نظر پراكنش موضوعي
پايگاه اطالعاتي  Web of Scienceتمامي مقاالت را بر
اساس ساختار حوزه موضوعي از پيش تعيين شده
سازماندهي ميکند .در جدول  ،2مقاالت موسسه تحقيقات
علوم شيالتي کشور بر اساس حوزه موضوعي نشان شده
است .در اين جدول ،به طور خالصه فقط  10حوزه
موضوعي که داراي بيشترين فراواني هستند ،ارائه شده
است .همانطوريکه در جدول  2مشاهده ميکنيد ،بيشترين
مقاالت موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور بترتيب در
حوزههاي موضوعي زيستشناسي آبهاي شيرين و شور با
 364مقاله ( 73/09درصد) ،شيالت با  336مقاله (67/47
درصد) ،و جانورشناسي با  301مقاله ( 60/44درصد) قرار
گرفتهاند.
جدول :2توزیع فراواني و درصد مقاالت بر اساس حوزه
موضوعي
Table 2: Frequency and Percent of Articles Based on
Subject
ردیف
تعداد درصد
حوزه موضوعي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

زيستشناسي آبهاي شيرين و شور

شيالت
جانورشناسي
اکولوژي علوم محيطي
بيوشيمي و زيستشناسي مولکولي
تغذيه و جيره غذايي
زيستشناسي رشد و تکامل
علوم و صنايع غذايي
آناتومي مورفولوژي
علوم دامپزشکي

73/09
67/47
60/44
54/62
32/93
26/91
18/67
18/07
17/67
17/47

364
336
301
272
164
134
93
90
88
87

برگرفته از گزارش نهايي طرحهاي تحقيقاتي است که
هزينه آن توسط موسسه تامين ميشود ،نويسندگان در
بخش "سپاسگزاري" مقاله اين مطلب را ذکر نميکنند .به
همين علت ،سهم مقاالتي که بودجه آن توسط موسسه
تامين شده است ،در مقايسه با کل مقاالت اندك است .در
ادامه ،مقاالت موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور بر
اساس اين که تامينکننده منابع مالي پژوهش آنان داخلي
يا خارج از کشور است ،بررسي شدهاند.
سازمانهاي داخلي تامينكننده منابع مالي پژوهش
در جدول  ،3سهم هر يك از موسسات و دانشگاههاي
داخلي که تأمين کننده هزينه پژوهش منجر به انتشار
مقاله و ميزان مشارکت هر يك ذکر شده است .اگر
پژوهشگران در تمامي مقاالتي که هزينه پژوهش آن
توسط موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور تامين شده
است را ذکر ميکردند ،ميزان مقاالتي که هزينه آن توسط
موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور تامين شده است،
بيشتر ميشد.
جدول  :3توزیع فراواني سازمانهاي داخلي تامينكننده منابع
مالي پژوهش
Table 3: Frequency of Articles Based on Funding Agencies.

ردیف

دانشگاه  /موسسه

1
2
3
4
5

موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور

مقاالت

 .2وضعيت تامين منابع پژوهش
نويسنده/نويسندگان بايد در بخش "سپاسگزاري " مقاله،
موسسه/مرکز تامينکننده هزينه پژوهش را درج نمايند.
پايگاه اطالعاتي  Web of Scienceنيز هنگام سازماندهي
مقاله در پايگاه خود ،بر اساس همين بخش از مقاله،
موسسه/مرکز تامينکننده هزينه پژوهش را مشخص
ميکند .با اين که اغلب مقاالتي که توسط پژوهشگران
موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور به نگارش درميآيد،
1

. Acknowledgement

تعداد

درصد

6
7
8
9
10

دانشگاه تهران
دانشگاه تربيت مدرس
دانشگاه گرگان
صندوق حمايت از پژوهشگران و
فناوران کشور
سازمان شيالت ايران
دانشگاه اورميه
وزارت علوم تحقيقات و فناوري
سازمان حفاظت محيطزيست
ساير
جمع

97
9
7
6
6
5
5
4
4
15
158

19/48
1/81
1/41
1/20
1/20
1/00
1/00
0/80
0/80
3/01
31/7

1
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 .3همتاليفي و همکاريهاي ملّي
به علل مختلف از جمله ادامه تحصيل پژوهشگران موسسه
تحقيقات علوم شيالتي کشور در دانشگاههاي مختلف
داخلي و خارجي در مقاطع تحصيالت تکميلي ،اجراي
طرحهاي پژوهشي مشتركِ بينسازماني ،همکاري
بينسازماني موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور و
دانشگاهها و موسسات و پذيرش پاياننامههاي دانشجويي،
همکاري بين متخصصان موسسه تحقيقات علوم شيالتي
کشور و دانشگاهها و موسسات مختلف داخلي و خارجي
نيز ايجاد شده و گسترش مييابد .معموالً اين همکاريها
منجر به مشارکت و همکاري در انجام فعاليتهاي
پژوهشي و در نتيجه نگارش مقاالت به صورت اشتراکي نيز
ميشود .البته شايان توجه است که همکاريهايي که به
صورت انفرادي و عمدتاٌ از طريق پذيرش پاياننامههاي
دانشجويي صورت ميگيرد ،به عنوان همکاريهاي حقيقي
و همکاريهايي که از طريق انعقاد قرارداد و تفاهمنامه بين
سازمانهاي مختلف صورت ميگيرد ،به عنوان
همکاريهاي حقوق محسوب ميشوند ،ولي امکان تفکيك
اين  2نوع همکاري در مقاالت وجود ندارد.
در شکل  15 ،2دانشگاه و موسسه داخلي که بيش از 3
مقاله با متخصصان موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور
همتاليفي و مشارکت داشتهاند ،بررسي شده است.
وضعيت ضریب تاثير و وضعيت شاخص فوریت
1
 .1وضعيت شاخص فوریت
شاخص فوريت يا شاخص آني هر نشريه با تقسيم تعداد
استناد به مقاالت ي ك سال خاص در همان سال بر تعداد
مقاالت منتشره آن نشريه در همان سال خاص محاسبه
مي شود .براي مثال ،فرمول تعيين شاخص فوريت يك
نشريه در سال  2015به شرح ذيل است:
شاخص فوريت در سال  = 2015تعداد کل مقاالت نشريه
در سال  / 1015تعداد کل استنادها در سال  2015به
مقاالت همان سال

شاخص فوريت در پايان هر سال مشخص ميشود و به
منظور تعيين سرعت استناد به مقاالت يك مجله استفاده
ميشود .در جدول  ،4وضعيت نشريات منتشر کننده
مقاالت موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور از نظر
شاخص فوريت و ضريب تاثير ارائه شده است.
همانطوريکه در جدول  4مشاهده ميشود بيشترين مقاالت
موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور بترتيب در نشريات
 Iranian Journal of Fisheries Sciencesبا 189
مقاله و شاخص فوريت Journal of Applied ،0/045
 Ichthyologyبا  54مقاله و شاخص فوريت  ،0/183و
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic

 Sciencesبا  12مقاله و شاخص فوريت  0/019منتشر
شده است .نشريات  Quaternary Science Reviwesبا
 2مقاله و شاخص فوريت  Food Control ،1/103با 2
مقاله و شاخص فوريت  ،0/942و  Chemosphereبا 4
مقاله و شاخص فوريت  0/854باالترين شاخص فوريت را
داشتهاند .ميانگين کل شاخص فوريت مقاالت موسسه
تحقيقات علوم شيالتي کشور  0/147بوده است.
همانطور که در شکل  3مشاهده ميکنيد ،ميانگين
شاخص فوريت بدون احتساب نشريه موسسه تحقيقات
علوم شيالتي کشور تحت عنوان Iranian Journal of
 0/232 ، Fisheries Sciencesو با احتساب آن 0/147
ميباشد.
2

 .2وضعيت ضریب تاثير
ضريب تاثير هر نشريه با تقسيم تعداد استناد به مقاالت
يك نشريه در  2سال گذشته بر تعداد مقاالت نشريه در
همان سالها ( 2سال گذشته) محاسبه مي شود.
براي مثال فرمول تعيين ضريب تاثير يك نشريه در سال
 2015به شرح ذيل است:
ضريب تاثير در سال  = 2015تعداد کل استنادها در سال
هاي  2014و  2013به مقاالت همان سال ها  /تعداد کل
مقاالت نشريه در سال هاي  2014و 2013

)Impact Factor (IF
Immediacy Index

18

1

2

6  شماره/سال بیست و هفت

مجله علمی شیالت ایران

 مشاركت و همتاليفي با موسسات و دانشگاههاي داخلي:2 شکل
Figure 2: National Collaboration and Co-authorship

 وضعيت شاخص فوریت و ضریب تاثير نشریات:4 جدول

ضریب تاثير
0/393
0/783
0/553
1/606
0/487
0/573
1/511
0/346

شاخص
فوریت
0/045
0/183
0/019
0/202
0/061
0/057
0/261
0/036

درصد
37/95
10/84
2/41
2/01
1/41
1/00
1/00
1/00

1/442
0/183
1/00
3/025
0/593
1/00
ميانگين شاخص ميانگين ضريب
0/804 تاثير
0/147 فوريت

تعداد

عنوان نشریه

مقاالت

189
54
12
10
7
5
5
5
5
5

Iranian Journal of Fisheries Sciences
Journal of Applied Ichthyology
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Aquaculture Research
Cybium
African Journa of Biotechnolgy
Aquculture Nutrition
Bulletin of the European Association of Fish
Pathologists
Fish Physiology and Biochemistry
Fish and Shellfish Immunology

 مقایسه ميانگين شاخص فوریت با و بدون احتساب نشریه موسسه شيالت:3 شکل
Figure 3: Average of Immediacy Index Including/Exculding IJFS.
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همانطوريکه در جدول  4مشاهده ميشود ،بيشترين
مقاالت موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور بترتيب در
نشريات  Iranian Journal of Fisheries Sciencesبا
 189مقاله و ضريب تاثير Journal of Applied ،0/393
 Ichthyologyبا  54مقاله و ضريب تاثير  ،0/783و
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic

 Sciencesبا  12مقاله و ضريب تاثير  0/553منتشر شده
است .نشريات  Quaternary Science Reviwesبا 2
مقاله و ضريب تاثير  Chemosphere ،4/521با  4مقاله

و ضريب تاثير  ،3/698و  Food Controlبا  2مقاله و
ضريب تاثير  3/388داراي باالترين ضريب تاثير هستند.
ميانگين کل ضريب تاثير مقاالت موسسه تحقيقات علوم
شيالتي کشور  0/804بوده است.
همانطوريکه در شکل  4مشاهده ميکنيد ،ميانگين ضريب
تاثير بدون احتساب نشريه موسسه تحقيقات علوم شيالتي
کشور با عنوان نشريه انگليسي موسسه شيالت 1/151 ،و
با احتساب آن  0/804ميباشد.

شکل  :4ميانگين ضریب تاثير با و بدون احتساب نشریه موسسه شيالت
Figure 4: Average of Impact Factor Including/Exculding IJFS

بحث
آهنگ رشد تعداد مقاالت موسسه تحقيقات علوم شيالتي
کشور در پايگاه اطالعاتي اسکوپوس نيز نشان ميدهد که
تعداد مقاالت تا سال  2011روندي رو به رشد و از آن
سال به بعد روندي نزولي داشته است (شهميرزادي و
همکاران .)1392 ،ميانگين رشد ساالنه تعداد مقاالت
موسسه رازي  25/27درصد است .نتيجه پژوهشي در
حوزه علوم پزشکي ايران نيز رشد  733درصدي تعداد
مقاالت ايراني در پايگاه اطالعاتي  ISIدر فاصله سالهاي
 61( 1992مقاله) و  508( 2002مقاله) نشان ميدهد
(رضاييقلعه و همکاران .)1382 ،انتشار تعداد مقاالت
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي طي سالهاي -2007
 1998رشد صعودي داشته است و اين رشد در سال
 2007به صورت جهشي بوده است (شاهبداغي و
شکفته .)1388 ،سهم علمي دانشگاه آزاد اسالمي از کل
20

توليدات علمي کشور در سال  2000برابر با  %2/23بوده
است که اين رقم در سال  2007به  %7/15رسيده است
(تقيزاده و وزيري .)1389 ،شتاب توليدات علمي انستيتو
پاستور ايران طي سالهاي  2009-2005باالست
(بذرافشان و مصطفوي .)1390،انتشارات علمي دانشگاه
رازي در پايگاه  Web of Scienceرشد چشمگيري
داشته است و از نرخ رشد ساالنه  36/9درصد برخوردار
بوده است (سهيلي و عصاره .)1388 ،تقريباً در تمامي
موسسات و دانشگاههاي داخلي و خارجي با رشد تعداد
مقاالت ،بويژه در سالهاي اخير مواجه بودهايد .در صورتي
که موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور از سال  2011به
بعد با اُفت تعداد مقاالت روبرو ميباشد .عالوه بر اين ،از
کلِ  498مقاله ،تعداد  189مقاله در نشريه نشريه انگليسي
موسسه شيالت که به خودِ موسسه تحقيقات علوم شيالتي
کشور متعلق است منتشر شده است .همانطوريکه در شکل

مجله علمی شیالت ایران

 1مشاهده ميکنيد ،اگر تعداد مقاالت اين نشريه را در نظر
نگيريد ،ميزان رشد مقاالت در سالهاي اخير کاهش
مييابد .به عبارت ديگر ،بخش قابل توجهي از رشد تعداد
مقاالت در سالهاي اخير مرهون انتشار مقاالت موسسه
تحقيقات علوم شيالتي کشور در اين نشريه است.
بيشترين مقاالت موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور
بترتيب در حوزههاي موضوعي زيستشناسي آبهاي شيرين
و شور با  364مقاله ( 73/09درصد) ،شيالت با  336مقاله
( 67/47درصد) ،و جانورشناسي با  301مقاله (60/44
درصد) قرار گرفتهاند .در صورتي که بر اساس پايگاه
اطالعاتي اسکوپوس بيشترين مقاالت موسسه تحقيقات
علوم شيالتي کشور بترتيب در حوزههاي موضوعي
کشاورزي و علوم زيستي با  469مقاله ( 75/64درصد)،
محيط زيست با  85مقاله ( 13/70درصد) و بيوشيمي،
ژنتيك و زيستشناسي مولکولي با  51مقاله (8/22
درصد) بودهاند (شهميرزادي و همکاران .)1392 ،طبق
پژوهشي که بر مقاالت منتشره پژوهشگران هندي در
نشريه  Aquacultureصورت پذيرفت ،از نظر پراکندگي
موضوعي مقاالت ،بترتيب حوزههاي موضوعي Penaeus
 monodonبا  39مقالهWhite spot syndrome virus ،
) (WSSVبا  34مقاله و  Labeo rohitaبا  28مقاله
داراي بيشترين سهم بودند (.)Kumaresan et al., 2014
نتيجه پژوهش ديگري که در سطح بينالمللي به منظور
شناسايي موضوعهاي اصلي و گرايشهاي پژوهشي با
استفاده از روشهاي کتابسنجي و معناشناسي محاسباتي
(تجزيه و تحليل پنهان معنايي ،الگوي موضوعي و تجزيه و
تحليل هماستنادي) منابع اطالعاتي پرورش آبزيان را در
پايگاه اطالعاتي اسکوپوس بررسي نموده بود ،نشان داد که
بخش زيادي از گرايش موضوعي منابع اطالعاتي پرورش
آبزيان مربوط به ژنتيك و تکثير ،رشد و فيزيولوژي،
پرورش و محيط زيست ،تغذيه ،کيفيت آب ،و بهداشت
است .الگوي موضوعي ،برآورد ميکند که بين اين
موضوعهاي پژوهشي و مقاالت تكنويسندهاي،
نويسندگان ،موسسات پژوهشي ،گونهها و زمان ارتباط
وجود دارد ( .)Natale et al., 2012همچنين ،نتيجه اين
پژوهش حاکي از آن است که بزرگترين موضوعهاي

سال بیست و هفت /شماره 6

پژوهش جديد به پروبيوتيكها ،رسوبات اعماق دريا،
ژنوميکس ،آبزيپروري يکپارچه و تصفيه آب مربوط است.
از نظر تکامل زماني ،برخي از موضوعهاي پژوهش جديد
مانند پروبيوتيك ،ژنوميکس ،sea-lice ،و اثرات زيست
محيطي آبزيپروري در قفس ،هنوز هم در حال گسترش
است ،در حاليکه ساير موضوعها مانند پرورش آبزي در
مانگرو و ميگو ،رسوبات اعماق دريا بتدريج در حال کاهش
هستند ( .)Natale et al., 2012البته ،شايان توجه است
که دستهبندي پژوهشي که بر مقاالت موسسه تحقيقات
علوم شيالتي کشور صورت گرفته است ،بر اساس ساختار
موضوعي پايگاه اطالعاتي  Web of Scienceميباشد .در
صورتي که پژوهشهاي ديگر بر اساس ساختار موضوعي
محققساخته انجام شده است .همچنين ،ساختار موضوعي
از پايگاه اطالعاتي اسکوپوس ،که پژوهش شهميرزادي و
همکاران ( )1394بر مقاالت موسسه تحقيقات علوم
شيالتي کشور انجام شده است نيز با ساختار موضوعي
پايگاه  Web of Scienceمتفاوت است .لذا ،نميتوان اين
پژوهشها را از نظر موضوعي با يکديگر مقايسه نمود.
در حاليکه ،در حوزه پرورش آبزيان در آبهاي شيرين در
برزيل بيشترين هزينه پژوهش را بترتيب انجمن ملّي
توسعه علمي و فناوري ،1با  36/6درصد ،دولت با 34/4
درصد و موسسات بينالمللي با  30/1درصد تامين
نمودهاند ( .)Alves and Minte-Vera, 2013در حاليکه
موسسه تحقيقات واکسن و سرمسازي رازي با  38مقاله
فقط  11/34درصد را خودش تامين نموده است .در
مجموع ،فقط هزينه  95مقاله ( 28/36درصد) توسط
سازمانهاي داخلي و  29مقاله ( 8/66درصد) از مقاالت
توسط سازمانهاي خارجي تامين شده است .در مجموع،
حدود  37درصد از مقاالت موسسه تحقيقات واکسن و
سرمسازي رازي توسط سازمانهاي داخلي و خارجي
تامين شده است (يوسفي و همکاران .)1392 ،پژوهشي در
حوزه ايمنيشناسي ايران نيز حاکي از آن است که از
 1775مقاله 166 ،عنوان ( 9/35درصد) از هزينه
پژوهشها توسط سازمانهاي داخلي و فقط  29عنوان
1 . National Council for Scientific and
)Technological Development (CNPq
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( 1/63درصد) از هزينه پژوهشها توسط سازمانهاي
خارجي تامين شده است .به عبارت ديگر ،در مجموع
 10/99درصد از هزينه پژوهشها توسط سازمانهاي
داخلي و خارجي تامين شده است (يوسفي و همکاران،
 1391الف) .همچنين پژوهش ديگري در حوزه
ميکروبشناسي ايران نشان ميدهد که در مجموع 147
مقاله ( 26/1درصد) از هزينه پژوهشهايي که منجر به
انتشار مقاله شده را دانشگاهها و موسسات داخلي و
خارجي تامين نمودهاند .هزينه  104مقاله ( 18/5درصد)
توسط دانشگاهها و موسسات ايراني و هزينه  43مقاله (7/6
درصد) نيز توسط موسسات خارجي تامين شده است
(يوسفي و همکاران 1391 ،ب) .پژوهشي که در حوزه
دامپزشکي ايران صورت پذيرفت نشان داد که در مجموع،
فقط  12/77درصد از هزينه پژوهشهايي که منجر به
انتشار مقاله از سوي دانشمندان ايراني شده است را
دانشگاهها و موسسات داخلي و  0/73درصد را دانشگاهها و
موسسات خارجي تامين نمودهاند (يوسفي و همکاران،
 1391ج).
در بين دانشگاهها و موسسات داخلي ،دانشگاه آزاد اسالمي
با  148مقاله مشترك ( 29/72درصد) و دانشگاه تهران با
 81مقاله مشترك ( 16/27درصد) ،و دانشگاه تربيت
مدرس با  46مقاله مشترك ( 9/24درصد) بترتيب
بيشترين مشارکت و همتاليفي را با پژوهشگران موسسه
تحقيقات علوم شيالتي کشور داشتهاند .بر اساس نتيجه
پژوهش شهميرزادي و همکاران ( )1394نيز موسسه
تحقيقات علوم شيالتي کشور بيشترين همکاري را در بين
دانشگاهها و موسسات داخلي بترتيب با دانشگاه آزاد
اسالمي با  231مقاله مشترك ( 37/25درصد) و دانشگاه
تهران با  90مقاله مشترك ( 14/51درصد) ،و دانشگاه
تربيت مدرس با  43مقاله مشترك ( 6/93درصد) داشته
است .دانشگاه علوم پزشکي تهران با  51مقاله مشترك
( 15/22درصد) و دانشگاه تهران با  36مقاله مشترك
( 10/746درصد) ،و دانشگاه آزاد اسالمي با  31مقاله
مشترك ( 9/254درصد) بترتيب بيشترين مشارکت و
همتاليفي را با پژوهشگران موسسه رازي داشتهاند (يوسفي
و همکاران .)1392 ،نويسندگان انستيتو پاستور ايران
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بيشترين همکاري ملي در تأليف مقاالت را با دانشگاه علوم
پزشکي تهران با  75مقاله ،دانشگاه تهران با  42و دانشگاه
تربيت مدرس با  35مقاله داشتهاند (بذرافشان و
مصطفوي.)1390،
ميانگين شاخص فوريت بدون احتساب نشريه موسسه
تحقيقات علوم شيالتي کشور با عنوان نشريه انگليسي
موسسه شيالت 0/232 ،و با احتساب آن  0/147ميباشد.
ميانگين شاخص فوريت مقاالت موسسه رازي  0/221بوده
است (يوسفي و همکاران .)1392 ،به سبب اينکه تعداد
قابل توجهي از مقاالت موسسه تحقيقات علوم شيالتي
کشور در نشريه خود موسسه با عنوان نشريه انگليسي
موسسه شيالت که شاخص فوريت آن پايين است
( )0/045منتشر شده است ،ميانگين شاخص فوريت تحت
تاثير آن قرار گرفته و در سطح نسبتاً پاييني قرار دارد.
نتيجه پژوهشي که بر اساس پايگاه اطالعاتي اسکوپوس
صورت گرفته است بيشترين مقاالت موسسه تحقيقات
علوم شيالتي کشور به ترتيب در نشريات Iranian
 Journal of Fisheries Sciencesبا  167مقاله و
Journal of Applied
ضريب تاثير ،0/260
 Ichthyologyبا  52مقاله و ضريب تاثير  ،0/492و
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic

 Sciencesبا  23مقاله و ضريب تاثير  0/229منتشر شده
است (شهميرزادي و همکاران .)1394 ،همانطوريکه
مشاهده ميکنيد ضريب تاثير نشريات فوق در  2پايگاه
اطالعاتي  Web of Scienceو اسکوپوس تفاوت زيادي
با يکديگر دارند .علت اين تفاوت بدين سبب است که هر
يك از پايگاههاي اطالعاتي ،ضريب تاثير نشريات را بر
اساس تعداد استنادهايي که در همان پايگاه اطالعاتي به
هر يك از نشريات اختصاص يافته است محاسبه ميکنند.
چون تعداد قابل توجهي از مقاالت موسسه تحقيقات علوم
شيالتي کشور در نشريه خود موسسه با عنوان نشريه
انگليسي موسسه شيالت ،که ضريب تاثير آن پايين است
( )0/393منتشر شده است ،ميانگين شاخص فوريت تحت
تاثير آن قرار گرفته و در سطح نسبتاً پاييني قرار دارد.
به رغم باال بودن رشد ساالنه تعداد مقاالت (،)110/03
موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور از سال  2011به

مجله علمی شیالت ایران

بعد همواره شاهد اُفت تعداد مقاالت مواجه بوده است.
حدود  33درصد از رشد ساالنه تعداد مقاالت مربوط به
نشريه موسسه است .تقريباً همه موسسات و دانشگاههاي
داخلي و خارجي از نظر تعداد مقاالت در سالهاي اخير
همواره روندي صعودي داشتهاند ،ولي موسسه تحقيقات
علوم شيالتي کشور روندي نزولي دارد.
موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور بيشتر از ساير
سازمانهاي داخلي و حوزههاي موضوعي در ايران موفق به
جذب هزينه براي انجام پژوهش شده است ،ولي در
مقايسه با حوزه شيالت در برزيل ،ميزان جذب و تامين
هزينه در موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور در سطح
بسيار پاييني قرار دارد.
اعضاي هيات علمي و پژوهشگران موسسه تحقيقات علوم
شيالتي کشور تعداد نسبتاً قابل توجهي از مقاالت خود را
در نشريه نشريه انگليسي موسسه شيالت منتشر ميکنند.
اين امر باعث بروز  2پيامد متفاوت و متضاد شده است .از
سويي ،باعث شده تا وضعيت مقاالت موسسه تحقيقات
علوم شيالتي کشور از نظر کميت و تعداد مقاله افزايش و
رشد يابد ،ولي از سوي ديگر ،باعث کاهش وضعيت کيفي
مقاالت ،از جمله :ميانگين استناد به هر مقاله ،ميانگين
شاخص فوريت ،و ميانگين ضريب تاثير شده است.
به اعضاي هيات علمي و پژوهشگران موسسه تحقيقات
علوم شيالتي کشور پيشنهاد ميشود که مقاالت خود را
بيشتر به جاي انتشار در نشريه Iranian Journal of
 ،Fisheries Sciencesدر نشريات خارجي که داراي
ضريب تاثير باالتري هستند ،منتشر کنند .به نويسندگان
مقاالت پيشنهاد ميشود تا در قسمت "سپاسگزاري" مقاله
درج نمايند که هزينه پژوهشي که منجر به انتشار مقاله
شده است را موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور تامين
نموده است تا در ارزيابي بر اساس تامين هزينه پژوهش،
موسسه جايگاه بهتري کسب نمايد .با توجه به اين که در
اغلب موارد به مقاالتي که با همکاري پژوهشگران اروپايي
و آمريکايي نگاشته شده است ،بيشتر استناد ميشود،
پيشنهاد ميشود تا ميزان همکاريهاي بينالمللي و
همتاليفي با همتايان خارجي خود را بيشتر افزايش دهند.
همواره در تمامي انتشارات و مقاالت نام موسسه تحقيقات

سال بیست و هفت /شماره 6

علوم شيالتي کشور را فقط به يك شيوه و طبق
دستورالعملي که از سوي مرکز فناوري اطالعات و
اطالعرساني کشاورزي تهيه شده است ،درج نمايند تا
هنگام جستجو و بازيابي اطالعات ،بخشي از توليدات علمي
موسسه از قلم نيفتد و تمامي انتشارات بازيابي شود.
نويسندگان موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور حتماً نام
موسسه را به عنوان وابستگي سازماني خود درج نمايند.
اگر موارد خاصي چون ،دانشجو بودن آنها يا تامين هزينه
پژوهش از سازماني ديگر مطرح است ،هر دو وابستگي
سازماني را درج نمايند .اعضاي هيات علمي و پژوهشگران
همواره نام خود ،بوِيژه نامهاي مرکب ،را فقط به يك شکل
و با يك امالء در مقاالت و انتشارات درج کنند تا هنگام
جستجو و بازيابي اطالعات ،بخشي از توليدات علمي آنان
از قلم نيفتد .در نهايت پيشنهاد ميشود تا در پژوهشي
ديگر ،بررسي عوامل تاثيرگذار بر شاخصهاي کمي و
کيفي توليدات علمي موسسه تحقيقات علوم شيالتي
کشور و راهکارهاي ارتقاي نشريه Iranian Journal of
 Fisheries Sciencesاز نظر شاخصهاي کيفي
علمسنجي مورد بررسي قرار گيرد.
منابع
بذر افشان ،ا .و مصطفوي ،ا .1390 ،.تحليل علمسنجي
 36سال توليد علم انستيتو پاستور ايران در پايگاه ISI
 .SCIEمديريت سالمت.7-10 :)45(14 ،
تقيزاده ،ع .و وزیري ،ا .1389 ،.توليدات علمي دانشگاه
آزاد اسالمي از سال  1990تا  2007ميالدي بر اساس
آمار پايگاههاي موسسه اطالعات علمي آي اس آي.
فصلنامه کتابداري و اطالعرساني( 1 ،پياپي -90 :)49
.73
رضایيقلعه ،ن ،.سيادت ،ف .و عزیزي ،ف.1382 ،.
بررسي تغييرات کمي و کيفي مقاالت پزشکي ايراني
چاپ شده در مجالت خارجي در فاصله سالهاي
 1992و  2002با استفاده از شاخص Impact
 .Factorفصلنامه پژوهش در پزشکي( ،)2( 27 ،پياپي
.139-143 :)106
سهيلي ،ف .و عصاره ،ف .1388 ،.بررسي توليدات
علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه رازي در نمايه
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استنادي علوم طي سالهاي  :2008-1992مطالعهاي
موردي .مطالعات کتابداري و علم اطالعات (مجله علوم
تربيتي و روانشناسي).81-110 :)4(16-1 ،
شاهبداغي ،ا .و شکفته ،م .1388 ،.بررسي وضعيت
انتشار و استناد به مقاالت دانشگاه علوم پزشکي شهيد
بهشتي در نمايهنامههاي استنادي تامسون ( )ISIدر
سال هاي  1998تا  ،2007پژوهش در پزشکي:130 ،
.81-87
شهميرزادي ،ط ،.گيلوري ،ع ،.یوسفي ،ا ،.كوالئيان،
ف .و بشيري ،ج .1392 ،.گزارش نهايي پروژه
تحقيقاتي :بررسي کمي توليدات علمي پژوهشگران
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي در پايگاه
اطالعاتي  Web of Scienceاز سال  1999تا .2011
تهران :مرکز اطالعات و مدارك علمي کشاورزي103 .
ص.
شهيمرزادي ،ط ،.اشکنيپور ،ن .و خداجوي ،م،.
 .1394بررسي ميزان انتشار و استناد به توليدات
علمي موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور در پايگاه
اطالعاتي اسکوپوس از ابتدا تا سال  .2015نشريه
خبري ،پژوهشي و فناوري (ويژهنامه علمسنجي .)6
.7-24 :)12(2
یوسفي ،ا ،.گيلوري ،ع ،.شهميرزادي ،ط ،.همت ،م .و
كشاورز ،م1391 ،.الف .بررسي توليدات علمي
پژوهشگران ايراني در حوزه ايمنيشناسي در پايگاه
اطالعاتي  .ISIمجله علوم پزشکي رازي:)96(19 ،
.1-10
یوسفي ،ا ،.گيلوري ،ع .و شهميرزادي ،ط1391 ،.ب.
بررسي کمّي و کيفي مقاالت ISI Web of Science
نويسندگان ايراني در حوزه ميکروبشناسي .مجله
ميکروبشناسي پزشکي ايران.59-75 :)9( 6 ،
یوسفي ،ا ،.گيلوري ،ع ،.شهميرزادي ،ط .و همت ،م،.
1391ج .بررسي توليدات علمي پژوهشگران ايراني در
حوزه دامپزشکي در پايگاه اطالعاتي  .ISIنشريه
دامپزشکي (پژوهش و سازندگي) ،)2( 25 ،شماره
مسلسل .32-40 :95
یوسفي ،ا ،.گيلوري ،ع ،.حاجيزینالعابدیني ،م،.
پایکاري ،ح .و اسفندیاري ،م .1392 ،.گزارش
نهايي پروژه تحقيقاتي :بررسي وضعيت مقاالت
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Abstract
In this research, indexed articles of faculty members and researchers of the Iranian Fisheries
Research Institute (IFRI) based on qualitative and quantitative scientometric indicators in
Web of Science database were investigated. Scientometric and citation analysis methods have
been used to conduct the research. Findings indicated that 498 authored and co-authored
articles indexed in this database from the beginning to 2015. 198 articles (37.95%) published
in the Iranian Journal of Fisheries Sciences. Totally, average citation per paper 6.39, average
citation per paper excluding self-citation 5-71, immediacy index 0.147, mean of impact factor
0.804 and H-index were 26. Self-citation rate was about 11%. The most articles categorized in
the field of Marine freshwater biology (364). In total, the costs of 40.57% of articles are
provided by national and international organizations. Of this amount, 31.73% belong to
domestic organizations and 8.84% belong to foreign organization. The researchers of the
IFRI had the most international collaboration and co-authorship with their counterparts from
Malaysia (64 articles), USA (27 articles) and South Korea (15 articles) respectively. Among
the 20 most cited papers, only 6 authored by the researchers of IFRI as first/coressponding
author. The great number of the faculty members and researchers of IFRI has been published
in Iranian Journal of Fisheries Sciences. This leads to two outcomes is contradictory. On the
one hand, led to the publication status and number of articles increased in terms of quantity
grow; But, on the other hand, reduces the quality status of articles, including average citation
per paper, the mean of immediacy index, and the mean of impact factor.
Keywords: Iranian Fisheries Research Institute, Citation analysis, Web of Science, Articles,
Scientometrics
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