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چکیده
هدف: هدف کلی این پژوهش، شناســایی وضعیت تولـــید اطالعات علمی پژوهشــگران مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و 

ترویج کشاورزی با استفاده از شاخص های علم سنجی بوده است.

روش شناسی پژوهش: روش پژوهش علم سنجی است. جامعه آماری موردمطالعه، تعداد 1473 مدرک از تولیدات علمی پژوهشگران 37 مرکز تحقیقاتی 
و آموزشی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سراسر کشور در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس در فاصله زمانی از ابتدا تا پایان سال 2015 

است. ابزار گردآوری داده ها، پایگاه اطالعاتی اسکوپوس متعلق به شرکت الزویر بوده است.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که از سال 1961 تا سال 2015 میزان استناد به این 1473 اثر پژوهشی سازمان 5267 مورد بوده است. به لحاظ موضوعی، 
بیشــترین مقاالت منتشرشــده در حوزه موضوعی کشاورزی و علوم زیســتی با 1125 مدرک )53/52 درصد( بوده اســت. ازنظر تنوع مدارک، بیشترین 
مدارک منتشرشــده را مقاالت پژوهشــی با 1346 مورد )91/38 درصد( تشکیل داده است. دانشگاه آزاد اسالمی با مشارکت در تألیف 386 مقاله )33/68 
درصد( بیشترین میزان همکاری را در تولید مقاالت پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان داشته است. پژوهشگران این مراکز همچنین با 
همتایان خود از کشورهای مالزی، هلند و هند به ترتیب با 53, 31 و 18 مقاله بیشترین همکاری را داشته اند. بررسی مدارک منتشرشده نشان می دهد روند 

انتشار مقاالت به ویژه از سال 2006 به این سو روندی افزایشی داشته است.

نتیجه گیری: سازمان باید در کنار توجه بیشتر به مراکز کوچک تر، امکانات دسترسی به منابع آموزشی، بودجه ای و پژوهشی بیشتری را برای آنان فراهم 
آورد. شناســایی و معرفی مجالت خارجی مرتبط موضوعی، ایجاد واحدی برای پیگیری و تشــویق همکاران این مراکز و کمک به نگارش، ارســال، و 
پذیرش مقاالت آنان در این نوع مجالت و نیز برگزاری دوره های مســتمر مقاله نویســی به زبان های دیگر ازجمله راهکارها برای بهبود وضعیت موجود 

است.

 کلیدواژه ها: تولید علم، علم ســنجی، پژوهشــگران، ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی، مراکز تحقیقاتی و آموزشــی، پایگاه های
 اطالعاتی.
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مقدمه

گزارش های علمی که عموماً مؤسســات و مراکز پژوهشــی 
تولید و منتشــر می  کنند، یکــی از مهم ترین منابــع تولید علم در 
جهان به شــمار می آیند. میزان تولیدات علمی، یکی از معیارهای 
مهم ارزیابی توسعه یافتگی کشــورها است. علم سنجی که دانش 
اندازه گیری علم اســت، به روش های کمی، دســتاوردهای یک 
قلمرو فکری را معین کرده و خطوط احتمالی برای پیشرفت های 
بعــدی را پیش بینــی می کند )تعریــف و تاریخچه علم ســنجی، 
1396(. در علم ســنجی، با اســتفاده از داده های حاصل از تولید، 
توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش علمی را توصیف 
و ویژگی های کمی آن را مشخص می کنند. ارزشیابی کمی علوم 
می تواند به مسئوالن و برنامه ریزان کمک کند تا با هزینه کمتر، از 

منابع مالی و انسانی بیشترین بهره را ببرند.
یکــی از بزرگ تریــن پایگاه هــای اســتنادی بین المللــی که 
تولیــدات علمی پژوهشــگران جهان را بر اســاس شــاخص های 
علم سنجی مورد ارزیابی قرار می دهد پایگاه استنادی اسکوپوس 
اســت. این پایگاه ابزاری علمــی برای پژوهشــگران حوزه های 
مختلف اســت که نه تنها اطالعات کتابشــناختی مقــاالت، بلکه 
میزان اســتناد به آن ها را نیز مشــخص می کند. جامعیت پوشــش 
مجالت و زیرپوشــش گرفتن مجالت بومی بسیاری از کشورها، 
ازجمله مهم ترین ویژگی های این پایگاه اســتنادی است. در این 
پایگاه، عالوه بر جســت وجو و دسترسی به مقاالت معتبر می توان 
فعال ترین نویسنده، سازمان، مراکز تحقیقاتی و مجالت هسته در 

حوزه موضوعی خاص را نیز تعیین و رتبه بندی کرد.
امروزه علم ســنجی به عنــوان یکی از گرایش های پژوهشــی 
مطرح، درحال توســعه است و بســیاری از کشورها برای سنجش 
وضعیت تولیــدات و جایگاه علمی خود در ســطح جهان از این 
شــیوه بهره می گیرند. در طول ســال های گذشــته، پژوهش های 
بســیاری در حوزه های مختلف علمی و با اســتفاده از پایگاه های 
استنادی بین المللی انجام شده است. با مرور پیشینه های علم سنجی 
در حوزه کشــاورزی و علوم وابســته می توان دریافت که برخی 

پژوهش ها مانند پژوهش اصنافی )1377( و یوســفی و همکاران 
)1391(، وضعیــت تولیــدات علمــی را در حوزه های موضوعی 
خــاص ماننــد منابع طبیعی و دامپزشــکی در ســطح ملــی و در 
پایگاه بین المللی آی اس آی موردبررســی قرار داده اند. بسیاری 
از پژوهش های انجام شــده در حوزه کشــاورزی و علوم وابسته 
مثل تصویری )1386(، شــهمیرزادی )1387(، علوی و همکاران 
)1392(، یوســفی و همــکاران )1392(، ریاحی اصل و شــرفی 
)1394(، کرامــت و رفیعی خشــنود )1395(، کیونگ )2003(، 
دوبرگ و گت )2012( و اولــری و همکاران )2015(، وضعیت 
تولید علم و شاخصه های علم سنجی را در سازمان، دانشکده و یا 

دانشگاهی خاص بررسی کرده اند.
خوداســتنادی و تأثیر آن بر رتبه کشورها، ازجمله حوزه های 
دیگر پژوهشی است که پژوهشــگرانی مانند یوسفی و همکاران 
)1393( و جاف )2011( آن را بررسی کرده اند. این پژوهشگران 
به ترتیب تأثیر خوداســتنادی را بر رتبه کشــورهای آسیای غربی 
در حــوزه میکروب شناســی و تأثیر آن در رتبه بندی 64 کشــور 
جهان را بررســی کرده اند. بررسی وضعیت کلی تولیدات علمی 
کشــورهای جهــان و مقایســه آنان بــا یکدیگــر، ازجمله دیگر 
گرایش های علم ســنجی اســت که در پژوهش هایی مانند لینگ 
)2004(، ســانز کاسادو و همکاران )2006( و ساگارا و همکاران 

)2013( موردتوجه قرار گرفته است.
همان طور که مالحظه شد، گرچه در برخی از پژوهش ها مانند 
پژوهش تصویری )1386(؛ شــهمیرزادی، )1387(؛ شهمیرزادی 
و همــکاران )1391( و یوســفی و همــکاران )1392( وضعیــت 
علم ســنجی برخی از مؤسســات وابســته به ســازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی بررسی شده است، اما در هیچ یک از 
پژوهش های انجام شده، نه تنها وضعیت علم سنجی واحدهای تابعه 
سازمان، به طورکلی، بررسی و پژوهش نشده، بلکه در هیچ یک از 
پژوهش ها به طور خاص وضعیت علم ســنجی پژوهشگران مراکز 
تحقیقاتی و آموزشــی تابعه سازمان بررســی نشده است. سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی یکــی از قدیمی ترین و 
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گسترده ترین ســازمان های تحقیقاتی و آموزشی کشور است که 
سهم بزرگی در انجام تحقیقات به خصوص تحقیقات کاربردی و 
توسعه ای حوزه کشاورزی دارد. این سازمان با حدود 20 موسسه 
و مرکز ملی و 37 مرکز تحقیقاتی و آموزشــی در ســطح کشور، 
و با تعداد بیش از 2147 عضو هیئت علمی1 ، یکی از بزرگ ترین 

سازمان های تحقیقاتی در سطح کشور است.
با عنایت به گســتردگی واحدهای تحقیقاتی و آموزشی تابعه 
سازمان، هدف این پژوهش آن است تا وضعـــیت کمی تولیدات 
علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی در سراسر کشور در پایگاه اطالعاتی 
اسکوپوس را از ابتدا تا سال 2015 موردمطالعه قرار دهد. بررسی 
میزان تولیدات علمی هر یک از واحدهای تحقیقاتی و آموزشی 
تابعه، پراستنادترین و کم استنادترین نویسندگان، بررسی شاخص 
هرش هــر یک از پژوهشــگران، میزان همکاری با نویســندگان 
داخلــی و خارجی بــرای تولیدات علمــی و میانگین اســتناد به 
تولیدات علمی بر اســاس پایگاه اسکوپوس از ابتدا تا سال 2015 
ازجمله موضوعات موردبررسی در این پژوهش است. با توجه به 

هدف یادشده، این پژوهش تالش دارد تا بررسی کند که:
1.میــزان تولیــدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشــی تابعه 
ســازمان بر اســاس نوع مــدرک، گروه های موضوعــی و مجله 
منتشــرکننده و روند رشــد این تولیــدات در پایــگاه اطالعاتی 

اسکوپوس از ابتدا تا سال 2015 چقدر است؟
2.وضعیت همکاری پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و آموزشی 
تابعه ســازمان در تولیدات علمی نویســندگان داخل و خارج از 
سازمان و با نویسندگان غیر ایرانی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس 

از ابتدا تا سال 2015 چگونه است؟
3.شاخص هرش و میانگین اســتناد، خوداستنادی و وضعیت 
پراستنادترین نویسندگان و مراکز در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس 

از ابتدا تا سال 2015 در چه وضعیتی قرار دارد؟
آگاهــی از رونــد اطالعات علمی تولیدشــده پژوهشــگران 
این مراکــز، به درک موانع و مشــکالت و برآورد اســتعدادها، 

اسکوپوس و وضعیت تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

قابلیت ها و کاستی ها کمک خواهد کرد. همچنین به مــــدیران و 
برنامه ریزان سازمان در تدویــن یک خط مشی پژوهشـی مناسب 
و درک نیازهای علمی پژوهشگران سازمان کمک خواهد کرد. 
یافته های این پژوهش، ضمن ترســیم گوشه ای از تحقیقات انجام 
شده درزمینه کشاورزی و موضوعات وابسته در سطح بین المللی، 
جایگاه علمی ســازمان در ســطح بین المللی را مشــخص خواهد 

کرد.

روش شناسی پژوهش

روش پژوهش علم سنجی است. جامعه آماری موردمطالعه در 
این پژوهش، تعداد 1473 مدرک از تولیدات علمی پژوهشگران 
37 مرکز تحقیقاتی و آموزشــی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویــج کشــاورزی در سراســر کشــور در پایــگاه اطالعاتی 
اسکوپوس در فاصله زمانی از ابتدا تا پایان سال 2015 است. ابزار 
گردآوری داده ها، پایگاه اطالعاتی اســکوپوس متعلق به شرکت 
الزویر است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، رسم نمودارها و جداول 
از نرم افزار تجزیه وتحلیل پایگاه اطالعاتی الزویر و میکروســافت 
اکســل استفاده شده است. با استفاده از روش های آمار توصیفی، 

داده های پژوهش بررسی و تحلیل شده است.
با توجه به این که نویســندگان و پژوهشگران در مقاالت خود 
نــام مراکز تحقیقاتی و آموزشــی خود را به شــیوه های مختلف 
درج نموده اند، اَشــکال مختلف نام مراکز تحقیقاتی و آموزشی، 
شناســایی و هنگام جســتجو با همه نام های شناخته شــده جستجو 
انجام و ســپس با یکدیگر ادغام شــد. داده هــای این پژوهش از 
تاریــخ 14 فروردین 1395 برابر با 2 آوریــل 2016 تا 30 تیر 95 
برابر 20 جوالی 2016 از پایگاه اطالعاتی اســکوپوس استخراج 

شده است.

یافته های پژوهش

اطالعات گردآوری شــده نشــان می دهد که پژوهشگران 37 
مرکز تحقیقاتی و آموزشــی تابعه ســازمان تا پایان ســال 2015، 

1 . برگرفته از وبگاه http://scientometric.areeo.ac.ir/Index.php در تاریخ 1396/5/13.
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تعــداد 1473 عنوان مــدرک در پایگاه اطالعاتی اســکوپوس به 
ثبت رسانده اند.

وضعیت تولیــد انواع مدارک علمی در مراکز تحقیقاتی و 

آموزشی تابعه سازمان

در جدول 1 انواع منابع اطالعاتی منتشرشــده واحدهای تابعه 
ســازمان در پایگاه اسکوپوس نشان داده شــده است. همان طور 

 کــه مشــاهده می شــود تولیــدات علمــی پژوهشــگران مراکز 
منبــع   9 قالــب  در  ســازمان  تابعــه  آموزشــی  و   تحقیقاتــی 
 مختلــف اطالعاتی در پایگاه اســتنادی اســکوپوس نمایه شــده
  اســت. بیشــترین نــوع منبــع اطالعاتــی بــه ترتیــب، مقالــه 
پژوهشــی با 1346 عنوان )91/38 درصــد( و مقاله همایش با 85 
عنوان )5/84 درصد( است. تعداد کل مقاله های نمایه شده 1473 

عنوان بوده است.

جدول 1. توزیع فراوانی تولیدات علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان
بر اساس نوع منابع اطالعاتی در پایگاه اسکوپوس

درصدتعدادنوع مدرکردیف

134691/38مقاله پژوهشی1

865/84مقاله همایش2

110/75مقاله مروری3

80/54مقاله زیر چاپ4

10/07نامه5

100/68یادداشت6

10/07بررسی کوتاه7

70/48فصل کتاب8

30/20سایر9

1473100جمع

پراکنش موضوعی تولیدات علمی

پایگاه اطالعاتی اســکوپوس همه منابع اطالعاتی را بر اساس 
ســاختار موضوعی از پیش تعیین شــده نمایــه می کند. در جدول 
2، تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشــی تابعه ســازمان بر 

اساس ده موضوعی اصلی این پایگاه نشان داده شده است:
همان طور که در جدول 2 مشــاهده می شــود، بیشترین تولیدات 
علمی مراکــز تحقیقاتی و آموزشــی تابعه به ترتیــب در حوزه های 

 53/52( عنــوان   1125 زیســتی  علــوم  و  کشــاورزی  موضوعــی 
 درصد(، بیوشــیمی، ژنتیک و زیست شناســی مولکولی با191 عنوان 
)9/09 درصد( و محیط زیست با 170 عنوان )8/09 درصد(   قرارگرفته اند. 
 به طورکلی، تولیدات  علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و آموزشی
  تابعه ســازمان در 27 موضوع مختلف در این پایگاه اســتنادی نمایه

 شــده اســت که برای جلوگیری از اطاله کالم در اینجا ذکر نشــده 
است.
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جدول 2. توزیع فراوانی و درصد مقاالت مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان 
بر اساس حوزه موضوعی در پایگاه اسکوپوس

تولیدات علمی پژوهشگران به تفکیک مجالت منتشرکننده

در جدول 3 عنوان نشــریه هایی که بیش از 10 مقاله از پژوهشگران 

مراکز تحقیقاتی و آموزشی در آن ها منتشرشده، به همراه تعداد تولیدات 
علمی منتشرشده و ضریب تأثیر آن ها ارائه شده است.

درصدتعدادموضوعردیف

112553/52کشاورزی و علوم زیستی1

1919/09بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی2

1708/09محیط زیست3

1125/33شیمی4

844دامپزشکی5

833/95پزشکی6

703/33چندرشته ای7

532/52مهندسی8

502/38داروشناسی، سم شناسی9

452/14ایمنی شناسی و میکروب شناسی10

جدول 3. میزان تولیدات علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان
 در پایگاه اسکوپوس به تفکیک مجالت منتشرکننده

No. Title Article no Impact

1 Acta Horticulturae 92 0.217

2 Journal Of Food Agriculture And Environment 39 0.228

3 Journal Of Agricultural Science And Technology 36 0.477

4 Pakistan Journal of Biological Sciences 25 0.311

5 World Applied Sciences Journal 24 0.322

6 Archives of Phytopathology and Plant Protection 23 0.209

7 African Journal of Biotechnology 22 -

8 Journal Of Essential Oil Bearing Plants 19 0.214

9 Bulgarian Chemical Communications 17 0.144

10 Advances In Environmental Biology 16 -

11 Small Ruminant Research 15 0.614

12 Crop Protection 15 0.812

13 Archives of Agronomy and Soil Science 14 0.290

14 Australian Journal Of Crop Science 13 0.440

15 Journal of Medicinal Plants 12 0.233

16 Natural Product Research 12 0.372

17 Zootaxa 12 0.621

18 Scientia Horticulturae 11 0.730

19 African Journal Of Agricultural Research 10 -

20 Asian Journal Of Plant Sciences 10 0.228

21 Communications in Soil Science and Plant Analysis 10 0.312

22 Journal Of Plant Nutrition 10 0.434

23 Italian Journal Of Animal Science 10 0.459

24 International Journal Of Plant Production 10 0.485

25 Bulletin Of Insectology 10 0.733

* ردیف هایی که در ستون ضریب تأثیر آن ها عددی وجود ندارد فاقد ضریب تأثیر در پایگاه اسکوپوس هستند
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بر اســاس اطالعات جــدول 3، بیشــترین مقاله هــای مراکز 
 Iranian Acta تحقیقاتی و آموزشــی تابعه به ترتیب در نشــریات
 Journal ،)بــا ضریب تأثیر 0/217 )92 عنوان مقاله Horticulturae

Of Food Agriculture And Environment با ضریب تأثیر 0/228 

 Journal Of Agricultural Science And )39 عنــوان مقالــه(، و 
 Technology با ضریب تأثیر 0/477 )36 عنوان مقاله( منتشرشــده 

است.

وضعیت هم تألیفی با مؤسسات و دانشگاه های داخلی

با مراجعه به اطالعات جدول 4 می توان دریافت که دانشــگاه 
آزاد اســالمی با مشارکت در تعداد 386 عنوان )23/68 درصد(، 
دانشــگاه تهران بــا مشــارکت در 123 عنــوان )10/73 درصد( 
و دانشــگاه تربیت مــدرس با تعداد 69 عنــوان )6/02 درصد( به 
ترتیب بیشــترین مشــارکت را در نشــر تولید علمی پژوهشگران 

مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه داشته اند.

وضعیت هم تألیفی با همتایان خارجی

پژوهشــگران مراکز تحقیقاتــی و آموزشــی تابعه مانند 
همه پژوهشــگران دیگر با همتایان خود در ســایر کشــورها 
همــکاری و هم تألیفــی داشــته اند. در جــدول 5، وضعیت 

هم تألیفی پژوهشــگران مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه با 
همتایان خود در تألیف 132 مقاله از سایر کشورها نشان داده 

شده است.
همان طور که در جدول 5 مشاهده می شود پژوهشگران مراکز 

جدول 4. توزیع فراوانی مشارکت و هم تألیفی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان با سازمان های داخلی

درصدتعدادنام مرکزردیف

38633/68دانشگاه آزاد اسالمی1

12310/73دانشگاه تهران2

696/02دانشگاه تربیت مدرس3

665/76دانشگاه شیراز4

534/62دانشگاه ارومیه5

413/58دانشگاه فردوسی مشهد6

373/23دانشگاه تبریز7

373/23دانشگاه صنعتی اصفهان8

262/27دانشگاه علوم پزشکی مازندران9

242/09دانشگاه رازی10

201/75دانشگاه گیالن11

161/40دانشگاه شهرکرد12

161/40دانشگاه شهید بهشتی اهواز13

151/31دانشگاه شهید باهنر کرمان14

141/22دانشگاه امام حسین15

141/22دانشگاه مراغه16

131/13دانشگاه پیام نور17

121/05دانشگاه علوم پزشکی بوشهر18

121/05دانشگاه کاشان19

15212/17سایر دانشگاه ها با مشارکت 10 مقاله و کمتر20

1146100جمع
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تحقیقاتی و آموزشــی تابعه ســازمان به ترتیب با همتایان خود از 
کشــورهای مالزی )53 مقاله با فراوانی 40/15 درصد(، هلند )31 
مقاله با فراوانی 23/48 درصد( و هند )18 مقاله با فراوانی 13/64 
درصد( بیشترین مشــارکت و هم تألیفی را داشته اند. پژوهشگران 
مراکز تحقیقاتی و آموزشــی تابعه با همتایان خود در 15 کشــور 

هم تألیفی داشته اند.

پراکنش مقاله ها بر اساس سال انتشار

قدیمی تریــن مقاله هایی که از مراکز تحقیقاتی و آموزشــی 
تابعه در پایگاه اطالعاتی اســکوپوس نمایه شده است، مربوط به 
ســال های قبل از 1999 با 2 عنوان بوده است. در نمودار 1، تعداد 
مقاله های مراکز تحقیقاتی و آموزشــی تابعه در سال های مختلف 

ارائه شده است.

جدول 5. توزیع فراوانی مشارکت و هم تألیفی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان با همتایان خارجی

درصدتعدادنام کشورردیف

5340/15مالزی1

3123/48هلند2

1813/64هند3

129/09مجارستان4

32/27موریتانی5

32/27نیوزیلند6

21/52مراکش7

21/52یونان8

86/08سایر کشورها با یک مقاله9
132100جمع
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نمودار 1. توزیع فراوانی تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه در سال های مختلف
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بر اســاس یافته ها، بیشترین تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و 
آموزشــی تابعه در ســال 2011 با فراوانی 219 عنــوان مقاله بوده 
اســت. روند صعودی رشــد تولیدات علمی مراکــز تحقیقاتی و 
آموزشــی تابعه تا سال 2011 در نمودار 1 کاماًل مشهود است. اما 
در ســال های بعد از 2011، روند تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی 

و آموزشی تابعه سیر نزولی داشته است.

وضعیت استناد به مقاله ها در سال های مختلف

در نمودار 2، میزان استناد به مقاله های مراکز تحقیقاتی 

 و آموزشــی تابعه در ســال های مختلف نشــان داده شــده 
است. 

همان طور که در نمودار 2 مشاهده می شود، تعداد استناد 
به مقاله های مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه در همه  سال ها 
روندی افزایشــی داشــته اســت. افزایش تعداد استنادها در 
سال های اخیر، به ویژه از سال 2011 به بعد رشد چشمگیری 
یافته اســت. در ســال 2015، مقاله های مراکز تحقیقاتی و 
آموزشی تابعه بیشترین اســتناد را دریافت کرده اند )1243 

استناد(.

تعداد تولیدات علمی، شــاخص هرش، میانگین اســتناد و 

خوداستنادی

در ایــن پژوهش، فقط آن دســته از مقاله های پژوهشــگران 
این مراکز که در وابســتگی سازمانی خود نام مراکز تحقیقاتی و 
آموزشی تابعه را ذکر نموده اند، لحاظ شده اند. آثار 151 نویسنده 
از مراکز تحقیقاتی و آموزشــی تابعه در پایگاه اســکوپوس نمایه 

شــده است. در جدول 6، 10 پژوهشــگر برتر مراکز تحقیقاتی و 
 آموزشــی تابعه ازنظر شــاخص هرش، تعداد مقاله هــا، میانگین 
اســتناد به هر مقاله، تعداد اســتنادها بدون خوداستنادی، میانگین 
استناد به هر مقاله بدون احتســاب خوداستنادی بررسی و مقایسه 

شده اند.

نمودار 2. میزان استناد به مقاالت مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان در سال های مختلف
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ف

ردی

مرکزنام نویسنده

شاخص 

هرش

تعداد 

مقاالت

تعداد 

استنادها

میانگین 

استناد به 

هر مقاله

تعداد 

استنادها بدون 

خوداستنادی

میانگین استناد 

به هر مقاله 

بدون احتساب 

خوداستنادی

104742393577/60مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهانبتولی، حسین1

8191829/581648/63مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهانقیصری، عباسعلی2

8291806/211605/52مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندراناکبرزاده، محمد3

712120101018/42مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهرسرطاوی، کهزاد4

621984/67924/38مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیلحسن پناه، داود5

614835/93715/07مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهانتومانیان، نورایر6

6810713/388110/13مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایالمآرمیون، محمد7

619955874/58مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاریوطن خواه، محمود8

61015615/60767/60مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستانتوکلی، مجید9

5141067/57866/14مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهانفیضی، محمد10

جدول 6. توزیع فراوانی مقاالت مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان بر اساس نویسندگان و وضعیت استناد به مقاالت

بر اساس اطالعات جدول 6، حسین بتولی و عباسعلی قیصری 
از »مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان« 
به ترتیــب با اچ ایندکس 10 و 8 )تعداد اســتناد 423 و 182( در 
رتبــه اول و دوم و محمد اکبرزاده از »مرکز تحقیقات و آموزش 
کشــاورزی و منابع طبیعی مازنــدران« با اچ ایندکــس 8 )تعداد 
اســتناد 180(، رتبه ســوم ازنظــر رتبه آج ایندکــس در بین همه 
مراکز تحقیقاتی و آموزشــی تابعه ســازمان را به خود اختصاص 

داده اند.

پراستنادترین مقاله ها

در ایــن بخــش، فقــط مقاله هایی کــه پژوهشــگران مراکز 
تحقیقاتــی و آموزشــی تابعــه به عنوان نویســنده مســئول ایفای 
نقش نموده اند، تجزیه وتحلیل شــده اســت. اطالعات مربوط به 
پراســتنادترین تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه، 
بر اساس جستجوی تاریخ 25 مهر 1395 برابر با 3 نوامبر 2016 از 
پایگاه اســکوپوس به دست آمد. در جدول 7، مراکزی که تعداد 
اســتناد به مقاالت آن ها بیش از 20 اســتناد بوده است، به ترتیب 

استناد، ارائه شده اند:
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بر اســاس یافته هــای جــدول 7، در تولیدات علمــی مراکز 
 Shelf-life extension of تحقیقاتــی و آموزشــی تابعــه، مقالــه
 peaches through sodium alginate and methyl cellulose

edible coatings از آقــای مفتــون زاده از مرکــز تحقیقــات و 

 Preparation آموزش فارس با 45 بار اســتناد در رتبه اول، و مقاله
 of canola protein materials using membrane technology

آقــای  از   and evaluation of meals functional properties

قدس ولــی و همکاران از مرکــز تحقیقات و آموزش گلســتان 

جدول 7. توزیع فراوانی پراستنادترین مقاالت مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان بر اساس نویسنده اول مقاله

TitleAuthorYearJournalCitationCeenterNO

 Shelf-life extension of peaches

 through sodium alginate and

methyl cellulose edible coatings

Maftoonazad, N2008 international Journal

 of Food Science and

Technology

1فارس45

 Preparation of canola protein

 materials using membrane

 technology and evaluation of

meals functional properties

 Ghodsvali, A.ab, Khodaparast,

 M.H.H.c, Vosoughi, M.d,

Diosady, L.L.e

2005 Food Research

International

2گلستان44

 Pseudomonas bacteria and

 phosphorous fertilization, affecting

 wheat (Triticum aestivum L.) yield

 and P uptake under greenhouse

 and field conditions

 Zabihi, H.R.a, Savaghebi,

 G.R.b, Khavazi, K.c, Ganjali,

A.d, Miransari, M

2011 Acta Physiologiae

Plantarum

3خراسان رضوی30

 Validation and testing of the

 AquaCrop model under full and

 deficit irrigated wheat production

in Iran

 Andarzian B., Bannayan M.,

 Steduto P., Mazraeh H., Barati

 M.E., Barati M.A., Rahnama

.A

2011 Agricultural Water

Management

4خوزستان30

 New broad-spectrum resistance to

 septoria tritici blotch derived from

synthetic hexaploid wheat

 Ghaffary S.M.T., Faris J.D.,

 Friesen T.L., Visser R.G.F., van

 der Lee T.A.J., Robert O., Kema

.G.H.J

2012 Theoretical and Applied

Genetics

5صفی آباد دزفول26

 Heritability estimates and

 correlations between production

and reproductive traits in Lori-

Bakhtiari sheep in Iran

.Vatankhah M., Talebi M.A2008 South African Journal

of Animal Sciences

چهارمحال و 21

بختیاری

6

 Effects of dietary antioxidants on the

 quality, fatty acid profile, and lipid

 oxidation of longissimus muscle in

Kacang goat with aging time

 Karami M., Alimon A.R., Sazili

.A.Q., Goh Y.M., Ivan M

2011Meat Science21 چهارمحال و

بختیاری

7

Stress analysis of a multi-

laminated tractor tyre using non-

3D finite element analysis linear

 Mohsenimanesh A., Ward

.S.M., Gilchrist M.D

2009Materials and Design218خراسان رضوی

 Genetic analysis of resistance to

 septoria tritici blotch in the French

 winter wheat cultivars Balance and

Apache

 Tabib Ghaffary, S.M.af, Robert,

 O.b, Laurent, V.b, Lonnet, P.c,

 Margalé, E.d, van der Lee, T.A.J.a,

.Visser, R.G.F.e, Kema, G.H.J

2011 Theoretical and Applied

Genetics

9صفی آباد دزفول21

Total No. of Cit                                                                    1276
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بــا 44 اســتناد در رتبــه دوم و مقاله آقای ذبیحــی و همکاران از 
 مرکــز تحقیقات و آمــوزش خراســان رضوی با 30 بار اســتناد 
 در رتبه سوم قرارگرفته اند. با توجه به جدول 7، آقای مفتون زاده 
پراســتنادترین  فارســی،  آمــوزش  و  تحقیقــات  مرکــز   از 
نویســنده در همه مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان بوده 

است.

شاخص هرش و میانگین استناد به مقاله ها

در جــدول 8، اطالعــات مربــوط به تعــداد پژوهشــگران، 
تعــداد تولیــدات علمی، تعــداد اســتنادها، متوســط اســتنادها 
شــاخص  خوداســتنادی ها،  تعــداد  علمــی،  تولیــدات   بــه 
هرش و نســبت تولیدات علمی به تعداد پژوهشــگران هر یک از 

مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان ارائه شده است.

جدول 8. شاخص هرش و میانگین استناد به هر یک از مقاله های پژوهشگران
 مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان در پایگاه اسکوپوس

متوسط استنادبه تعداد استنادهاتعداد تولیدات علمیتعداد پژوهشگرانمراکز استانیردیف

تولیدات علمی

شاخص تعداد خوداستنادی

هرش

1051628815/4471115اصفهان1

1211175104/3544213فارس2

84793003/8025411مازندران3

1431293392/6324710خراسان رضوی4

50422084/951769خوزستان5

34592934/972479چهارمحال و بختیاری6

71842282/711839آذربایجان غربی7

851082812/601859آذربایجان شرقی8

82682814/132538گلستان9

37391975/051858یزد10

28301545/131288بوشهر11

58361353/75937کرمانشاه12

3030702/33327زنجان13

3222964/36897هرمزگان14

23161187/37897ایالم15

67271836/77997لرستان16

35411052/56806کردستان17

1939862/20596کهکیلویه و بویر احمد18

57441743/951546اردبیل19

5547581/23425کرمان20

4021432/05285مرکزی21

5223421/83344همدان22

5026301/15274گیالن23

2318543504قم24
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جدول 8. )ادامه( شاخص هرش و میانگین استناد به هر یک از مقاله های پژوهشگران
 مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان در پایگاه اسکوپوس

تعداد مراکز استانیردیف

پژوهشگران

تعداد تولیدات 

علمی

تعداد 

استنادها

متوسط استنادبه 

تولیدات علمی

تعداد 

خوداستنادی

شاخص 

هرش

3126401/54354قزوین25

1824321/6214خراسان جنوبی26

1722472/13394سیستان )زابل(27

1310313/1224خراسان شمالی28

3516281/75244تهران29

4024692/88624صفی آباد )دزفول(30

2810495/274مرکز آموزش عالی امام خمینی31

1712141/17143جنوب کرمان32

246518/5512سمنان33

2814342/43282شاهرود34

2126342بلوچستان )ایرانشهر(35

412201مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز36

1200000مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی دامغان37
39/84142/413/28113/356-میانگین کل

بر اســاس جدول 8، مرکــز تحقیقات و آمــوزش اصفهان با 
شــاخص هرش 15، مرکز تحقیقات و آموزش فارس با شاخص 
هرش 13 و مرکز تحقیقات و آموزش مازندران با شاخص هرش 
11 بــه ترتیب در جایگاه اول تا ســوم قرارگرفته اند. ازنظر تعداد 
تولیــدات علمی مرکز تحقیقات و آموزش اصفهان با 162 عنوان 
مقاله در جایگاه اول، مرکز تحقیقات و آموزش خراسان رضوی 
بــا 129 مقاله در رتبه دوم و مرکــز تحقیقات و آموزش اصفهان 
با 117 مقاله در رتبه ســوم قرار دارند. ازلحاظ تعداد استنادها، به 
ترتیــب مرکز تحقیقات و آموزش اصفهان با تعداد 881 اســتناد، 
مرکز تحقیقات و آموزش فارس با 510 استناد و مرکز تحقیقات 
و آموزش خراســان رضوی با 339 اســتناد به ترتیب در رتبه های 

اول تا سوم قرار دارند.

بحث و نتیجه گیری

پژوهشــگران 37 مرکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان در 

سراسر کشور از سال 1961 تا پایان 2015، درمجموع 1473 مقاله 
و اثر پژوهشی منتشر کرده اند که در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس 
نمایه شــده اســت. منابع علمی منتشرشــده مجموعاً 5218 استناد 
دریافــت کرده انــد. این تولیــدات علمی در 9 قالــب اطالعاتی 
مختلف نمایه شده اســت که مقاله پژوهشی با تعداد 1346 مورد 
)91/38 درصد( بیشترین مدارک علمی تولیدی را دربر می گیرند. 
مقاله همایش با مقاله پژوهشــی با 1346 عنوان )91/38 درصد( و 
مقالــه همایش با 85 عنوان )5/84 درصد( در رتبه دوم قرار دارد. 
این نتیجه تــا حد زیادی با نتایج ســایر پژوهش ها ازجمله علوی 
و همــکاران، 1392(، )کیونگ، 2003(، شــهمیرزادی )1391(، 
ریاحی اصل و شــرفی )1394( و یوسفی )1392( هم خوانی دارد. 
در این پژوهش ها نیز مقاالت پژوهشــی و کنگره ها حائز بیشترین 
رتبه در نوع منبع انتشــار بوده اند. همچنیــن، یافته این پژوهش با 
پژوهش هــای )اصنافــی، 1377( و )تصویــری، 1386( متفاوت 
است. در پژوهش این دو پژوهشگر، به ترتیب تولیدات علمی در 
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قالب گزارش نهایی و همایش بین المللی رتبه نخســت را به خود 
اختصاص داده بود.

 همان طور که از جــدول 1 می توان نتیجه گیری کرد، گرچه 
وضعیت تولید مقاله از طرح ها و پروژه های پژوهشــی از وضعیت 
تقریباً مناسبی برخوردار است، اما انتشار دست آوردهای پژوهشی 
در قالب مقاالت همایشــی از وضعیت چندان مناســبی برخوردار 
نیست. با توجه به اینکه اغلب پژوهشگران مراکز تابعه سازمان را 
اعضای هیئت علمی تشکیل می دهند، شاید بتوان گفت که امتیاز 
ناچیز مقاله ارائه شده در سمینارها، پذیرش محدود تعداد مقاله در 
هر همایش، اطالع رسانی نامناســب همایش ها در سطح مراکز و 
بازه بلندمدت برگزاری همایش هــای معتبر، ازجمله عوامل مهم 
اســتقبال ناچیز پژوهشگران ســازمان از ارائه مقاله در همایش ها 

باشد.
ازنظــر موضوعــی، تولیــدات علمــی پژوهشــگران مراکــز 
تحقیقاتــی و آموزشــی تابعه ســازمان در 27 موضــوع مختلف 
)جدول 2( در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده است. 53/52 
درصــد مقاالت مراکز تحقیقاتی و آموزشــی تابعه ســازمان، در 
حوزه موضوعی ”کشــاورزی و علوم زیســتی“ منتشرشده است. 
دو موضوع پرانتشــار دیگر ”بیوشــیمی، ژنتیک و زیست شناسی 
مولکولی“ و”محیط زیســت“ هســتند که به ترتیب 9/09 و 8/09 
درصــد مقــاالت منتشرشــده را تشــکیل می دهند. بــا نگاهی به 
جدول 2 می توان دریافت که 5 موضوع اول مســتقیماً به موضوع 
کشاورزی مرتبط اســت و تقریباً 80 درصد مقاالت پژوهشگران 
مراکز تابعه سازمان را دربر می گیرد. بنابراین می توان چنین نتیجه 
گرفت که بیشــتر تحقیقات انجام شــده از سوی محققین سازمان 
در راســتای موضوعات اصلی کشــاورزی است و از برنامه ریزی 

صحیح تحقیقاتی در سازمان حکایت دارد.
همچنیــن نتایج حاصــل از پژوهش نشــان داد کــه مقاالت 
پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان در تنوعی 
از انواع مجالت )164 عنوان مجله( مختلف منتشرشده اند )جدول 
 ،Acta Horticulturae 3(. اما بیشترین مقاالت )92 مقاله( در مجله

با ضریب تأثیــر 217/.، که انجمن بین المللی علوم باغبانی ناشــر 
آن است، منتشرشده است. با نگاهی به مجالت پرمقاله در سطور 
اولیه جدول 2 می توان دریافت که بیشــتر مقاالت منتشرشــده در 

حوزه موضوعی باغبانی، علوم تغذیه و بیوتکنولوژی بوده اند.
پژوهشــگران مراکز تحقیقاتی و آموزشــی تابعه ســازمان با 
59 دانشــگاه، پژوهشــگاه و ســازمان داخلی در تدوین مقاالت 
خود همکاری داشــته اند. جدول 4 نشــان می دهد که بیشــتر این 
همکاری ها با دانشــگاه ها بوده اســت. دو دانشــگاه آزاد اسالمی 
و تهــران بــه ترتیب با فراوانــی 386 و 123 مقالــه )جمعاً 44/41 
درصــد(، دو دســتگاهی بوده اند کــه پژوهشــگران مراکز تابعه 
ســازمان بیشترین همکاری ها و مشــارکت را با آن ها داشته اند. با 
عنایت به اینکه در حوزه کشــاورزی در ســطح کشور واحدهای 
تحقیقاتی دولتی زیادی در ســایر دســتگاه ها )غیر از دانشگاه ها( 
وجود ندارد، ایــن همکاری قابل توجیه اســت. اما همچنان خأل 
همکاری پژوهشگران مراکز تابعه سازمان با واحدهای تحقیقاتی 
خصوصــی خالی اســت که باید بــرای این همــکاری تمهیداتی 

اندیشیده شود.
ازنظر همکاری با پژوهشــگران سایر کشــورها، پژوهشگران 
مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان در نگارش 132 مقاله )جمعاً 
8/98 درصــد از کل مقــاالت( بــا همتایان خود در 16 کشــور 
همکاری داشــته اند )جدول 5(. از 132 مقاله تألیفی، مالزی، هلند 
و هند به ترتیب با تعداد 53 )40/15 درصد(، 31 )23/48 درصد( 
و 18 )13/64 درصد( بیشترین مشارکت و هم تألیفی را با همتایان 
خود در مراکز تابعه ســازمان داشــته اند. گذراندن دوره دکتری 
در این کشــورها، شــرایط اقلیمی مشــابه یا عالقه مندی کشورها 
به تولید محصوالتی مشــابه در هر دو کشــور، از مهم ترین دالیل 
برای چنین همکاری هایی است. اما به نظر می رسد همچنان جای 
خالی همکاری پژوهشــی با کشــورهای اروپایی پیشرو در حوزه 
کشــاورزی خالی است و ســازمان باید برای توسعه روابط با این 
کشــورها تدابیری را بیندیشــد. یافته های ایــن بخش از پژوهش 
تا حــد زیادی با برخی نتایج پژوهش های مرتبط پیشــین ازجمله 
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شهمیرزادی )1391( و یوسفی )1392( همخوانی دارد.
بر اساس نمودار 1، روند جدی انتشار مقاالت به زبان خارجی 
در مراکز تابعه سازمان از سال 2006 و با انتشار 62 مقاله آغاز شده 
است. تا سال 2011 شاهد روند افزایشی در تولید مقاالت به زبان 
خارجی هستیم اما در چند سال اخیر این روند سیری نزولی داشته 
است. اعزام نکردن دانشجو برای دریافت دوره دکتری به خارج، 
نبود طرح تشویق انتشار مقاالت علمی- پژوهشی و آی اس آی، 
کاهش مشــوق های مادی، افزایش میانگین ســنی پژوهشگران، 
مشکالت بودجه ای و عدم پشتیبانی جدی از پژوهش ها می تواند 
ازجملــه دالیل این کاهش به شــمار آید. این یافته پژوهشــی با 
بخش هایی از یافته های انصافی )1377( و شــهمیرزادی )1387( 

در یک راستا قرار دارد.
نتایج پژوهش حاکی از آن اســت که به 1473 مقاله نگارش 
یافته از سوی پژوهشــگران مراکز تابعه سازمان، 5267 بار استناد 
شده اســت. یعنی، تقریباً هر مقاله به طور متوســط 3/5 بار استناد 
دریافت کرده است. گرچه روند دریافت استناد در طول سال های 
گذشــته رو به افزایش بوده و بیشترین اســتناد به مقاالت )1243 
بار( در ســال 2015 بوده است )نمودار 2 و جدول 6(، اما میانگین 
اســتنادات چندان خوشــایند نیســت. عدم همکاری پژوهشی با 
نویســندگان نامدار حــوزه کشــاورزی در ســطح جهانی، عدم 
همکاری با پژوهشگران کشورهای جامعه اروپا و سایر کشورهای 
پیشــرفته و شــاید کاربردی نبودن و روزآمدنبودن موضوعات و 
مباحث مطرح در بیشــتر مقاالت منتشره ازجمله دالیل چنین عدم 

استقبالی باشد.
حسین بتولی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعــی اصفهان با شــاخص هرش 10 و 47 مقاله، پراســتنادترین 
پژوهشــگر )423 استناد( در بین پژوهشــگران مراکز تحقیقاتی و 
آموزشــی تابعه سازمان بوده است. با مراجعه به جدول 7 می توان 
دریافــت کــه از بین 145 محقــق مراکز تابعه ســازمان، فقط 16 
نویسنده با شــاخص هرش 5 به باال )باالترین شاخص هرش 10( 
وجود دارد. با عنایت به تعداد نویســندگان مراکز تابعه )151 نفر 

در این پژوهش(، شــاخص هرش باالی 5 فقط 16 نویسنده، جای 
پرسش دارد.

بر اســاس یافته های این پژوهش )جدول 8(، از 175 مقاله از 
بین 1473 مقاله منتشرشده ای که نویسنده اول آن از پژوهشگران 
مراکز تحقیقاتی و آموزشــی تابعه ســازمان بوده اند، تنها 4 مقاله 
بیــش از 30 اســتناد دریافت کرده اند. 29 مقالــه بین 10 تا 30 بار 
و ســایر مقاالت کمتر از 10 بار اســتناد دریافــت کرده اند. چهار 
مقاله پراستناد نیز به اســتان های فارس، گلستان، خراسان رضوی 
و خوزســتان تعلق دارند که این مراکز ازجملــه مراکز باکیفیت 
پژوهشی سازمان بوده و تعداد اعضای هیئت علمی آن ها نیز بیش 
از ســایر مراکز تابعه ســازمان است. 4 مقاله پراســتناد یادشده نیز 
بین سال های 2005 تا 2011 منتشرشده اند. بنابراین می توان چنین 
برداشــت کــرد که ایــن مقــاالت در دوره اوج دوره تولید آثار 
پژوهشی در ســازمان نوشته شــده اند و مراکز اصلی تحقیقاتی و 
پژوهشی تابعه سازمان نیز این مقاالت را تولید کرده اند. بنابراین، 
به نظر می رســد باید ضمــن برنامه ریزی دقیق تــر و جامع تر برای 
کنترل و بهبود کیفی مقاالت، و ضمن توجه بیشــتر به همه مراکز 
تحقیقاتی و آموزشی تابعه، سازمان باید به مراکز اصلی تحقیقاتی 
و آموزشی خود توجه بیشتری داشته باشد. یافته های این پژوهش 
با نتایج پژوهش های علوی و همکاران )1392(، ســانز کاسادو و 
همــکاران )2006( و یوســفی )1392( درزمینه دوره اوج و فرود 
انتشار مقاالت پژوهشــی هم خوانی دارد اما با یافته های پژوهشی 
ریاحــی اصــل و شــرفی )1394(، اصنافــی، 1377 و تصویــری 

)1382( متفاوت است.
مرکــز تحقیقــات و آمــوزش اصفهان با شــاخص هرش 15 
بیشترین و مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی دامغان با شاخص هرش 
0، کمترین میزان این شــاخص را داشته اند. ازنظر تعداد تولیدات 
علمــی، مرکز تحقیقات و آموزش اصفهــان و فارس هرکدام به 
ترتیب با 162 و 117 عنوان مدرک انتشــاریافته، بیشــترین تولید 
علمی و مرکز تحقیقات و آموزش سیستان و بلوچستان )ایرانشهر، 
تنها با تولید 2 مقاله، کمترین تولیدات علمی را داشــته اند. اگرچه 
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تعداد اعضای هیئت علمی در همه مراکز یکســان نیســت و بسیار 
با یکدیگــر متفاوت اند، اما به نظر می رســد در مراکز تحقیقاتی 
و آموزشــی تابعه ســازمان که تعداد اعضای هیئت علمی کمتری 
دارند، و به اصطالح کوچک تر هســتند، به همان میزان نیز تعداد 
مقاالت خارجی منتشرشده آن ها کمتر است. هرچند این موضوع 
امری طبیعی اســت، اما اختالف تعداد مقاالت منتشرشده در بین 
این دو نــوع مرکز تابعه چشــمگیر و تأمل برانگیز اســت. به نظر 
می رســد هر چه مراکز تابعه کوچک تر و دورافتاده تر باشــند به 
همان میزان نیز از امکانات پژوهشــی، بودجه ای و سایر امکانات 
رفاهی کمتری برخوردارند. بعالوه، دوری از مرکز و مشــکالت 
عدیده ای که این مراکز با آن ها روبرو هســتند نیز باعث شــده تا 
اقبال کمتری به انتشــار مقاالت خارجی نشــان دهند. بنابراین، به 
نظر می رسد سازمان باید در کنار توجه بیشتر به مراکز کوچک تر، 
امکانات دسترسی به منابع آموزشی، بودجه ای و پژوهشی بیشتری 
را برای آنــان فراهم آورد. شناســایی و معرفی مجالت خارجی 
مرتبط موضوعی، ایجاد واحدی برای پیگیری و تشویق همکاران 
ایــن مراکز و کمک به نگارش، ارســال، و پذیرش مقاالت آنان 
در این نوع مجالت و نیز برگزاری دوره های مســتمر مقاله نویسی 
به زبان های دیگــر ازجمله راهکارها برای بهبود وضعیت موجود 

است.
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Abstract
Purpose: The main purpose of the study was to analyze the scientific productions of RTC researchers using scientometrics 
criteria.

Methodology: Scientometric is ued as research methods. 1473 scientific productions of researchers of research & training 
centers affiliated to AREEO indexed in Scopous until 2015 compose the research population. Scopouse database used as 
gathering tool.

Findings:The findings show that 1473 Scientific productions, by totally 5267 citations to them, have been published by 
researchers from 1961 to 2015. In terms of subject categories, most articles was in the field of “agriculture and life sciences” with 
1125 cases (53.52 percent). In addition, 91.38) 1346 percent) of the documents was research papers. Findings also show that 
most of the researchers’ papers have been published in Acta Horticulturae. The survey of co-authorship pattern also revealed 
that Islamic Azad University has been main co-author institution by collaboration in writing 386 articles (33.68 percent). 
The researchers of examined RTC have had the most collaboration with their counterparts from Malazya, Netherlands and 
India by 31 ,53 and 18 respectively. Based on the results, the rate of paper publication has been increased from 2006 onwards. 
According to the H-Index, Hossein Batoli from Esfahan RTC with H-Index number of 25 has placed higher than the other 
researchers.

Results: Beside the attention to the small centers, AREEO should provide more access of researchers to education, budjet and 
research resources. Identifying and introducing the subject related of forign journals, stablishing a centers for encouraging 
and helping the colleages in writing, sending and getting the acceptance of the articles in these journals and helding the 
continuous courses of article writing in other languages are among the approaches to improve the current situation.

Keywords: Agricultural Research, Education, and Extension Organisation (AREEO); Agricultural Research and Training 
Centers; Scientific productions; Research Papers; Scientometrics; Researchers
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