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چکيده

اين پژوهش به بررســي مآخذ مقاالت منتشره نشريه پژوهش و ســازندگي(امور دام و آبزيان) طي سالهاي  1381تا پايان سال
 1387ميپردازد .روش پژوهش تحليل اســتنادي اســت .جامعه آماري  518مقاله و  8736استناد اين مقاالت است .ميانگين
استناد در هر مقاله  16/8است .بيشترين اســتنادها مربوط به نشريات با  %66/3و كتاب با  %23/5است .منابع انگليسيزبان با
 ،%76/2بيشــترين استنادها را به خود اختصاص داده است %31/8 .مقاالت تك نويسندهاي هستند .باالترين نيم عمر مربوط به
كتابهاي انگليســيزبان با  16سال است و نيم عمر نشريات  6سال ميباشد .پراستنادترين مجله فارسي پژوهش و سازندگي با
 282اســتناد و غير فارسي  Aqua Cultureبا  159استناد است .پراستنادترين نويسنده در مقاالت مهرداد پور جعفر با  8استناد
است .پراستنادترين نويسنده ايراني در استنادات بهيار جاللي با  43و غير ايراني رادوستيتس با  27استناد است.
کلمات کلیدی :نشريههاي علمي -پژوهشي ،پژوهش و سازندگي ،نيم عمر ،تحليل استنادي ،دام و آبزيان
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This study has investigated the sources of Journal of Pejouhesh va Sazandegi (Animal Husbandry and Aquaculture) in
2002 until the end of 2008 deals. Research method was citation analysis. The population consisted of 518 articles and
papers are cited 8736. Average citations per paper is 8.16. The citation to a journal with %3/66 and the book %5/23.
Most references to 2/76% are in English. %8/31 of papers are single-author. Half-life is 16 years with the highest level
of English books and periodicals half-life 6 years. Persian cited journal Pejouhesh va Sazandegi with 282 citations and
non-Persian "Aqua Culture" with 159 citations are cited. In author J. M. Pour has 8 citing articles. Iranian writer cited
material with 43 citations is Behyar Jalali and non Iranian is Radostits with 27.
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مقدمه
در آثار علمي اســتناد داراي جايگاه ويژهاي اســت و در واقع يك مقاله
علمي زماني معتبر اســت كه به آثار و متون آن حوزه اســتناد كرده باشد.
استناد ،يکي از عناصر و شــاخصهاي نگارش علمياست و نقش بارزي در
توليد و نشــر اطالعات دارد .با تجزيه و تحليل تعداد اســتنادها ميتوان به
تحليل و ارزيابي منابع علمي پرداخت .تحليل استنادي رايجترين روش بکار
(حري .)1381 ،از اين روش براي مقاصد
رفته در علم کتابســنجي استّ .
ت پراستناد با
مختلف اســتفاده ميشود که يکي از آنها شناســايي نشريا 
اثرگذاري باالســت .استناد بيشتر به يک نشريه ،نشانه آن است که شاخص
اثرگذاري آن باالتر و از ديدگاه پژوهندگان يک رشته علمي نشري ه معتبرتري
است .همچنين از اين روش ميتوان براي سنجش ميزان اثرگذاري فعاليت
(حري،
علمي موسســات ،دانشگاهها و يا کشــورها 
ي مختلف استفاده کردّ .
.)1376
مجــات علمي به عنوان يكي از ابزارهاي كارآمد در حوزهی توليد علم
تلقي ميشوند .بررسي گرايش پژوهشــگران در استفاده از منابع اطالعاتي
عالوه بر شناســايي رفتار مولفان ،معياري بــراي محك زدن درجه اعتبار و
اصالت مقاله علمي به شــمار ميآيــد (.)Khaje Jahantighi ،2005 -2009
مقاالت منتشره در مجالت تخصصي به خاطر تازه بودن ،كوتاه بودن ،سرعت
انتقال نتايج تفكر نويســنده به خواننده ،ارزانتر بودن ،ارائهی مطالب بكر و
تازه ،تحليلهاي بســيار دقيق از موضوعهاي پيچيدهی علمي و فني ،چاپ
و توزيع ســريعتر ،دسترسي آســانتر ،معرفي آخرين پژوهشها ،انتقادها و

مواد و روشها
جامعه آماري پژوهش  8736اســتناد مربوط به  518مقاله پژوهشــي
منتشره در ســالهاي  1381تا  1387در نشريه پژوهش و سازندگي (امور
دام و آبزيان) است .با توجه به حجم باالي مقاالت و نشر مقاالت گرايشهاي
مختلــف موضوعي نظير زراعت و باغباني ،منابع طبيعي ،و امور دام و آبزيان
در اين نشــريه ،و عدم انجام چنين تحقيقي در نشــريات اين حوزه تا زمان
پژوهش ،از ميان ســه گرايش مختلف نشــريه ،گرايش امــور دام و آبزيان
انتخاب شــد .انتخاب دوره زماني پژوهش نيز بــه زمان ادغام دو وزارتخانه
جهاد ســازندگي و كشــاورزي باز ميگردد ،زيرا پس از ســال آخر دورهی
پژوهش ،دسته بندي و گرايش نشريات پژوهش و سازندگي تغيير پيدا كرد.
اين پژوهش به روش تحليل استنادي انجام ميشود .اطالعات كتابشناختي
مقاالت و اســتنادها اســتخراج و در جداول جداگانهاي در نرم افزار 2007
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بررســيهاي اهل فن و سرانجام تنوع مطالب و شكل ارائه و گاه زبان و بيان
سهلتر ،معموالً براي پژوهشگران جذابيت بيشتري داشته و از نظر پژوهش
نيز نسبت به كتابهاي علمي ،كاربرد بيشتري دارند (تيمورخاني.)1381 ،
بر اين اســاس در اين پژوهش به شناسايي وضعيت استناد در مقاالت امور
دام و آبزيان نشــريه پژوهش و ســازندگي طي ســالهاي  1381تا 1387
پرداخته شده است تا ميزان كل و ميانگين استنادها ،وضعيت كهنگي متون
و پراكندگي استنادها به لحاظ تاريخ انتشار ،نيم عمر منابع و استنادها ،زبان
استنادها ،و نويسندگان پر استناد ،و نشريات هسته مشخص شود.
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 Excelوارد و تجزيه و تحليلهاي الزم در راســتاي پرســشهاي اساســي
پژوهش صورت گرفت .هدف اصلي اين پروژه بررســي و شــناخت وضعيت
مقاالت و استنادات مقاالت منتشره در نشريه پژوهش و سازندگي( امور دام
و آبزيان) ميباشد .پرسشهاي اساسي پژوهش شامل موارد زير ميگردد:
 -1ميانگين تعداد استنادها در نشريه چقدر است؟
 -2وضعيت زبان استنادها چگونه است؟
 -3پراستنادترين نويسندگان كدامند؟
 -4پراستناد ترين نوع منابع كدامند؟
 -5وضعيت نيم عمر منابع مورد استناد چگونه است؟
 -6نشريات هسته مورد استناد كدامند؟
در ادامه مروري مختصر بر پيشــنه پژوهشهاي صورت گرفته در حوزه
تحليل استنادي در داخل و خارج كشور ارائه ميگردد:
کوالئيان( )1376در پژوهشــي به بررســي ميزان کاربــرد انواع منابع
اطالعاتي در طرحهاي تحقيقاتي مؤسســه واکسن و سرمسازي رازي کرج
پرداخت .يافتهها نشان ميدهددر 545 مقاله  6173بار استناد شده است
و ميانگين استناد  11/32استناد در هر مقاله است .باالترين ميزان استناد با
 %83/21مربوط به نشريات ادواري است .بيشترين ميزان استناد با %62/54
به منابع انگليسي بوده است .نشــريات ادواري با  %15/28باالترين و پايان
نامهها با  5/71پايينترين ميانگين نيم عمر را داشتند %43/21 .از نشریات
بیشترین میزان استناد را در بین نشریات داشتند که نشریات هسته در این
پژوهش محسوب میشوند.
شــهرياري و عصاره( )1382در پژوهشــي به بررسي استنادي مقاالت
نشــريه علوم اطالعرساني بين ســالهاي  1381– 351پرداختند .يافتهها
نشــان ميدهد  %59/8مقاالت تأليفي بودند .ميانگين اســتناد در هر مقاله
 8/42اســت %86/4 .از مقاالت تك نويســندهاي بودهاند %41 .به كتاب،
 %33/5به نشريات ادواري و  %10/7به منابع الكترونيكي استناد شده است.
زبان  %60/3از اســتنادها انگليسي بوده است .گزارشها با  9سال و  7ماه،
بيشــترين و يادداشتهاي شــخصي با  6ماه ،كمترين نيم عمر را به خود
اختصاص دادهاند.
تصويري قمصري و جهان نما( )1385در پژوهشي به بررسي استنادات
پاياننامههاي پژوهشگران پژوهشکده مهندسي جهاد کشاورزي پرداختهاند.
نتايج نشــان ميدهد بيشتر توليدات علمي  ،%86/3در كنفرانسهاي ملي و
بينالمللي ارائه شده است .بيشترين ميزان توليدات تأليفي بودهاند%58/1 .
مقاالت بيش از يك نويسنده داشتهاند .بيشترين ميزان توليد در سال 1382
و كمترين در سالهاي  1371و  1372صورت گرفته است.
ورع و پرتو( )1389در پژوهشــي با روش تحليل اســتنادي به بررسي
مقاالت منتشر شده در نشريه هنرهاي زيبا در يك دوره سه ساله پرداختند.
يافتهها نشان ميدهد  146مقاله توسط  238مولف به رشته تحرير درآمده
اســت .ميانگين استنادها  ،20/5باالترين استناد به كتاب ها با  74درصد ،و
 57درصد استنادها به زبان فارسي بوده است.
خبيري و همكاران( )1390در پژوهشــي به بررســي مآخذ رسالههاي
دكتري و پاياننامههاي كارشناســي ارشد دانشــكده تربيت بدني دانشگاه
تهران در ســالهاي  1386و  1387پرداختند .يافتههاي پژوهش نشــان
ميدهد استناد به نشريات التين و در كل استناد به منابع غيرفارسي بيشتر
از ديگر منابع اســت .و نيز اســتناد به منابع چاپي  94/26درصد ،و منابع
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اينترنتي  5/74درصد است .ميانگين استناد به پاياننامهكارشناسي ارشد،
 1/62درصد و به پايان نامههاي دكتري  1درصد است.
همايي و همکاران( )1390در پژوهشــي به بررســي مقاالت فصلنامة
معرفت فلســفي پرداختهاند .يافتهها نشــان ميدهد كتابها با  ،%89/23و
منابع عربي با  %50/47بيشترين استناد را به خود اختصاص دادهاند .در بين
ملصدرا ،ابنسينا ،آيتاهلل مصباحّ ،
نويســندگان ،به آثار ّ
علمه طباطبائي و
عالمه مط ّهري بيشترين استناد صورت گرفته است .كتابهاي الشفاء ،اسفار،
مجموعه آثار عالمه مط ّهري ،االشارات و التنبيهات و مجموعه مصنفات شيخ
اشراق ،پراستنادترينها در ميان كتابهاي مورد استفاده بوده است.
 )1998( Tiewدر پژوهشــي به بررسي مقاالت مجله تحقيقات طبيعي
رابر بين ســالهاي  1997 -1988پرداخت .يافتهها نشان ميدهد %63/2
بيش از يك پديدآور داشــتهاند %88/53 .از مقاالت داراي  1-30استناد و
 %9/3از مقاالت نيز بين  31تا  50اســتناد داشتهاند .ميانگين استناد براي
هر مقاله  16/49است .دادهها نشان ميدهد  %36/82از مقاالت با همكاري
محققان همدانشگاهي و  %13/56از مقاالت ،با همكاري محققان كشورهاي
مختلف تهيه شــده بود .به طور كلي ،محققان از  12كشور در تهية مقاالت
اين مجله همكاري داشــتند كه مالزي با  ،28انگلستان با  ،21و فرانسه با 5
مقاله ،سه كشور برتر در توليد مقاله بودند.
 Sharifو  )2004( Mahmoodدر تحقيقــي دو مجلــه اصلي اقتصادي
پاكستان را تحليل اســتنادي كردند و مشاهده كردند كه  %50مقاالت دو
مجله تكنويســندهاي بودند ،بيش از  %50از اســتنادها را ارجاع به منابع
كتابي تشــكيل دادند .ميانگين نيم عمر مقاالت اين دو مجله  9/16سال و
 12/96سال گزارش شدهاند.
 Maو  )2005( Sternبــراي تعيين مؤثرترين مقالة مجالت در اقتصاد
محيطــي و اقتصاد بــوم شــناختي در فاصلة ســالهاي 2003 – 1994
و همچنين مشــخص كردن ميزان همپوشــاني مقاالت ايــن دو حوزه به
تحليل اســتنادي مقاالت  10ســال اخير دو مجلــة (JEEM) «Journal
 »of Environmental Economics and Managementو مجلــة ()EE
 »«Ecological Economicsپرداختند .هر دو مجله ،از مجلههاي معتبر اين
حوزه بودند و در بين  171مجله اقتصادي داراي رتبه در  ISIداراي رتبههاي
 26و  29هســتند .يافتهها نشان ميدهد بيش از نيمي از استنادهاي مجله
 EEمربوط به كتابها ،گزارشها و اســناد و مدارك دولتي بوده است .نيم
عمر استنادها در مجلة  9/7 JEEMو در مجله  7/4 EEبوده و مطالب اين
دو نشريه همپوشــاني زيادي داشتند .مجله  EEدر مقايسه با مجله JEEM
خود اســتنادي زيادي داشت ،اما استنادهاي مقاالت مجله  JEEMبيشتر به
 10مجله برتر فهرست  ISIبوده است.
 Haridasanو  )2007( Kulshresthaدر بررســي اســتنادهاي مجله
ســازمان دانش دريافتند كه متوسط استناد براي هر مقاله  21بوده و كتاب
منبعي اســت كه بيش از ســاير منابع به آن استناد شده است .نويسندگان
آمريكايي ,انگليسي و آلماني سهم بيشتري در انتشار مقاله در اين نشريه را
داشتند و نويسندگان هندي از اين حيث در رده هفتم بودند.
 Vallmitijanaو همکاران( )۲۰۰۸در پژوهشــي به بررسي مآخذ پايان
نامهها به عنوان ابزاري براي مديريت مجموعه در يک کتابخانه دانشــگاهي
شــيمي با اســتفاده از يک مطالعه کتابســنجي از ســال  ۱۹۹۵تا ۲۰۰۳
پرداختنــد .يافتهها نشــان ميدهد در  46پاياننامه دكتري مورد بررســي
در
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مقاالت در دورة زماني پژوهش ،پر استنادترين نويسنده مهرداد پورجعفر با
 8اســتناد است .همچنين در جدول  2به  10نويسنده پراستناد كه بيش از
 5استناد در بخش مقاالت داشتند ،اشاره شده است.
در بخش اســتنادها ابتدا اســامي نويســندگان اســتخراج و سپس به
نويسندگاني كه داراي حداقل  10استناد در دو بخش فارسي و غير فارسي
بودند اشــاره شده است (جدول شماره  .)3در اين بخش بهيار جاللي با 43
استناد( )%0/49در استنادهاي فارسي و رادوستيتس با  27استناد()%0/31
در استنادهاي غير فارسي داراي رنبه اول هستند.
با توجه به يافتههاي پژوهش و نمودار يك  165مقاله ( )% 31/8داراي
يك نويســنده بوده و  58مقاله نيز بيشتر از  5مولف داشتهاند .رتبه مقاالت
دو ،ســه و چهار نويسندهاي نيز به اين ترتيب )%23/6( 122 ،)%15/5( 80
و  )% 16/6( 86است.
با توجه به اطالعات جدول  4نشريات باالترين ميزان استناد را با 66/3
درصــد به خود اختصــاص دادهاند و بعد از آن كتاب ،پايــان نامه ،گزارش
نهايي ،كنفرانس و ساير موارد(جزوات ،دستورالعمل ،دانش نامه ،بولتن و )...
قرار دارند .ميزان استناد به منابع الكترونيكي  41استناد بوده است.
اطالعات جدول  5نشان ميدهد باالترين نيم عمر متعلق به كتابهاي
انگليســي با نيم عمر  16سال و پايينترين مربوط به منابع الكترونيكي با 1

 ۴۲۰۳بار اســتناد صورت گرفته اســت ،و  79درصد اســتنادها ،استناد به
مجالت بوده است 50 .درصد نياز اطالعاتي پژوهشگران را  33عنوان مجله
پوشش داده است  ۵۰درصد از استنادها داراي نيم عمر  ۹سال بودهاند.
يافتههاي پژوهش
در مجموع طي ســالهاي  1381تا  518 ،1387مقاله در گرايش دام
و امور آبزيان نشــريه پژوهش و ســازندگي به چاپ رسيد .كل استنادها به
مقاله هاي مورد نظر  8736اســتناد است و ميانگين  16/8استناد براي هر
مقاله به دســت آمد .مقاله افراز در نشريه شماره ( 71تابستان سال )1385
با  82اســتناد بيشترين اســتناد را به خود اختصاص داده است و كمترين
اســتناد متعلق به مقاله رزمي در نشــريه تابستان ( 1385شماره  ) 71با 2
استناد است.
بيشــترين ميزان استناد مربوط به منابع انگليسي با  %76/2و بعد زبان
فارســي با  %23/3است .ساير زبانها كه شــامل زبانهاي آلماني ،روسي،
فرانسوي ،اسپانيايي ،چك و اسلواكي و بلغاري است كه مجموعآ كمي بيش
از  %0/5استنادها را به خود اختصاص دادهاند (جدول .)1
در رابطه با تعيين پراستنادترين و كم استنادترين نويسندگان مقاالت،
دادههاي اين بخش به دو گروه مقاالت و اســتنادها تقسيم شدند .در بخش

جدول  -1زبان استنادهاي مقاله هاي منتشر شده در نشريه پژوهش و سازندگي ( امور دام و آبزيان ) در سالهاي  1381تا 1387
زبان

انگليسي

فارسي

آلماني

روسي

فرانسه

اسپانيايي

چكي

بلغاري

تعداد استناد

6652

2036

18

15

5

6

2

1

درصد

76

23/5

*

*

*

*

*

*

*  6زبان ديگر نيم درصد استنادها را شامل شدند
جدول - 2پراستنادترين نويسندگان مقاالت منتشر شده در نشريه پژوهش و سازندگي ( امور دام و آبزيان) در سالهاي  1381تا 1387
رديف

نام مولف

تعداد استناد

درصد

1

مهرداد پورجعفر

8

1/54

2

محمد اشرفي هالن

7

1/35

3

بهالدين عالم زاده

7

1/35

4

كوروش كريمي

7

1/35

5

موسي توسلي

6

1/15

6

رضا سيد مرتضايي

6

1/15

7

غالمعلي كجوري

6

1/15

8

نسرين مشايي

6

1/15

9

حسن ممتاز

6

1/15

10

محمد يخچالي

6

1/15
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سال است و نيم عمر نشريات انگليسي و فارسي به ترتيب  4و  6سال و نيم
عمر كتابهاي فارسي و پاياننامهها به ترتيب  4و  11سال است.
در جدول  6پراســتنادترين مجالت مورد اســتناد يا نشريات هسته با
اســتفاده از قانون برادفورد تعيين شده اســت .مجالت پراستناد فارسي و
التين به صورت جداگانه تعيين شــدهاند .در گروه نشريات فارسي پژوهش

و ســازندگي با  282اســتناد در رتبه اول و نشريات شــيالت ايران ،مجله
دانشــكده دامپزشكي ،آبزي پرور ،آرشيو رازي و نشريه علوم پزشكي تهران
قرار دارند و در نشريات غير فارسي نشريه  Aqua Cultureبا  159استناد در
رده اول وJournal Animal Science ،Poultry Science ، Journal Dairy
Science ، Avian Disease szو  Indian Vet Journalدر ردههــاي بعــدي
قرار دارند.

جدول  -3پراستنادترين نويسندگان فارسي و غير فارسي در مقاالت منتشر شده در نشريه پژوهش و سازندگي ( امور دام و آبزيان) در سالهاي  1381تا 1387
رديف

نام نويسنده (ايراني)

تعداد استناد

درصد

نام نويسنده (غير ايراني)

تعداد استناد

درصد

1

بهيار جاللي

43

49

رادوستيتس

27

31

2

علي اسالمي

29

33

جاك وود

21

24

3

علي نيكخواه

24

27

سورگليوس

17

20

4

بابا مخير

22

25

لوانس

15

17

5

قباد آذري تاكامي

20

23

بيسواس

13

15

6

جميله پازوكي

14

16

جاب

12

14

7

علي رضوي

12

14

لورنزنس

12

14

8

غالمحسين وثوقي

12

14

سواين

12

14

9

بهرام احمدي

10

11

بوكس

10

11

10

مهرداد پور جعفر

10

11

مولنار

10

11

جدول  -4وضعيت استناد به منابع منتشر شده در مقاالت منتشر شده در نشريه پژوهش و سازندگي ( امور دام و آبزيان) در سالهاي  1381تا 1387
نوع استناد

مقاالت نشريات

كتاب

پايان نامه

گزارش نهايي

كنفرانس

منابع الكترونيكي

ساير موارد

تعداد

5792

2061

338

171

44

41

289

درصد

66/3

23/5

3/8

2

0/5

0/5

3/4
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( امور دام و آبزيان) در سالهاي  1381تا 1387
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نتيجهگيري
 518مقاله در  28شــماره نشريه پژوهش و سازندگي (دام و آبزيان) در
ســالهاي  1387 – 1381منتشر شده است .مؤلفين مقاالت  8736بار به
منابع علمي اســتناد كردهاند ،و ميانگين  16/8استناد براي هر مقاله بدست
آمده اســت .با عنايت به پژوهشهاي پيشين (كوالئيان )1376 ،با ميانگين
اســتناد  ،11/32و (شــهرياري و عصاره )1382 ،با ميانگين استناد ،8/42
ميانگين استناد مؤلفين مقاالت نشريه پژوهش و سازندگي(دام و آبزيان) با
كمي اختالف نســبت به ميانگين به دست آمده در پژوهش (تيو )1998 ،با
 ،16/49برابر  16/8است .اين تعداد استناد نشان دهنده آگاهی محققين از
اهميت استناد و توجه به متون علمی پيشين است.
با توجه به نتایج پژوهش ,زبان انگلیســی با  %76زبان غالب استنادات
بــوده و بعد زبان فارســي با  %23/5قرار دارد .ســاير زبانهــا ميزان 0/5

در صد را دارا هســتند .اســتناد به منابع انگلیســی در پژوهش (کوالئیان,
( ،%83/21)1376شــهریاری; عصاره %60/3 )1382 ,اســت و در پژوهش
(خبيري و همكاران )1390,اســتناد به منابع غيرفارسي بيشتر است .نشر
مقاالت علمي در جهان غالبآ به زبان انگلیســی اســت و این الگوی رفتاری
پژوهشــگران طبیعی اســت .ولي در علوم انســاني رفتار محققين متفاوت
اســت به نحوي كه در پژوهش (ورع و پرتو )1389,غالب استنادات نشريه
هنرهاي زيبا با  %57به منابع فارسی و پژوهش (همايي و همکاران)1390,
غالب استنادات فصلنامة معرفت فلسفي با  %50/47به منابع عربي است.
يافتههاي پژوهش نشان ميدهد در بخش مقاالت پورجعفر پراستنادترين
نويسنده با  8اســتناد بوده و در بخش استنادهای غير فارسي رادوستيتس
با  27اســتناد و در بخش اســتنادهای فارســي بهيار جاللي با  43استناد
پراستنادترين نويسندگان بودند.
میزان استناد به منابع الکترونیکی وبي و غيروبي ،شاید به دليل فراهم
نبودن و آشــنایی ناکافــی مؤلفین مقاالت اين نشــريه در دوره پژوهش با
اینگونه منابع ،در حد  %0/5اســت .در پژوهش (شهرياري و عصاره)1382 ,
که ســال نشر آن با ســال آغاز دوره اين پژوهش يكي است ،میزان استناد
به منابع الکترونیکی  %10/7اســت .این امر نشان میدهد استناد به منابع
الکترونیکی در بین نویســندگان مقاالت نشــریه پژوهش و سازندگی(امور
دام و آبزیان) به نســبت برخی رشــتههای علمی داخل کشــور پایین بوده
اســت .یکی از دالیل اصلی از نظر نگارنده ساختار ضعیف اینترنت و ديگري
عدم وجود نظام یکپارچه دسترسی تحتوب به پایگاهها در مراکز پژوهشی
ســازمان تحقیقات,آموزش و ترویج کشــاورزی كشور اســت که وابستگی
سازمانی اکثریت مؤلفین مقاالت نشریه مورد پژوهش به این سازمان است.
يافتههاي پژوهش نشان میدهد  %31/8مقاالت يكنويسندهای بوده و
 %69بیش از یک نویسنده داشتهاند .مرور پژوهشها پيشين نشان ميدهد

جدول  -5نيم عمر استنادها در مقاالت منتشر شده در نشريه پژوهش و
سازندگي ( امور دام و آبزيان) در سالهاي  1381تا 1387
نوع منابع

سال ميانه منابع استناد شده

نيم عمر

كتاب انگليسي

1975

 16سال

پاياننامهها

1370

 11سال

نشريات انگليسي

1996

 6سال

كتاب فارسي

1377

 4سال

نشريات فارسي

1378

 3سال

منابع الكترونيكي

2001

 1سال

جدول  -6نشريات هسته فارسي و غير فارسي در مقاالت منتشر شده در نشريه پژوهش و سازندگي ( امور دام و آبزيان) در
سالهاي  1381تا 1387
نشريات فارسي

رديف

نشريات غير فارسي

عنوان نشريه

تعداد ارجاع

عنوان نشريه

تعداد ارجاع

1

پژوهش و سازندگي

282

Aqua Culture

159

2

شيالت ايران

96

Journal Animal Science

142

3

مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

38

Poultry Science

124

4

فصلنامه آبزي پرور

19

Journal Dairy Science

121

5

آرشيو رازي

16

Avian Disease

86

6

نشريه علوم پزشكي تهران

16

Indian Vet Journal

56

7

مجله علوم كشاورزي ايران

12

American Bee Journal

44

8

مجله بهداشت ايران

10

Animal Feed Science

44

9

مجله آبزيان

10

Small Animal Research

44

10

مجله تحقيقات دامپزشكي ايران

10

British Poultry Science

38
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نویسندگان مقاالت این نشریه تمایل خوبی به کار گروهی داشتهاند ،زیرا به
نسبت پژوهشهای مشابه ،آثار تک نویسندهای در میان نویسندگان مقاالت
این نشریه کمتر است ،به نحوی که در پژوهش(شهرياري و عصاره)1382،
( ،%86/4تصويــري; قمصري; جهــان نمــا( ,%58/1)1385 ,تيو)1998,
 ,%63/2و (محمود و شــريف %50)2004,درصد مقاالت تك نويســندهاي
بودهاند.
يافتههــا در مورد حوزههاي زير شــاخه دام و آبزيان ،نشــان ميدهد
پژوهشگران گروه آبزیان فعالترین اعضاء در مقایسه با سایر گروهها هستند.
مقاالت حوزه شيالت فراواني بيشتري نسبت به ساير بخشهاي دامپزشكي
دارند .اين مســئله ميتواند مرتبط با كمشماري نشــريات حوزه آبزيان در
كشور و گرايش نويسندگان شيالتي به نشر مقاالتشان در اين نشريه باشد.
با توجه به يافتههاي پژوهش نشــريات بيشترين استناد را با  %66/3به
خود اختصاص دادهانــد و بعد كتاب با  %23/5قرار دارد .پاياننامه ،گزارش
نهايي ،كنفرانس و ساير موارد (جزوات ،دستورالعمل و  )...و منابع الكترونيكي
در ردههاي بعدي هســتند .ميزان استناد به نشريات در پژوهشهاي مشابه
(کوالئيان( ،%83/21)1376،والميتجانا و همکاران( ،%79)۲۰۰۸،خبيري و
همكاران )1390،كه در آنها اســتناد به نشريات بيشــتر بوده نيز اينگونه
اســت .امــا در مورد كتابها كــه در اين پژوهش بــا  %23/5در رتبه دوم
اســت ،استناد به كتابها در پژوهشهاي (شهرياري; عصاره ،%74 )1382
(شــريف ،محمود  )2004و (ما ; استرن( ،%50 )2005،ورع; پرتو)1389 ،
 %41و پژوهشهاي (همايي و همکاران )1390 ،و (هريداســان; كالشرستا
 )2007كتابها بيشترين استناد را به خود اختصاص دادهاند.
يافتهها در مورد نيمعمر اســتنادات نشــان ميدهد باالترين نيم عمر
متعلق به كتابهاي انگليســي با  16ســال و پايينتريــن مربوط به منابع
الكترونيكي با  1ســال است و نيم عمر نشريات انگليسي و فارسي به ترتيب
 4و  6ســال و كتابهاي فارسي و پاياننامهها به ترتيب  4و  11سال است.
در پژوهش (کوالئيان )1376،ميانگين استناد به نشريات كه داراي بيشترين
ميزان اســتناد اســت  15/28ســال و در پژوهش (محمود; شريف)2004
ميانگين نيم عمر مجالت در دو نشــريه مورد بررسي  9/16و  12/96سال
اســت .بنابراين به نظر ميرسد نيم عمر اســتناد مجالت در اين پژوهش با
 6ســال نيم عمر خوبي اســت و تقريبآ نويســندگان اين نشريه از مجالت
روزآمدي استفاده كردهاند.
با توجه به دستهبندي نشريات مورد استناد در اين پژوهش به دو گروه
فارســي و غير فارسي ،يافتههاي پژوهش با اســتفاده از قانون برادفورد در
بخش مجالت هسته نشــان ميدهد پراستنادترين مجله فارسي پژوهش و
ســازندگي با  282استناد و بعد شــيالت ايران ،مجله دانشكده دامپزشكي،
فصلنامه آبزيپرور ،آرشــيو رازي و نشريه علوم پزشكي تهران قرار دارند ،و
در نشــريات غير فارســي  Aqua Cultureبا  159استناد در رده اول و بعد
Journal Animal Science ،Poultry Science ،Journal Dairy Science

 ،Avian Diseaseو  Indian Vet Journalقرار دارند.
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