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چكید ه 
این پژوهش به بررســي مآخذ مقاالت منتشره نشریه پژوهش و ســازندگي)امور دام و آبزیان( طي سال هاي 1381 تا پایان سال 
1387 مي پردازد. روش پژوهش تحلیل اســتنادي اســت. جامعه آماري 518 مقاله و 8736 استناد این مقاالت است. میانگین 
استناد در هر مقاله 16/8 است. بیشترین اســتنادها مربوط به نشریات با 66/3% و کتاب با 23/5% است. منابع انگلیسي زبان با 
76/2%، بیشــترین استنادها را به خود اختصاص داده است. 31/8% مقاالت تک نویسنده اي هستند. باالترین نیم عمر مربوط به 
کتاب هاي انگلیســي زبان با 16 سال است و نیم عمر نشریات 6 سال مي باشد. پراستنادترین مجله فارسي پژوهش و سازندگي با 
282 اســتناد و غیر فارسي Aqua Culture با 159 استناد است. پراستنادترین نویسنده در مقاالت مهرداد پور جعفر با 8 استناد 

است. پراستنادترین نویسنده ایراني در استنادات بهیار جاللي با 43 و غیر ایراني رادوستیتس با 27 استناد است.

کلمات کلیدی: نشريه هاي علمي- پژوهشي، پژوهش و سازندگي، نیم عمر، تحلیل 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 ويژه اي اســت و در واقع يک مقاله 
علمي زماني معتبر اســت که به آثار و متون آن حوزه اســتناد کرده باشد. 
استناد، يکي از عناصر و شــاخص هاي نگارش علمي است و نقش بارزي در 
تولید و نشــر اطالعات دارد. با تجزيه و تحلیل تعداد اســتنادها مي توان به 
تحلیل و ارزيابي منابع علمي پرداخت. تحلیل استنادي رايج ترين روش بکار 
رفته در علم کتاب ســنجي است. )حّري، 1381(. از اين روش براي مقاصد 
مختلف اســتفاده مي شود که يکي از آن ها شناســايي نشريات  پراستناد با 
اثرگذاري  باالســت. استناد بیشتر به يک نشريه، نشانه آن است که شاخص  
اثرگذاري آن باالتر و از ديدگاه پژوهندگان يک رشته علمي نشريه  معتبرتري 
است. همچنین از اين روش مي توان براي سنجش میزان  اثرگذاري فعالیت 
علمي موسســات، دانشگاه ها و يا کشــورهاي  مختلف استفاده کرد. )حّري، 

 .)1376
مجــالت علمي به عنوان يکي از ابزارهاي کارآمد در حوزه ی تولید علم 
تلقي مي شوند. بررسي گرايش پژوهشــگران در استفاده از منابع اطالعاتي 
عالوه بر شناســايي رفتار مولفان، معیاري بــراي محک زدن درجه اعتبار و 
 .)Khaje  Jahantighi ،2005 -2009) اصالت مقاله علمي به شــمار مي آيــد
مقاالت منتشره در مجالت تخصصي به خاطر تازه بودن، کوتاه بودن، سرعت 
انتقال نتايج تفکر نويســنده به خواننده، ارزان تر بودن، ارائه ی مطالب بکر و 
تازه، تحلیل هاي بســیار دقیق از موضوع هاي پیچیده ی علمي و فني، چاپ 
و توزيع ســريع تر، دسترسي آســان تر، معرفي آخرين پژوهش ها، انتقادها و 

بررســي هاي اهل فن و سرانجام تنوع مطالب و شکل ارائه و گاه زبان و بیان 
سهل تر، معموالً براي پژوهشگران جذابیت بیشتري داشته و از نظر پژوهش 
نیز نسبت به کتاب هاي علمي، کاربرد بیشتري دارند )تیمورخاني، 1381(. 
بر اين اســاس در اين پژوهش به شناسايي وضعیت استناد در مقاالت امور 
دام و آبزيان نشــريه پژوهش و ســازندگي طي ســال هاي 1381 تا 1387 
پرداخته شده است تا میزان کل و میانگین استنادها، وضعیت کهنگي متون 
و پراکندگي استنادها به لحاظ تاريخ انتشار، نیم عمر منابع و استنادها، زبان 

استنادها، و نويسندگان پر استناد، و نشريات هسته مشخص شود. 

مواد و روش ها
جامعه آماري پژوهش 8736 اســتناد مربوط به 518 مقاله پژوهشــي 
منتشره در ســال هاي 1381 تا 1387 در نشريه پژوهش و سازندگي )امور 
دام و آبزيان( است. با توجه به حجم باالي مقاالت و نشر مقاالت گرايش هاي 
مختلــف موضوعي نظیر زراعت و باغباني، منابع طبیعي، و امور دام و آبزيان 
در اين نشــريه، و عدم انجام چنین تحقیقي در نشــريات اين حوزه تا زمان 
پژوهش، از میان ســه گرايش مختلف نشــريه، گرايش امــور دام و آبزيان 
انتخاب شــد. انتخاب دوره زماني پژوهش نیز بــه زمان ادغام دو وزارتخانه 
جهاد ســازندگي و کشــاورزي باز مي گردد، زيرا پس از ســال آخر دوره ی 
پژوهش، دسته بندي و گرايش نشريات پژوهش و سازندگي تغییر پیدا کرد. 
اين پژوهش به روش تحلیل استنادي انجام مي شود. اطالعات کتابشناختي 
مقاالت و اســتنادها اســتخراج و در جداول جداگانه اي در نرم افزار 2007 

تحلیلي بر رفتار استنادي مؤلفین مقاالت علمي پژوهشي ...
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Excel وارد و تجزيه و تحلیل هاي الزم در راســتاي پرســش هاي اساســي 
پژوهش صورت گرفت. هدف اصلي اين پروژه بررســي و شــناخت وضعیت 
مقاالت و استنادات مقاالت منتشره در  نشريه پژوهش و سازندگي) امور دام 

و آبزيان( مي باشد. پرسش هاي اساسي پژوهش شامل موارد زير مي گردد:
1- میانگین تعداد استنادها در نشريه چقدر است؟

2- وضعیت زبان استنادها چگونه است؟
3- پراستنادترين نويسندگان کدامند؟
4- پراستناد ترين نوع منابع کدامند؟

5- وضعیت نیم عمر منابع مورد استناد چگونه است؟
6- نشريات هسته مورد استناد کدامند؟

در ادامه مروري مختصر بر پیشــنه پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه 
تحلیل استنادي در داخل و خارج کشور ارائه مي گردد:

کوالئیان)1376( در پژوهشــي به بررســي میزان کاربــرد انواع منابع 
اطالعاتي در طرح هاي  تحقیقاتي مؤسســه واکسن و سرم سازي رازي کرج 
پرداخت. يافته ها نشان مي دهد  در 545   مقاله 6173 بار استناد شده است 
و میانگین استناد 11/32 استناد در هر مقاله است. باالترين میزان استناد با 
83/21% مربوط به نشريات  ادواري است. بیشترين میزان استناد با %62/54 
به منابع انگلیسي بوده است. نشــريات ادواري با 15/28% باالترين و پايان 
نامه ها با 5/71 پايین ترين میانگین نیم  عمر را داشتند. 43/21% از نشريات 
بیشترين میزان استناد را در بین نشريات داشتند که نشريات هسته در اين 

پژوهش محسوب می شوند.
شــهرياري و عصاره)1382( در پژوهشــي به بررسي استنادي مقاالت 
نشــريه علوم اطالع رساني بین ســال هاي 351 –1381 پرداختند. يافته ها 
نشــان مي دهد 59/8% مقاالت تألیفي بودند. میانگین اســتناد در هر مقاله 
8/42  اســت. 86/4% از مقاالت تک نويســنده اي بوده اند. 41% به کتاب، 
33/5% به نشريات ادواري و 10/7% به منابع الکترونیکي استناد شده است. 
زبان 60/3% از اســتنادها انگلیسي  بوده است. گزارش ها با 9 سال و 7 ماه، 
بیشــترين و يادداشت هاي شــخصي با 6 ماه، کمترين نیم عمر را به خود 

اختصاص داده اند. 
تصويري قمصري و جهان نما)1385( در پژوهشي به بررسي استنادات 
پايان نامه هاي پژوهشگران پژوهشکده مهندسي جهاد کشاورزي پرداخته اند. 
نتايج نشــان مي دهد بیشتر تولیدات علمي 86/3%، در کنفرانس هاي ملي و 
بین المللي ارائه شده است. بیشترين میزان تولیدات تألیفي بوده اند. %58/1 
مقاالت بیش از يک نويسنده داشته اند. بیشترين میزان تولید در سال 1382 

و کمترين در سال هاي 1371 و 1372 صورت گرفته است.
ورع و پرتو)1389( در پژوهشــي با روش تحلیل اســتنادي به بررسي 
مقاالت منتشر شده در نشريه هنرهاي زيبا در يک دوره سه ساله پرداختند. 
يافته ها نشان مي دهد 146 مقاله توسط 238 مولف به رشته تحرير درآمده 
اســت. میانگین استنادها 20/5، باالترين استناد به کتاب ها با 74 درصد، و 

57 درصد استنادها به زبان فارسي بوده است.
خبیري و همکاران)1390( در پژوهشــي به بررســي مآخذ رساله هاي 
دکتري و پايان نامه هاي کارشناســي ارشد دانشــکده تربیت بدني دانشگاه 
تهران در ســال هاي 1386 و 1387 پرداختند. يافته هاي پژوهش نشــان 
مي دهد استناد به نشريات التین و در کل استناد به منابع غیرفارسي بیشتر 
از ديگر منابع اســت. و نیز اســتناد به منابع چاپي 94/26 درصد، و منابع 

اينترنتي 5/74 درصد است. میانگین استناد به  پايان نامه کارشناسي ارشد، 
1/62 درصد و به پايان نامه هاي دکتري 1 درصد است.

همايي و همکاران)1390( در پژوهشــي به بررســي مقاالت فصلنامة 
معرفت فلســفي پرداخته اند. يافته ها نشــان مي دهد کتاب ها با 89/23%، و 
منابع عربي با 50/47% بیشترين استناد را به خود اختصاص داده اند. در بین 
نويســندگان، به آثار ماّلصدرا، ابن سینا،  آيت اهلل مصباح، عاّلمه طباطبائي و 
عالمه مطّهري بیشترين استناد صورت گرفته است. کتاب هاي الشفاء، اسفار، 
مجموعه آثار عالمه مطّهري، االشارات و التنبیهات و مجموعه مصنفات شیخ 

اشراق، پراستنادترين ها در میان کتاب هاي مورد استفاده بوده است.
Tiew )1998( در پژوهشــي به بررسي مقاالت مجله تحقیقات طبیعي 
رابر بین ســال هاي 1988- 1997 پرداخت. يافته ها نشان مي دهد %63/2 
بیش از يک پديدآور داشــته اند. 88/53% از مقاالت داراي 30-1 استناد و 
9/3% از مقاالت نیز بین 31 تا 50 اســتناد داشته اند. میانگین استناد براي 
هر مقاله 16/49 است. داده ها نشان مي دهد 36/82% از مقاالت با همکاري 
محققان هم دانشگاهي و 13/56% از مقاالت، با همکاري محققان کشورهاي 
مختلف تهیه شــده بود. به طور کلي، محققان از 12 کشور در تهیة مقاالت 
اين مجله همکاري داشــتند که مالزي با 28، انگلستان با 21، و فرانسه با 5 

مقاله، سه کشور برتر در تولید مقاله بودند. 
Sharif و Mahmood )2004( در تحقیقــي دو مجلــه اصلي اقتصادي 
پاکستان را تحلیل اســتنادي کردند و مشاهده کردند که 50% مقاالت دو 
مجله تک نويســنده اي بودند، بیش از 50% از اســتنادها را ارجاع به منابع 
کتابي تشــکیل دادند. میانگین نیم عمر مقاالت اين دو مجله 9/16 سال و 

12/96 سال گزارش شده اند.   
Ma  و Stern )2005( بــراي تعیین مؤثرترين مقالة مجالت در اقتصاد 
محیطــي و اقتصاد بــوم شــناختي در فاصلة ســال هاي 1994 – 2003 
و همچنین مشــخص کردن میزان همپوشــاني مقاالت ايــن دو حوزه به 
 JEEM) «Journal) تحلیل اســتنادي مقاالت 10 ســال اخیر دو مجلــة
 EE)) مجلــة  و   «of Environmental Economics and Management
Ecological Economics»» پرداختند. هر دو مجله، از مجله هاي معتبر اين 
حوزه بودند و در بین 171 مجله اقتصادي داراي رتبه در ISI داراي رتبه هاي 
26 و 29 هســتند. يافته ها نشان مي دهد بیش از نیمي از استنادهاي مجله 
EE مربوط به کتاب ها، گزارش ها و اســناد و مدارک دولتي بوده است. نیم 
عمر استنادها در مجلة JEEM  9/7 و در مجله EE 7/4 بوده و مطالب اين 
  JEEM در مقايسه با مجله EE دو نشريه همپوشــاني زيادي داشتند. مجله
خود اســتنادي زيادي داشت، اما استنادهاي مقاالت مجله JEEM بیشتر به 

10 مجله برتر فهرست ISI  بوده است. 
Haridasan و Kulshrestha  )2007( در بررســي اســتنادهاي مجله 
ســازمان دانش دريافتند که متوسط استناد براي هر مقاله 21 بوده و کتاب 
منبعي اســت که بیش از ســاير منابع به آن استناد شده است. نويسندگان 
آمريکايي, انگلیسي و آلماني سهم بیشتري در انتشار مقاله در اين نشريه را 

داشتند و نويسندگان هندي از اين حیث در رده هفتم بودند.
Vallmitijana و همکاران)2008( در پژوهشــي به بررسي مآخذ پايان 
نامه ها به عنوان ابزاري براي مديريت مجموعه در يک کتابخانه دانشــگاهي 
شــیمي با اســتفاده از يک مطالعه  کتابســنجي از ســال 1995 تا 2003 
پرداختنــد .يافته ها نشــان مي دهد در 46 پايان نامه دکتري مورد بررســي  
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4203 بار اســتناد صورت گرفته اســت، و 79 درصد اســتنادها، استناد به 
مجالت بوده است. 50 درصد نیاز اطالعاتي پژوهشگران را 33 عنوان مجله 

پوشش داده است 50 درصد از استنادها داراي نیم عمر 9 سال بوده اند.

یافته هاي پژوهش
در مجموع طي ســال هاي 1381 تا 1387، 518 مقاله در گرايش دام 
و امور آبزيان نشــريه پژوهش و ســازندگي به چاپ رسید. کل استنادها به 
مقاله هاي مورد نظر 8736 اســتناد است و میانگین  16/8 استناد براي هر 
مقاله به دســت آمد. مقاله افراز در نشريه شماره 71 )تابستان سال 1385( 
با 82 اســتناد بیشترين اســتناد را به خود اختصاص داده است و کمترين 
اســتناد متعلق به مقاله رزمي در نشــريه تابستان 1385 )شماره 71 ( با 2 

استناد است.
بیشــترين میزان استناد مربوط به منابع انگلیسي با 76/2% و بعد زبان 
فارســي با 23/3% است. ساير زبان ها که شــامل زبان هاي آلماني، روسي، 
فرانسوي، اسپانیايي، چک و اسلواکي و بلغاري است که مجموعآ کمي بیش 

از 0/5% استنادها را به خود اختصاص داده اند )جدول 1(.
در رابطه با تعیین پراستنادترين و کم استنادترين نويسندگان مقاالت، 
داده هاي اين بخش به دو گروه مقاالت و اســتنادها تقسیم شدند. در بخش 

مقاالت در دورة زماني پژوهش، پر استنادترين نويسنده مهرداد پورجعفر با 
8 اســتناد است. همچنین در جدول 2 به 10 نويسنده پراستناد که بیش از 

5 استناد در بخش مقاالت داشتند، اشاره شده است.
در بخش اســتنادها ابتدا اســامي نويســندگان اســتخراج و سپس به 
نويسندگاني که داراي حداقل 10 استناد در دو بخش فارسي و غیر فارسي 
بودند اشــاره شده است )جدول شماره 3(. در اين بخش بهیار جاللي با 43 
استناد)0/49%( در استنادهاي فارسي و رادوستیتس با 27 استناد)%0/31(

در استنادهاي غیر فارسي داراي رنبه اول هستند.
با توجه به يافته هاي پژوهش و نمودار يک 165 مقاله )31/8 %( داراي 
يک نويســنده بوده و 58 مقاله نیز بیشتر از 5 مولف داشته اند. رتبه مقاالت 
دو، ســه و چهار  نويسنده اي نیز به اين ترتیب 80 )%15/5(، 122 )%23/6( 

و 86 )16/6 %( است.
با توجه به اطالعات جدول 4 نشريات باالترين میزان استناد را با 66/3 
درصــد به خود اختصــاص داده اند و بعد از آن کتاب، پايــان نامه، گزارش 
نهايي، کنفرانس و ساير موارد)جزوات، دستورالعمل، دانش نامه، بولتن و ...( 

قرار دارند. میزان استناد به منابع الکترونیکي 41 استناد بوده است.
اطالعات جدول 5 نشان مي دهد باالترين نیم عمر متعلق به کتاب هاي 
انگلیســي با نیم عمر 16 سال و پايین ترين مربوط به منابع الکترونیکي با 1 

بلغاريچکياسپانیاييفرانسهروسيآلمانيفارسيانگلیسيزبان

6652203618155621تعداد استناد

******7623/5درصد

درصدتعداد استنادنام مولفردیف

81/54مهرداد پورجعفر1

71/35محمد اشرفي هالن2

71/35بهالدين عالم زاده3

71/35کوروش کريمي4

61/15موسي توسلي5

61/15رضا سید مرتضايي6

61/15غالمعلي کجوري7

61/15نسرين مشايي8

61/15حسن ممتاز9

61/15محمد يخچالي10

جدول 1- زبان استنادهاي مقاله هاي منتشر شده در نشریه پژوهش و سازندگي ) امور دام و آبزیان ( در سال هاي  1381 تا 1387

جدول2 - پراستنادترین نویسندگان مقاالت منتشر شده در نشریه پژوهش و سازندگي ) امور دام و آبزیان( در سال هاي 1381 تا 1387

* 6 زبان دیگر نیم درصد استنادها را شامل شدند

تحلیلي بر رفتار استنادي مؤلفین مقاالت علمي پژوهشي ...
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سال است و نیم عمر نشريات انگلیسي و فارسي به ترتیب 4 و 6 سال و نیم 
عمر کتاب هاي فارسي و پايان نامه ها به ترتیب 4 و 11 سال است.

در جدول 6 پراســتنادترين مجالت مورد اســتناد يا نشريات هسته با 
اســتفاده از قانون برادفورد تعیین شده اســت. مجالت پراستناد فارسي و 
التین به صورت جداگانه تعیین شــده  اند. در گروه نشريات فارسي پژوهش 

و ســازندگي با 282 اســتناد در رتبه اول و نشريات شــیالت ايران، مجله 
دانشــکده دامپزشکي، آبزي پرور، آرشیو رازي و نشريه علوم پزشکي تهران 
قرار دارند و در نشريات  غیر فارسي نشريه Aqua Culture با 159 استناد در 
 Journal Animal Science ،Poultry Science ، Journal  Dairyرده اول و
Science ، Avian Disease szو Indian Vet Journal در رده هــاي بعــدي 

قرار دارند.

ساير مواردمنابع الکترونیکيکنفرانسگزارش نهاييپايان نامهکتابمقاالت نشرياتنوع استناد

579220613381714441289تعداد

66/323/53/820/50/53/4درصد

درصدتعداد استنادنام نويسنده  )غیر ايراني(درصدتعداد استنادنام نويسنده )ايراني(ردیف

2731رادوستیتس4349بهیار جاللي1

2124جاک وود2933علي اسالمي2

1720سورگلیوس2427علي نیکخواه3

1517لوانس2225بابا مخیر4

1315بیسواس2023قباد آذري تاکامي5

1214جاب1416جمیله پازوکي6

1214لورنزنس1214علي رضوي7

1214سواين1214غالمحسین وثوقي8

1011بوکس1011بهرام احمدي9

1011مولنار1011مهرداد پور جعفر10

جدول 4- وضعیت استناد به منابع منتشر شده در مقاالت منتشر شده در نشریه پژوهش و سازندگي ) امور دام و آبزیان( در سال هاي 1381 تا 1387

جدول 3- پراستنادترین نویسندگان فارسي و غیر فارسي در مقاالت منتشر شده در نشریه پژوهش و سازندگي ) امور دام و آبزیان( در سال هاي 1381 تا 1387

 نمودار 1: تعداد نویسندگان مقاالت در مقاالت منتشر شده در نشریه پژوهش و سازندگي
) امور دام و آبزیان( در سال هاي 1381 تا 1387
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نتیجه گیري
518 مقاله در 28 شــماره نشريه پژوهش و سازندگي )دام و آبزيان( در 
ســال هاي 1381 – 1387 منتشر شده است. مؤلفین مقاالت 8736 بار به 
منابع علمي اســتناد کرده اند، و میانگین 16/8 استناد براي هر مقاله بدست 
آمده اســت. با عنايت به پژوهش هاي پیشین )کوالئیان، 1376( با میانگین 
اســتناد 11/32، و )شــهرياري و عصاره، 1382( با میانگین استناد 8/42، 
میانگین استناد مؤلفین مقاالت نشريه پژوهش و سازندگي)دام و آبزيان( با 
کمي اختالف نســبت به میانگین به دست آمده در پژوهش )تیو، 1998( با 
16/49،  برابر 16/8 است. اين تعداد استناد نشان دهنده آگاهی محققین از 

اهمیت استناد و توجه به متون علمی پیشین است. 
با توجه به نتايج پژوهش, زبان انگلیســی با 76% زبان غالب استنادات 
بــوده و بعد زبان فارســي با 23/5% قرار دارد. ســاير زبان هــا میزان 0/5 

در صد را دارا هســتند. اســتناد به منابع انگلیســی در پژوهش )کوالئیان, 
1376(83/21%، )شــهرياری; عصاره, 1382( 60/3% اســت و در پژوهش 
)خبیري و همکاران,1390( اســتناد به منابع غیرفارسي بیشتر است. نشر 
مقاالت علمي در جهان غالبآ به زبان انگلیســی اســت و اين الگوی رفتاری 
پژوهشــگران طبیعی اســت. ولي در علوم انســاني رفتار محققین متفاوت 
اســت به نحوي که  در پژوهش )ورع و پرتو,1389( غالب استنادات نشريه 
هنرهاي زيبا با 57% به منابع فارسی و پژوهش )همايي و همکاران,1390( 
غالب استنادات فصلنامة معرفت فلسفي با 50/47% به  منابع عربي است. 

يافته هاي پژوهش نشان مي دهد در بخش مقاالت پورجعفر پراستنادترين 
نويسنده با 8 اســتناد بوده و در بخش استنادهای غیر فارسي رادوستیتس 
با 27 اســتناد و در بخش اســتنادهای فارســي بهیار جاللي با 43 استناد 

پراستنادترين نويسندگان بودند.
میزان استناد به منابع الکترونیکی وبي و غیر وبي، شايد به دلیل فراهم 
نبودن و آشــنايی ناکافــی مؤلفین مقاالت اين نشــريه در دوره پژوهش با 
اينگونه منابع، در حد 0/5% اســت. در پژوهش )شهرياري و عصاره, 1382(

که ســال نشر آن با ســال آغاز دوره اين پژوهش يکي است، میزان استناد 
به منابع الکترونیکی 10/7% اســت. اين امر نشان می دهد استناد به منابع 
الکترونیکی در بین نويســندگان مقاالت نشــريه پژوهش و سازندگی)امور 
دام و آبزيان( به نســبت برخی رشــته های علمی داخل کشــور پايین بوده 
اســت. يکی از داليل اصلی از نظر نگارنده ساختار ضعیف اينترنت و ديگري 
عدم وجود نظام يکپارچه دسترسی تحت وب به پايگاه ها در مراکز پژوهشی 
ســازمان تحقیقات,آموزش و ترويج کشــاورزی کشور اســت که وابستگی 
سازمانی اکثريت مؤلفین مقاالت نشريه مورد پژوهش به اين سازمان است.

يافته هاي پژوهش نشان می دهد 31/8% مقاالت يک نويسنده ای بوده و 
69% بیش از يک نويسنده داشته اند. مرور پژوهش ها پیشین نشان مي دهد 

نیم عمرسال میانه منابع استناد شدهنوع منابع

16 سال1975کتاب انگلیسي

11 سال1370پايان نامه ها

6 سال1996نشريات انگلیسي

4 سال1377کتاب فارسي

3 سال1378نشريات فارسي

1 سال2001منابع الکترونیکي

جدول 5- نیم عمر استنادها در مقاالت منتشر شده در نشریه پژوهش و 
سازندگي ) امور دام و آبزیان( در سال هاي 1381 تا 1387

ردیف
نشريات غیر فارسينشريات فارسي

تعداد ارجاععنوان نشريهتعداد ارجاععنوان نشريه

282Aqua Culture159پژوهش و سازندگي1

96Journal  Animal Science142شیالت ايران2

38Poultry Science124مجله دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران3

19Journal  Dairy Science121فصلنامه آبزي پرور4

16Avian Disease86آرشیو رازي5

16Indian Vet Journal56نشريه علوم پزشکي تهران6

12American Bee Journal44مجله علوم کشاورزي ايران7

10Animal Feed Science44مجله بهداشت ايران8

10Small Animal Research44مجله آبزيان9

10British Poultry Science38مجله تحقیقات دامپزشکي ايران10

جدول 6- نشریات هسته فارسي و غیر فارسي در مقاالت منتشر شده در نشریه پژوهش و سازندگي ) امور دام و آبزیان( در 
سال هاي 1381 تا 1387

تحلیلي بر رفتار استنادي مؤلفین مقاالت علمي پژوهشي ...
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نويسندگان مقاالت اين نشريه تمايل خوبی به کار گروهی داشته اند، زيرا به 
نسبت پژوهش های مشابه، آثار تک نويسنده ای در میان نويسندگان مقاالت 
اين نشريه کمتر است، به نحوی که در پژوهش)شهرياري و عصاره،1382( 
86/4%، )تصويــري; قمصري; جهــان نمــا, 1385(58/1%, )تیو,1998( 
63/2%, و )محمود و شــريف,2004(50% درصد مقاالت تک نويســنده اي 

بوده اند.
يافته هــا در مورد حوزه هاي زير شــاخه دام و آبزيان، نشــان مي دهد 
پژوهشگران گروه آبزيان فعال ترين اعضاء در مقايسه با ساير گروه ها هستند. 
مقاالت حوزه شیالت فراواني بیشتري نسبت به ساير بخش هاي دامپزشکي 
دارند. اين مســئله مي تواند مرتبط با کم شماري نشــريات حوزه آبزيان در 
کشور و گرايش نويسندگان شیالتي به نشر مقاالتشان در اين نشريه باشد. 
با توجه به يافته هاي پژوهش نشــريات بیشترين استناد را با 66/3% به 
خود اختصاص داده انــد و بعد کتاب با 23/5% قرار دارد. پايان نامه، گزارش 
نهايي، کنفرانس و ساير موارد )جزوات، دستورالعمل و ...( و منابع الکترونیکي 
در رده هاي بعدي هســتند. میزان استناد به نشريات در پژوهش هاي مشابه 
)کوالئیان،1376(83/21%، )والمیتجانا و همکاران،2008(79%، )خبیري و 
همکاران،1390( که در آن ها اســتناد به نشريات بیشــتر بوده نیز اينگونه 
اســت. امــا در مورد کتاب ها کــه در اين پژوهش بــا 23/5% در رتبه دوم 
اســت، استناد به کتاب ها در پژوهش هاي )شهرياري;  عصاره 1382( %74، 
)شــريف، محمود 2004( و )ما ; استرن،2005( 50%، )ورع; پرتو، 1389( 
41% و پژوهش هاي )همايي و همکاران، 1390( و )هريداســان; کالشرستا 

2007( کتاب ها بیشترين استناد را به خود اختصاص داده اند.
 يافته ها در مورد نیم عمر اســتنادات نشــان مي دهد باالترين نیم عمر 
متعلق به کتاب هاي انگلیســي با 16 ســال و پايین تريــن مربوط به منابع 
الکترونیکي با 1 ســال است و نیم عمر نشريات انگلیسي و فارسي به ترتیب 
4 و 6 ســال و کتاب هاي فارسي و پايان نامه ها به ترتیب 4 و 11 سال است. 
در پژوهش )کوالئیان،1376( میانگین استناد به نشريات که داراي بیشترين 
میزان اســتناد اســت 15/28 ســال و در پژوهش )محمود; شريف2004( 
میانگین نیم عمر مجالت در دو نشــريه مورد بررسي 9/16 و 12/96 سال 
اســت. بنابراين به نظر مي رسد نیم عمر اســتناد مجالت در اين پژوهش با 
6 ســال نیم عمر خوبي اســت و تقريبآ نويســندگان اين نشريه از مجالت 

روزآمدي استفاده کرده اند.
با توجه به دسته بندي نشريات مورد استناد در اين پژوهش به دو گروه 
فارســي و غیر فارسي، يافته هاي پژوهش با اســتفاده از قانون برادفورد در 
بخش مجالت هسته نشــان مي دهد پراستنادترين مجله فارسي پژوهش و 
ســازندگي با 282 استناد و بعد شــیالت ايران، مجله دانشکده دامپزشکي، 
فصلنامه آبزي پرور، آرشــیو رازي و نشريه علوم پزشکي تهران قرار دارند، و 
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