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چکیده
هدف :هدف اين پژوهش بررسی و ترسيم ساختار علم زيست شناسی ايران در پايگاه نمايه استنادي علوم
با استفاده از روش تحليل هم استنادي نويسندگان است.
روش شناسی :بدين منظور  21زيستشناس ايرانی و بينالمللی كه پراستنادترين نويسندگان در  0000مقاله
زيستشناسی كه حداقل يكی از نويسندگان آن وابستگی ملی به كشور ايران در نشانی خود داشت طی
سالهاي  0111 -0110مورد بررسی قرار گرفت .داده هاي مورد نياز اين پژوهش در آبان ماه  0301با
استفاده از فن هم استنادي در ميان نويسندگان زيست شناسی ايرانی در كل نمايه استنادي علوم ساي سرچ
در پايگاه دايالوگ (فايل  )33استخراج گرديد.
یافته ها :نتايج نشان داد كه توليدات علمی زيست شناسی ايران از نرخ رشد بااليی برابر با  01/0درصدي
برخوردار بوده است .تحليل عاملی  00عامل را نشان داد و نقشه علمی نشان داد كه ساختار زيست شناسی
ايران از  0خوشه شامل داروشناسی و داروسازي ،ايمنی شناسی ،زيست فيزيک ،زيست شناسی تكاملی،
زيست شناسی و ميكروب شناسی كاربردي ،شيمی ،زيست شيمی و زيست شناسی ملوكولی و زيست
شناسی سلولی تشكيل شده است.
نتیجهگیري :اوالً ،حوزهي "زيست شيمی و زيست شناسی ملكولی" بيشتر مورد توجه است ،ثانياً،

محققان ايرانی حوزه زيست شناسی در نقشه علمی از جايگاه متوسطی برخوردارند.
كلید واژهها :ترسيم ساختار علم ،تحليل هم استنادي ،علم سنجی ،Pathfinder ،زيست شناسی ،ايران.
 1استادیار ،عضو هیأت علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور fsohieli@gmail.com
 .0استاد ،عضو هيئت علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
osareh.f@gmail.com

 .3دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

rouhallahkhademi@gmail.com

48

مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال پنجم ،شماره  ،2پائیز و زمستان 1332

مقدمه
در سالهاي اخير محققان روابط ميان جنبههاي مختلف دانش مكتوب شامل نويسندگان،
انتشارات يا مؤسسهها را اغلب به كمک بازنمايی تصويري شبكه 0تحليل میكنند (ژائو و
استورتمن ،)0110 ،0و از اين طريق به تحليل و مصورسازي 3شبكههاي دانش پرداخته و به طور
مؤثر در كشف دانش جديد و مديريت و استفاده از منابع دانش موجود دست میيابند (اسمال،3
.)0111
در درون يک نقشه معين ،مجاورتِ نقاط نمايانگرِ نويسنده ،انعكاس دهنده شباهت محسوس در
برخی از ابعاد میباشد .با آزمايش كردن توزيع نويسندگان و خوشههاي نويسندگان درون فضاي
ذهنی 2دو يا سه بعدي از يک نمايش رسم شده ،ساير جنبههاي ساختاري میتوانند توصيف شوند.
خوشهها میتوانند با حوزههاي موضوعی ،متخصصين موضوعی ،مكاتب فكري ،6سبکهاي فكري
مشترك يا گرههاي زمانی يا جغرافيايی شناسايی شوند (مک كين.)0111 ،1
تحليل هم استنادي يكی از روشهاي كتابسنجی است كه دانشمندان علم اطالعات آن را براي
ترسيم ساختار فكري يک حوزه تحقيقاتی به كار میبرند و اين عمل شامل شمارش مدارك هم
استناد شده 0و يا جفت مدارك با هم استناد شده 1است كه به طور متناوب در سياهه ارجاعات
كتابشناختی مدارك مورد استناد ظاهر میشوند .در مطالعات هم استنادي ،مدارك هم استناد شده
در قالب يک ماتريس تهيه میشوند .اين ماتريس را براي به دست آوردن تصويري لحظهاي در

1. visual netwrok recentralization
2. Zhao & Stroman
3. visualization
4 . Small
5 . Intellectual space
6 . School of thought
7 . McCain
8. Co-cited documents
9 . paired documents
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نقطهاي ناهمسان در زمان تحليل میكنند و كاربرد اين تصاوير يا نقشه ها در نشان دادن ساختار
دانش و فراز و فروزهاي آن در طول زمان می باشد (اسمال.)0113 ،
امروزه پژوهش و توليد اطالعات علمی يكی از معيارهاي ارزيابی و رتبه بندي كشورها،
دانشگاهها ،مراكز آموزش عالی و دانشمندان میباشد .با در نظر داشتن اين نكته كه نگارش مقاله به
زبان انگليسی كه زبان بين المللی است و انتشار آن در مجالتی كه در نمايه نامه هاي بين المللی
نظير پايگاه مؤسسه اطالعات علمی 0نمايه میشوند و با توجه به اينكه كه بخش اعظمی از مقاالت
علمی حوزههاي علمی مختلف از جمله حوزه زيست شناسی ايران در مجالت علمی اين پايگاه
منتشر و نمايه میگردند در نظر است كه عملكرد پژوهشی دانشمندان ايران در حيطه زيست شناسی
و در سطح بين المللی مورد مطالعه واقع شود تا ضمن بررسی روند رشد انتشارات حوزه زيست
شناسی ايران به شناخت موضوعهاي اصلی كه توسط دانشمندان ايرانی مورد پژوهش واقع شدهاند
نائل آمده و به معرفی موضوعهايی كه كمتر مورد توجه واقع شده است ،اقدام شود .البته بخش
اعظمی از انتشارات حوزه زيست شناسی ايران به زبان فارسی است كه در اين مطالعه لحاظ نشده
اند و تنها به عملكرد پژوهشی دانشمندان ايران در حوزه زيست شناسی در نمايه استنادي علوم
قابل دسترس از طريق پايگاه دايالوگ پرداخته شده است.

پیشینه پژوهش
از آنجا كه ساختار علم زيست شناسی تاكنون ترسيم نشده استت ،متتونی كته بته ايتن موضتوع
پرداخته باشند ،موجود نبود و لذا سعی شده است كه به متونی كه به لحاظ روش شناسی و موضوع
نزديک تر به اين مطالعه بودند ،اشاره شود.
عصاره و ويلسون ( ،)0111در پژوهش به مطالعه و مقايسة وضعيّت توليدات علمی ايران ،طیّ
دو دورة  0101 – 0102و  0113 – 0111پرداختند .نتايج اين مطالعه نشان داد كه توليدات علمی
ايران در حوزه هاي موضوعی علوم و فنّاوري در پنج سالة دوم نسبت به پنج سالة نخست ،حدود
)1 .Institution of Scientific Information(ISI) (Now Thomson Reuters
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دو برابر افزايش ياف ته و در پنج سالة دوم ،از ميان انواع مدارك توليد شده توسط ايرانيان ،مقاالت از
 12درصد به  01درصد ،جزوهها از  0درصد به  01درصد و در مقابل چكيدة مقاالت سمينارها از
 00درصد به  3درصد نسبت به پنج سال اوّل رسيدهاند .به لحاظ موضوعی نيز ،بيشترين توليدات
علمی در هر دو دوره ،به ترتيب متعلّق به علوم پايه ،علوم پزشكی ،فنّاوري ،كشاورزي و علوم
انسانی بوده است .همچنين دادههاي تحقيق حاكی از آن بود كه بيشترين مدارك علمی مورد نظر به
ترتيب متعلّق به دانشگاه شيراز ،دانشگاه علوم پزشكی تهران ،دانشگاه صنعتی شريف و باالخره
سازمان انرژي اتمی ايران است.
سگلين 0و آكسنز 0در سال 0111در مطالعهاي ارتباط بين اندازه گروههاي پژوهشی و توليدات
علمی در ميان ريز زيست شناسان نروژ را مورد بررسی قرار داده اند .اين مطالعه با استفاده از بخش
مولفان بانک اطالعاتی  ISIذخيره شده بر لوحه فشرده ( )HSIODآثار چاپ شده پژوهشگران
ريز زيست شناسان نروژي انجام پذيرفته است .جمعاً  116عنوان در موضوع ريز زيست شناسی و
 130عنوان غير موضوع ريز زيست شناسی توسط  3306مولف چاپ شده است .گروههاي عملی
از طريق كتابسنجی بر اساس همكاري مؤلفان جمع  001گروه تحقيق مختلف از يک مولف  /عنوان
تا  001مولف  03 /عنوان بوده است 13 .درصد عناوين به وسيله گروههاي متخصص انجام پذيرفته
است .باقی مانده به وسيله گروههاي تحقيق علوم پزشكی صورت پذيرفته است كه در حدود 12
درصد از عناوين غير ريز زيست شناسی بوده است .به طور متوسط هر مولف در حدود  1/0مقاله
چاپ كرده است .اين تحقيق نتيجه گرفته است كه بين اندازه گروهها و توليدات علمی رابطه اي به
دست نيامده است.
عصاره و مک كين )0110( 3در پژوهشی تحت عنوان "ساختار پژوهش شيمی ايران در سال
 :0116-0111تحليل نويسندگان هم استناد" ،به ترسيم نقشة علم نگاشتی از توليدات علمی كشور
در رشتة شيمی با استفاده از پايگاه نمايه استنادي علوم ،پرداختهاند .تعداد توليدات علمی كشور در
1. Seglen
2. AKsens
3. McCain
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اين دوره 1600 ،مدرك بوده كه از تعداد  06مدرك در سال  0111تا تعداد  07611مدرك در سال
 ،0116رشدي  06درصدي داشته است .در اين پژوهش  1خوشه موضوعی شناسايی شدند.
عصاره و خادمی ( )0100نيز در پژوهشی ساختار فيزيک ايران را طی سالهاي  0111تا 0111
را در نمايه استنادي علوم با استفاده از تحليل نويسندگان هم استناد مورد بررسی قرار دادند6011 .
مدرك در بازهي مورد بررسی بازيابی شد كه بررسی نرخ رشد  %03/11را نشان داد .نقشهي علمی
ساختار فيزيک ايران 6 ،خوشه موضوعی را نشان داد .همچنين نتايج نشان داد كه بيشتر نويسندگان
ايرانی در اين ساختار در انتهاي خوشهها قرار گرفتهاند.
دهقانپور ( )0301در پژوهشی نقشه علمی تحقيقات مهندسی ايران در پايگاه اطالعاتی دايتالوگ
طی سالهاي  0110-0111را ترسيم و مورد بررسی قرار داده است .مدارك بازيابی شده كه مشتمل
بر  0316مورد بود ،از نظر نرخ رشد ،نويسندگان ،موضوعات ،مجالت منتشر كننده مدارك ،زبتان و
قالب مدارك مورد بررسی قرار گرفتند .نرخ رشد توليدات مهندسی ايتران طتی ستالهتاي -0111
 0110در پايگاه مذكور  03درصد بوده است .پرتوليدترين نويسنده ،كاوه با  00مدرك بود .بيشترين
حجم مدارك ايرانی نمايه شده در پايگاه اطالعاتی دايالوگ مربوط بته موضتوع مهندستی شتيمی و
مهندستتی بتترد بتتوده استتت .مجلتته Iranian Journal of Chemistry & Chemical
 Engineeringبا  330مدرك بيشترين تعداد توليدات را منتشتر كترده استت .مقتاالت بتا 11/03
درصد و زبان انگليسی با  11/0درصد ،به ترتيب نوع و زبان عمده مدارك منتشتر شتده را تشتكيل
دادند .بيشترين ميزان مشاركت نويسندگان ايرانی در زمينه انتشتار متدارك بتا كشتورهاي آمريكتا و
كانادا بوده است .براي ترسيم نقشه علمی توليدات مهندسی ايران طی سالهاي  0110-0111از نرم
افزار "پت فايندر" استفاده شده است .پنج خوشه اصلی در نقشه ،مشخص شد.
نگاهی بر پيشينهها حاكی از آن است كه نقشهي ساختار علم حوزههاي مختلفی به خصوص
علوم پايه انجام پذيرفته است كه در برخی جايگاه پژوهشگران ايرانی مناسب ولی در برخی ديگر
از جايگاه مناسبی در نقشهي علمی برخوردار نبوده است .همچنين میتوان گفت كه تقريباً در
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تمامی حوزهها توليدات علمی پژوهشگران ايرانی نمايه شده در پايگاههاي اي اس آي در حال
افزايش میباشد از روند رو به رشدي برخوردار است.

هدف پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر ترسيم ساختار علم زیست شناسی ايران با استفاده از تحليل هم
استنادي نويسندگان در طی سال هاي  0111تا  0110میباشد .از اهداف ويژهي اين پژوهش می
توان به تعيين روند رشد ،محققان پراستناد و بررسی اجزاء اصلی مقاالت پراستناد اين حوزه اشاره
كرد.

پرسش هاي پژوهش
 -0نقشهي هم استنادي (نقشه علمی) نويسندگان زيست شناسی ايران چگونه است؟
 -0اجزاء اصلی 0مقاالت پر استناد زيست شناسی ايران كدامند؟
 -3نويسندگان و مدارك تأثيرگذار زيستشناسی ايران در طی سالهاي  0111تا  0110كدامند؟
 -3ميزان رشد انتشارات زيستشناسی ايران در نمايه استنادي علوم طی سالهاي مورد بررسی
چگونه است؟

روش شناسی پژوهش
در گذشته مطالعات هم استنادي نويسندگان از نويسندگان پراستناد در يک يا چند حوزهي
موضوعی آغاز می شد (عصاره و مک كين .)0110 ،0ليكن در سال هاي اخير با تسوع نرم افزارهاي
تحليل داده ها اين كار با دقت و سرعت بيشتري انجام می پذيرد.
اين پژوهش نويسندگان مقاالت پر استناد حوزه زيستشناسی ايران را مورد بررسی قرار داده
است .بدين منظور در پايگاه دايالوگ ابتدا تمامی مقاالت حوزه زيست شناسی با دستور
1 . Principal Component
2 . Osareh and McCain
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 (s sc=Biolog*)0بازيابی و سپس نويسندگان مقاالتی كه در نشانی آنها واژه ايران آمده است
با دستور (s gl=Iran)0انتخاب شده و دوره زمانی  0111تا  0110نيز با دستور Py=1990-
 )s 2008)3اعمال شد .در اين پژوهش از دستور " "RANKدر دايالوگ براي انتخاب نويسندگان
به ترتيب تعداد استنادها از زياد به كم استفاده شد .از كل تعداد  0000مدرك ،تعداد  21نويسنده
اول به منظور تحليل اوليه برگزيده شدند .اين سياهه زيست شناسان ايران را كه داراي باالترين
ميزان رؤيت هستند را در بر دارد.
در اين پژوهش شمارش هم استنادهاي  21نويسندهاي كه داراي باالترين رتبه استنادي هستند
از جستجوهاي به عمل آمده در پايگاه استنادي علوم با استفاده از دستور استاندار دايالوگ به دست
آمد :به عنوان مثال
S CA= MOOSAVIMOVAHEDI AA and CA= YAZDANPARAST R and
PY=1990:2008
تمام جستجوها براي نويسندگان انتخاب شده در دايالوگ در آبان ماه  0301مطابق راهبرد

جستجوي فود صورت پذيرفت و نويسندگان هم استناد شده استخراج شدند .عمل استخراج
نويسندگان هم استنادي طبق دستورالعمل هاي استاندارد از طريق نرم افزار تحليل دايالوگ انجام
شد .سپس نتايج در ماتريسی شامل نويسندگان استناد كننده و نويسندگان استناد شونده ،تنظيم شد.

تجزیه و تحلیل دادهها
میزان رشد انتشارات زیست شناسی ایران در نمایه استنادي علوم
به منظور محاسبه متوسط نرخ رشد انتشارات زيست شناسی ايران در طی سالهاي مورد
بررسی از ميانگين هندسی استفاده شده است.

1 . Select Subject Category
2 . Select Geographical Location
3 . Select Publication year
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با توجه به نتايج بدست آمده مقدار متوسط نرخ رشد انتشارات مقاالت زيست شناسان ايران در
طی سالهاي  0111تا  0110برابر با  01/0درصد بوده استت .بتاالترين تعتداد متدرك منتشتر شتده
مربوط به سال  0110با تعداد  332مقاله و كمترين آن مربوط به سال  0111با  3مقاله متیباشتد .در
نمودار  0روند رشد انتشارات مقاالت زيست شناسی ايران مشاده می گردد .همان گونه كته در ايتن
جدول نمايان است مقاالت زيست شناسی ايران رشد چشمگيري داشته است.
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نمودار :0ميزان رشد انتشار مقاالت زيست شناسی ايران در طی سال هاي مورد بررسی در SciSearch

نویسندگان و مدارک تأثیرگذار زیست شناسی ایران در نمایه استنادی علوم
در جدول  0نويسندگان برتتر حتوزه زيستت شناستی كته حتداقل يكتی از نويستندگان داراي
وابستگی سازمانی ايران در نشانی خود داشته است ،مشاهده میگتردد .همانگونته كته در جتدول 0
مشاهده میگردد ،مقاالت زيست شناسان ايران نتوانستهاند استنادهاي زيادي را دريافت كنند .تنهتا 1
نويسنده ايرانی در جدول  21تايی دايالوگ وجود دارد ،كه در بين آنها موسوي موحد بتا  30استتناد
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داراي باالترين استناد در بين نويسندگان ايرانی است .نويستندگان ايرانتی ايتن جتدول بتا حتروف
پررنگ 0مشخص شدهاند.
جدول  :0نويسندگان پر استناد زيست شنلسی در مقاالت زيست شناسی با يک نويسنده ايرانی در نشانی
وابستگی
ملی

تعداد
استنادها

نام نویسنده

ردیف

وابستگی ملی

تعداد
استنادها

بین المللی

17

ALTSCHUL SF

62

بین المللی

63

ايرانی

17

MOZAFFARIAN V

62

بین المللی

ردیف

نام نویسنده
LOWRY OH

1

53

LAEMMLI UK

6

بین المللی

16

GUEX N

62

ايرانی

48

MOOSAVIMOVAHEDI AA

3

بین المللی

16

HANSCH C

62

بین المللی

41

BRADFORD MM

4

ايرانی

16

KHODARAHMI R

33

ايرانی

41

SABOURY AA

5

بین المللی

16

SCATCHARD G

31

بین المللی

38

WHO

2

ايرانی

15

BAHARVAND H

36

بین المللی

36

PACE CN

2

بین المللی

15

CLELAND JL

33

بین المللی

31

FRISCH MJ

2

بین المللی

15

ELLMAN GL

34

بین المللی

31

SAMBROOK J

2

بین المللی

15

HILL AV

35

ايرانی

24

YAZDANPARAST R

13

ايرانی

15

KHAJEH K

32

بین المللی

23

TANFORD C

11

بین المللی

15

PROTASEVICH I

32

بین المللی

21

BERNFELD P

16

بین المللی

15

THOMSON JA

32

بین المللی

21

JONES MN

13

بین المللی

14

BARON EJ

32

بین المللی

21

KABSCH W

14

بین المللی

14

HALLIWELL B

43

بین المللی

21

ROZEMA D

15

ايرانی

14

HOSSEINKHANI S

41

بین المللی

21

SWOFFORD DL

12

بین المللی

14

KURGANOV BI

46

بین المللی

20

RECHINGER KH

12

بین المللی

14

TAKAKUWA T

43

بین المللی

20

THOMPSON JD

12

ايرانی

13

ABDOLLAHI M

44

ايرانی

19

BORDBAR AK

12

بین المللی

13

ADAMS RP

45

بین المللی

19

MILLER SA

63

بین المللی

13

BRADFORD MA

42

بین المللی

19

PRIVALOV PL

61

بین المللی

13

CHOU PY

42

بین المللی

19

بین المللی

13

FELSENSTEIN J

42

TODESCHINI R

66

بین المللی

19

WANG J

63

بین المللی

13

KUMAR PV

42

بین المللی

18

ARAKAWA T

64

بین المللی

13

POCKER Y

53

بین المللی

18

BILLARD R

65

1 . Bold
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اجزاء اصلی مقاالت پر استناد زیست شناسی ایران
تحلیل عاملی
تحليل عاملی تعداد زيادي از متغيرهاي مشاهده شده را به تعتداد كمتی كتاهش متیدهتد .بته
عبارت ديگر ،كاربرد اصلی تكنيکهاي تحليل عاملی شامل:
 .0كاهش تعداد متغيرها؛
 .0كشف ساختار در ارتباط بين متغيرها ،يعنی طبقه بندي متغيرها (عصاره.)0113 ،
نويسندگانی كه در ايجاد ساختار فكري يک زيرحوزه مشاركت دارند ،تمايل به بتارگيري شتدن
در عامل هاي يكسان را دارند (مک كين.)0111 ،
تحليل عاملی به كمک نرم افزار آماري  SPSSصورت گرفته است .به منظور استخراج عامتل-
هاي از تحليل مؤلفههاي اصلی و دوران 0استفاده شد .بارگيريهاي 0باالتر از  .4در نظر گرفته شتده
است .مؤلفه هاي اصلی استخراج شده در جدول  0نشان داده شده است.
3

همانطور كه در جدول  0مشخص شده است ،تحليل مؤلفه هاي اصلی  ،يازده عامل (مؤلفه
اصلی) را نشان داد كه اين عاملها عبارتند از:
عامل اول :زيست شيمی و زيست شناسی ملكولی .3زیستشیمی يا بیوشیمی يا شیمی حیاتی،
مطالعهي فرايندهاي شيميايی در سازوارههاي زيستی است .زيستشيمی با ساختار و عملكرد
اجزاء سلولی مثل پروتئينها ،كربوهيدارتها ،ليپيدها ،اسيدهاي نوكلئيک ،و انواع ديگر
زيستمولكولها سر و كار دارد .اين عامل  06/120درصد از واريانس را به خود اختصاص داده
است و مهمترين حوزه اي است كه محققان برروي آن متمركز بوده اند كه در بردارنده  00نويسنده
میباشد و  6نويسنده ديگر نيز از طريق بارگيري هاي دوم و سوم خود در اين عامل قرار گرفته اند.
1. Rotation
2. Loading
3. Principal Component Analysis
4. BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY

ساختار علم زیست شناسی ایران در طی سال هاي  1331تا 2112

خواجه و عبدالهی دو نويسندهي ايرانی هستند كه در اين عامل بارگيري شده اند.
جدول  : 2تحلیل مولفههاي اصلی زیست شناسان پر استناد در مقاالت زیست شناسی ایران
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عامل دوم :زيست شناسی سلولی .0زیستشناسی سلولی يا بیولوژي سلولی شاخه جديدي از
دانش زيستشناسی است كه به ساختار و كاركرد سلولها در مقياس مولكولی متیپتردازد .در ايتن
شاخه از زيستشناسی بيشتر در مورد برهم كنش ملكول هاي زيستی با يكديگر در ستلول و اينكته
چگونه اين برهم كنشها باعث میشوند كه يک سلول بتواند به خوبی كاركرد داشته باشتد بررستی
میشود .مهمترين مولكولهايی كه در اين دانتش متورد توجته متیباشتند پتروتئينهتا و استيدهاي
نوكلئيک میباشتند .زیستشناسی سللولی و ملکلولی همپوشتانی زيتادي بتا ژنتيتک مولكتولی و
بيوشيمی دارد و گاهی نمیتوان بين آنها مرز مشخصی قرار داد .اين عامل دومين حتوزه موضتوعی
است و  2نويسنده از طريق بارگيري اول خود و  3نويسنده نيز از طريق بارگيريهاي دوم و يا سوم
خود در اين عامل بارگيري شده اند .هيچ نويسنده ايرانی در اين عامتل حضتور نتدارد .ايتن عامتل
00/306درصد از واريانس را به خود اختصاص داده است.
عامل سوم :داروشناسی و داروسازي ،0جنبهاي از داروسازي است كه به بررسی پارامترهايی
چون فراهمی زيستی ،متابوليسم ،نيمه عمر ،حجم توزيع و اثر عبور اوّل داروها می پردازد1 .
نويسنده در اين عامل بارگيري شده ،همچنين  0نويسنده از طريق بارگيريهاي دوم يا سوم خود در
اين عامل قرار گرفتهاند .اين عامل نيز تقريباً در انحصار نويسندگان خارجی میباشد و هيچ ايرانی
در اين عامل قرار ندارد و 01/001درصد از واريانس را به خود اختصاص داده است.
عامل چهارم :ژنتيک و وراثت .3ژنتيک ،دانش انتقال صفات وراثت از والدين به فرزندان است
كه اين والدين ممكن است انسان ،درخت ،و يا حتی باكتري باشند .ژنتيک ،می كوشد تا از مكانيزم-
هاي ملكولی عامل انتقال صفات از نسلی به نسل ديگر سخن بگويد .اين عامل با  6نويسنده كه در
بارگيري اول خود و  3نويسنده از طريق بارگيري هاي دوم و سوم خود در اين عامل قرار گرفته
1. Cell Biology
2. Pharmacology and Pharmacy
3. Genetics and Heredity
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اند  ،حوزه موضوعی چهارمی می باشد كه محققان برروي آن متمركز بوده اند .اين عامل نيز
منحصراً در اختيار نويسندگان خارجی می باشد و هيچ نويسنده ايرانی حتی در بارگيري هاي دوم
يا سوم خود در اين عامل قرار نگرفته اند .اين عامل 01/130درصد از واريانس را به خود
اختصاص داده است.
اين  3عامل با اختصاص  30/301درصد از كل واريانس ،حوزههاي اصلی تحقيقاتی میباشند
كه محققان برروي آنها متمركز بوده اند.
عامل پنجم :شيمی ،فيزيک .0میتوان گفت كه اين عامل در اختيار نويسندگان ايرانی است.
بردبار ،صبوري و موسوي موحدي  3نويسنده ايرانی بارگيري شده در اين عامل می باشند3 .
نويسنده خارجی نيز در بارگيري هاي دوم و سوم خود در اين عامل قرار می گيرند .اين عامل
 6/020درصد از واريانس را به خود اختصاص داده است .ارتباط شيمی و فيزيک در عاملهاي
بيوفيزيک و بيوشيمی توضيح داده شده است.
عامل ششم :بيوتوكنولوژي و كاربرد .0اين عامل تقريباً بين نويسندگانی ايرانی و خارجی تقسيم
شده است 3 .نويسنده از طريق اولين بارگيري خود در اين عامل قرار گرفته اند .خدارحمی و
يزندان پرست دو محقق ايرانی حوزه زيست شناسی بارگيري شده در اين عامل می باشند .اين
عامل  6درصد از واريانس را به خود اختصاص داده است.
عامل هفتم :علوم گياهی .3علوم گياهی يكی از شاخههاي زيست شناسی است كه صرفاً موارد
مربوط به گياه را اعم از گياهان اوليه تا گياهان امروزي بررسی میكند و داراي زمينههاي مختلفی
مانند :گياهشناسی ،فيزيولوژي گياهی ،ريخت زايی و اندام زايی در گياهان ،بيوشيمی و جلبک
شناسی است  .علوم گياهی داراي دو بخش عمده فيزيولوژي و نظام مند است كه بخش فيزيولوژي

1 CHEMISTRY, PHYSICAL
2. BIOTECHNOLOGY & APPLIED
3. PLANT SCIENCES
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به شناخت زندگی گياهان و اندامهاي مختلف يک گياه میپردازد و بخش نظام مند نيز درباره
اسامی و طبقه بندي گياهان میباشد.
مظفريان ،محقق ايرانی حوزه زيست شناسی اولين نويسنده بارگيري شده در اين عامل است0 .
نويسنده ديگر كه خارجی می باشند نيز در اين عامل بارگيري شده و هيچ نويسندهي ديگري حتی
در بارگيريهاي دوم يا سوم خود در اين عامل قرار نگرفتهاند .اين عامل  3/060درصد از واريانس
را به خود اختصاص داده است.
عامل هشتم :زيست فيزيک .0زيستفيزيک گستره پهناوري از مسائل مربوط به سازوكارهاي
فيزيكی اصلی كه در فرايندهاي سامانههاي زيستی رخ میدهند را پوشش میدهد .از آن جمله است
ساختار و پويايیشناسی مولكولها ،ياختهها و بافتها ،ترموديناميک ،پويايی جمعيتی و الگوبندي
تقسيم ياخته ها ،زيستمكانيک و رئولوژي بافتها ،پديدههاي غيرخطی ،الگوبندي سايبرنتيک رياضی
سامانههاي پيچيده و سرانجام بيوانفورماتيک يا زيستشناسی رايانشی .در واقع بيوفيزيک پلی بين
فيزيک و زيستشناسی میباشد.
حسين خانی و يک نويسنده خارجی ،نويسندگان بارگيري شده در اين عامل از طريق بارگيري
اول خود ،هستند .همچنين خواجه ،نويسنده ايرانی ،به همراه  3نويسنده خارجی ديگر از طريق
بارگيري ها دوم و يا سوم خود در اين عامل قرار می گيرند .اين عامل  3/321درصد از واريانس را
به خود اختصاص داده است.
عامل نهم :شيمی بين رشتهاي .0تنها دو نويسنده از طريق بارگيري اول خود در اين عامل قرار
گرفته اند .همچنين دو نويسنده ديگر نيز از طريق بارگيري دوم يا سوم خود در اين عامل قرار می
گيرند .ونگ 3دومين نويسنده بارگيري شده در اين عامل ،همچين در بارگيري هاي بعدي خود در

1. BIOPHYSICS
2. CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
3. Wang
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عامل هاي اول ،دوم و چهارم نيز بارگيري شده است .هيچ نويسنده ايرانی در اين عامل قرار نگرفته
است .اين عامل  3/123درصد از واريانس را به خود اختصاص داده است.
عامل دهم :شيمی آلی .0شيمی آلی در زيست شناسی نقش اساسی برعهده دارد .گذشته از آن،
ارگانيسم هاي زنده ،بيشتر از تركيبهاي آلی ساخته شده اند .مولكولهاي "زيست شناسی مولكولی"
همان مولكولهاي آلی هستند .اين عامل با  3/110درصد از واريانس ،نسبتاً بخش كمی از واريانس
را به خود اختصاص داده است .دو نويسنده با بارگيري باال ( |  ) |1/1در اين عامل قرار گرفته اند و
هيچ نويسنده ايرانی در اين بين در اين عامل بارگيري نشده است.
عامل یازدهم :زيست شناسی تكوينی .0با  0/331درصد از واريانس ،كمترين سهم از واريانس
را به خود اختصاص داده است .بهاروند ،نويسنده ايرانی به همراه يک نويسنده خارجی ،تنها
نويسندگان بارگيري شده در اين عامل می باشند و نويسنده ديگري حتی در بارگيريهاي دوم يا
سوم خود در اين عامل قرار نگرفتهاند.

ترسیم ساختار علم حوزه زیست شناسی ایران
در این قسمت به كمک داده هاي به دست آمده ،ساختار علم حوزه زیست شناسی
ترسیم می شود .اما پیش از آن ،توضیح مختصري در رابطه با نرم افزار مورد استفاده ارائه می-
شود.
تحلیل داده ها با نرم افزار PFNet
تحليل پت فاين در اساساً بر اساس مفاهيمی از تئوري گراف به منظور توليد ساختار شبكه اي كه

1. Chemistry, Organic
2. DEVELOPMENTAL BIOLOGY
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 PFNetناميده میشود ،ترسيم می شود (شوانولت.)0111،0
به منظور ترسيم ساختار علمی حوزه زيست شناسی ايران از نرم افزار پت فايندر استفاده شد .نقشته
علمی اين حوزه با خوشه هاي موضوعی شكل گرفته است .اين ساختار در شكل 0نشان داده شتده
است .همانطور كه در نقشه ساختار علمی ترسيم شده مشخص است ،در اين نقشه فقتط  0خوشته
موضوعی شكل گرفته است .تقريباً میتوان گفت خوشه زيست شيمی و زيست شناسی ملكتولی در
مركز قرار گرفته است و خوشههاي ديگر از اين خوشه منشعب شده است .الملی( 0نويسنده شتماره
 )0مركزيت اين خوشه را تشكيل میدهد و بهاروند ( )30تنها نويسنده ايرانی اين خوشه متیباشتد.
اسامی نويسندگان خوشهها در جدول  0فهرست شده است .سامبروك )1( 3پل ارتباطی اين خوشته
با خوشههاي ايمنی شناسی شيمی آلی و زيست شناسی و ميكتروب شناستی كتاربردي استت (كته
عبداللهی ( )33نويسنده ايرانی در خوشه ايمنی شناسی قرار گرفته است) .خواجته و يتزدان پرستت
ديگر نويسندگان ايرانی حوزه زيست شناسی در خوشهي زيست شناستی ستلولی قترار گرفتتهانتد.
حسين خانی ( )30يكی از پلهاي ارتباطی بين خوشه زيست شيمی و زيستت شناستی ملكتولی بتا
زيست -فيزيک میباشد .خدارحمی ( ،)31يكی ديگتر از نويستندگان ايرانتی در نقشته ،در انتهتاي
خوشهي داروشناسی و داروسازي قرار گرفته است .موسوي موحد ( )3و صبوري ( )2دو نويستنده
ديگر در خوشهي زيست فيزيک قرار دارند كه اين دو نويسنده در ارتبتاط بتا يكتديگر متی باشتند،
همچنين بردبار ( )01به مانند اين دو نويسنده در خوشه زيست-فيزيک قرار گرفتته و ايتن هتر سته
نويسنده ايرانی با جونز 3در ارتباط هستند .يزدان پرست ( )01و خواجه ( )36نيز در خوشه زيستت
شناسی سلولی قرار دارند كه در اين خوشه لوري 2در مركز قرار گرفته است .مظفريان ( )01نيتز در
انتهاي خوشه زيست شناسی تكاملی 6قرار گرفته است
1 Schvaneveldt
2 Laemmli
3 Sambrook
4 Jones
5. Lowry
6. Developmental biology

ساختار علم زیست شناسی ایران در طی سال هاي  1331تا 2112

11

نتیجهگیري
 0000مدرك در سال هاي  0111تا  0110توسط محققان ايرانی حوزه زيست شناسی در نمايه
استنادي علوم نمايه شده است .اين مدارك داراي نرخ رشد 01/0درصد میباشند كه اين نرخ رشد
در مقايسه باالتر از نرخ رشد تحقيقات شيمی ايران در نمايه استنادي علوم (عصاره و مک كين،
 )0110كه برابر با  06درصد بود میباشد .همچنين اين نرخ رشد باالتر از نتايج عصاره و خادمی
( )0100در حوزه فيزيک ايران ( 03/11درصد) و دهقانپور ( )0301در حوزه مهندسی ايران (03
درصد) مشاهده شد .نتايج نشان داد كه تحليل عاملی حوزه زيست شناسی ايران در نمايه استنادي
علوم تشكيل  00عامل را داده است كه شامل زيست شيمی و زيست شناسی ملكولی
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زيست شناسی سلولی،داروشناسی و داروسازي،ژنتيک و وراثت،شيمی -فيزيک،بيوتوكنولوژي و
كاربرد،علوم گياهی،زيست-فيزيک،شيمی بين رشتهاي،شيمی آلی،زيست شناسی تكوينی میباشد.
 .در حالی كه نقشه علمی اين حوزه فقط  0خوشه را نشان داد كه شامل زيست شيمی و زيست
شناسی ملكولی ،زيست ـ فيزيک ،داروشناسی و دارو سازي ،ايمنی شناسی ،زيست شناسی سلولی،
زيست شيمی و زيست شناسی ملكولی ،شيمی ،زيست شناسی و ميكروب شناسی كاربردي و
زيست شناسی تكاملی میباشد.
در هر دوي اين تحليلها ،حوزهي "زيست شيمی و زيست شناسی ملكولی" در مركزيت قرار
دارند كه نشانگر توجه بيشتر محققان بر روي اين موضوع بوده است .خوشههاي موضوعی ديگر از
اين خوشه منشعب شدهاند و الملی نويسنده مركزي اين خوشه میباشد .تقريباً میتوان گفت نتايج
پژوهش عصاره و مک كين ( )0110جايگاه بهتري براي محققان شيمی ايران در نقشه علمی نشان
داد .اما نتايج عصاره و خادمی ( )0100نشان داد كه جايگاه محققان فيزيک ايران در نقشه علمی
چندان مناسب نيست و تقريباً همه در انتهاي خوشهها قرار گرفتهاند .به عبارت ديگر نقش فيزيک
دانان ايران در آن مطالعه بيشتر حالت جانبی داشته است.
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