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چکیده
این پژوهش از نوع علم سنجی است. بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران مراکز آموزشی و پژوهشی زیرپوشش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در 
منطقه 4 کشوری در دو پایگاه بین المللی اسکوپوس و وب آو ساینس از ابتدا تا سال2020، هدف اصلی این پژوهش بوده است. 304 نفر از پژوهشگران این مراکز جامعه 
آماری پژوهش را شکل داده اند. ابتدا داده های پژوهش از سامانه علم سنجی1  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گردآوری شد. داده های کتابشناختی مقاالت 
جامعه پژوهش از پایگاه اسکوپوس و چارک نشریات مربوط نیز از پایگاه سایماگو2  بازیابی و استخراج شد. برای رسم نمودارها نیز از نرم افزار اکسل استفاده شده است.

براساس میانگین استناد به تولیدات علمی مراکز، رتبه اول در پایگاه استنادی اسکوپوس به ایالم و در پایگاه استنادی وب آوساینس به لرستان اختصاص یافته است. بر مبنای 
شاخص هرش، بیتا ناصری )از کرمانشاه( در پایگاه استنادی وب آوساینس جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. در پایگاه استنادی اسکوپوس نیز بیتا ناصری و سید 
حســین صباغ پور )از همدان( در جایگاه اول قرار دارند. مجید توکلی )از لرســتان( جایگاه اول شــاخص جی ایندکس را در هر دو پایگاه اســتنادی به خود اختصاص داده 
است. درنتیجه تحلیل چارک ها، محمد جعفری )از لرستان( بیشترین تولید علمی چارک اول را داشته است. بیشترین تولید چارک دوم نیز به محمد جعفری و مجید توکلی 

)از لرستان( اختصاص دارد. چاپ 54/95 درصدی مقاالت در نشریات دو چارک باالیی بیانگر رشد کیفی مقاالت است.

کلیدواژه ها: علم سنجی؛ تولیدات علمی؛ پایگاه های استنادی؛ مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی؛ منطقه 4 کشور.
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مقدمه

بررسی های علم سنجی با اســتفاده از پایگاه های اطالعاتی، 
یکــی از کاربردی ترین روش های ارزیابــی تولیدات علمی در 
ســازمان ها و مراکــز علمی و از شــاخص های مهــم رتبه بندی 
کشورها است )بشیری، بهمن آبادی و حکیمی، 1398(. آگاهی 
از روند اطالعات علمی تولیدشــده، به درک موانع و مشکالت 
و بــرآورد اســتعدادها، قابلیت هــا و کاســتی ها کمک می کند 
و این نیز یاری رســان مدیران در تدوین خط مشــی پژوهشــی 
است. گوگل  اســکالر، اسکوپوس، وب آوســاینس سه پایگاه 
مهم  در حوزه اطالعات کتابشــناختی منابع هســتند )خداجوی 
و پورعباس قهرمانی، 1399(. در ســامانه علم ســنجی1  سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی، جدیدترین داده ها از 
این سه پایگاه استنادی بین المللی استخراج  شده و برمبنای آن ها 

شاخص های علم سنجی محاسبه می شود.
چــارک2  یــا به اختصــار Q شــاخصی اســت کــه بــرای 
 )Q4،Q3،Q2،Q1(تقســیم بندی جامعه آماری به چهار بخــش
 Q1 استفاده می شود. معموالً در بسیاری از ارزشیابی ها، مجالت
و Q2 به عنوان مجالت پرامتیاز محاســبه می شــوند. در بررسی 
اعتبار مجلــه انتخابی برای چاپ مقاله، عــالوه بر ضریب تأثیر 
مجله، چارک مجالت نیز بااهمیت اســت. شــوربختانه بسیاری 
از پژوهشــگران فقط بــه ضریب تأثیر نشــریات توجــه دارند 
درحالی که در رشــته های مختلف، ارزش ضریب تأثیر متفاوت 
اســت. الزم به گفتن اســت که به دلیل تفاوت در شاخص های 
ارزیابی، نمره چارک در پایگاه های اسکوپوس و آی. اس.آی. 
ممکن اســت متفاوت باشد )اشکنی پور، خداجوی و پورعباس 

قهرمانی، 1399(
در حوزه کشــاورزی، منابــع طبیعی و امــور دام، عالوه بر 
دانشــگاه ها و ســازمان های فعال در ســطح کشــور در سازمان 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز هرساله پژوهش های 
ارزشمندی انجام می شــود. در این پژوهش، وضعیت تولیدات 
علمی پژوهشــگران، اســتناد به مقاالت و شاخص هرش مراکز 
تابعه ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در منطقه 
4 کشــور در پایگاه های اســتنادی بین المللی بررسی می شوند. 
مراکز آموزشــی و پژوهشی تابعه ســازمان  تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشــاورزی در ایالم، لرســتان، خوزســتان، مرکزی، 
همدان، صفی آباد و کرمانشــاه در منطقه 4 کشوری قرار دارند. 
هدف آن اســت تا ســهم هر پژوهشــگر و مرکز آموزشــی و 
تحقیقاتی کشــاورزی و منابع طبیعی این منطقه از کل تولیدات  
ســازمان مشخص شود. تعیین نشــریاتی که بیشترین سهم را در 
نشــر تولیدات علمــی مراکز این مناطق داشــته اند، تعیین میزان 
اســتناد به تولیــدات علمی، میزان اســتناد به ازای هــر مقاله، و 
تعیین شــاخص هرش مراکز تابعه ســازمان در منطقه 4 کشــور 
تا ســال 2020 از دیگــر اهداف پژوهش حاضر اســت. در این 
راســتا، وضعیت تولیدات علمی 304 نفر از پژوهشگران، تعداد 
استنادها، شاخص هرش و پژوهشگران برتر سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشــاورزی در منطقه 4 کشــور در دو پایگاه 
یادشده تا سال 2020 بررسی شده است. از این تعداد پژوهشگر 
1 نفر استاد، 23 نفر دانشیار، 124 نفر استادیار، 75 نفر مربی،81 

نفر محقق غیر هیئت علمی هستند3 .
روش این پژوهش علم سنجی اســت. داده های مورداستفاده 
پژوهش از سامانه علم سنجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشــاورزی، پایگاه های سایماگو و اسکوپوس گردآوری شده 
اســت. برای یافتن داده های موردنیاز، چند مرحله جستجو شد. 
ابتدا مشخصات تولیدات علمی جامعه پژوهش )تعداد مقاالت، 
تعداد استنادات، شــاخص هرش، جی ایندکس، استناد به ازای 
هــر مقالــه( در هر دو پایگاه اســتنادی یاد شــده و در 2 بخش 

1. در این سامانه پژوهشگران می توانند عالوه بر درج مشخصات عمومی، تولیدات علمی خود را بر اساس شاخص هایی مانند تعداد مقاالت، تعداد کل استنادات دریافت شده، میانگین استناد به 
ازای هر مقاله و شاخص هرش و جی ایندکس مشاهده کنند.

2 .Quartile
3. این گزارش در خرداد ماه 1400 از سامانه علم سنجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استخراج شده است.
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جداگانه »مراکز« و »پژوهشگران«، از سامانه علم سنجی سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی استخراج و به نرم افزار 
اکسل منتقل و تجزیه وتحلیل شــد. برای شناسایی پژوهشگران 
برتر و بررسی چارک مقاالتی که سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشــاورزی تا سال 2020 به چاپ رسانده است، مقاالت 
مربوط به این ســال ها )535 عنــوان( در 282 عنوان نشــریه از 
پایگاه اســکوپوس بازیابی شد. برای تعیین چارک نشریات این 
مقاالت، نام آن ها در پایگاه ســایماگو جستجو و چارک آن ها 
استخراج شد. از 535 عنوان مقاله، تعداد 127 عنوان در چارک 

اول و تعداد 167 عنوان در چارک دوم قرار داشتند.
بررســی پیشــینه های موجود نشان می دهد که در سال های 
مختلف، پژوهش هایی مشــابه با پژوهش حاضر انجام شده است. 
روبرگ و ُکت1  )2011( در پژوهشی بر اساس داده های پایگاه 
اطالعاتی اســــکوپوس نشــان دادند که از مجموع 20 میلیون 
تولیــدات علمی دانشکده های کشــاورزی و دامپزشکی کانادا 
در سال های 2003 تا2010، حوزه های کشاورزی و دامپزشکی 
با بیش از 800 هزار مقاله بیشــترین ســهم را به خود اختصاص 
داده اند. دانشگاه های گولف، ساســــکاچوان و آلبرتا، هر ســه 
از کانادا، به ترتیب پرکارترین دانشــگاه ها و کشورهای آمریکا 
)بــا 200 هزار مقاله(، چین )با 86 هزار مقاله( و انگلســــتان )با 
51 هــزار مقاله( پرکارترین کشــــورها بوده اند. کشــور ایران 
نیز با 10 هزار مقاله در جایگاه بیســتم جهان قرارگرفته اســت. 
ســهم ایــران از 0/4 درصد در ســــال 2003 بــه 2/2 درصد در 
ســال 2010 افزایش یافته است. پژوهش ســورویس2 ، موهان3 ، 
کادمانــی4  و بهانومورتی5  )2014( درزمینه بررســی وضعیت 
انعکاس انتشــــارات حوزه مــــواد غذایی در پایگاه اطالعاتی 
اســــکوپوس در ســال های 1998 تا 2012 حاکی از آن است 
که 17511 مدرک علمی منتشــر شــــده اســت که درمجموع 
235166 اســتناد دریافت کرده اند. کشــور ایران با انتشار 222 
مدرک در جایگاه بیست و چهارم این بررسی قرارداشته است.

شــــهمیرزادی و گیلــوری )1397( در پژوهــش خود ضمن 

ارزیابی برون دادهای پژوهشــگران ســازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشــاورزی بین ســال های 1961 تا 2015، تعداد 6361 
تولیــدات علمی را بررســی کرده انــد. نتیجه آنکه در ســال های 
بررســی شــده، انتشــــار مقاالت ســازمان نیز روندی افزایشــی 
داشته است. پژوهشــــگران این سازمان در تولیــــدات علمــــی 
خود بــــه ترتیب با کشــورهای مالزی، آمریکا و آلمان بیشترین 
همکاری را داشته اند. دانشــــگاه آزاد اسالمی، دانشــگاه تهران 
و دانشــگاه تربیت مدرس، ازجمله دانشگاه های داخلی بودند که 
با پژوهشــگران این ســازمان بیشــتر همکاری کرده اند. بیشترین 
مقاالت پژوهشی درزمینه کشــاورزی و علوم زیستی بوده است . 
نتایج پژوهش شــــهمیرزادی، گیلوری و یوســفی )1394( نشان 
داد که پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــــاورزی با فراوانی 7/04 
درصد بیشترین تولید علمی را داشته است. تعداد کل اســتناد بــه 
تولیدات علمی ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
10782 و شــــاخص هرش ســازمان در تولیدات علمی 36 بوده 
اســت. پژوهشــگران این ســــازمان با پژوهشــگران آمریکایی 
)200 مورد( بیشــــترین هم تالیفی و مشارکت را داشته اند. تعداد 
کمی اطالعات علمی تولیدشــده پژوهشگران سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشــاورزی از ســال 1999 تا 2011 در پایگاه 
اطالعاتی وب آوســاینس روندی صعودی داشته است. یافته های 
بشــیری )1398( نیز بیانگر انتشار 744 عنوان مقاله در 151 عنوان 

نشریه بوده است.
گرچــه در برخــی از ایــن پژوهش هــا وضعیت علم ســنجی 
مؤسســات و واحدهــای تابعه ســــازمان تحقیقــات، آموزش و 
ترویج کشاورزی بررسی شــده است، اما تاکنون در هیچ یک از 
پژوهش ها وضعیت علم ســنجی پژوهشــگران مراکز آموزشی و 
تحقیقاتی کشــاورزی و منابع طبیعی منطقه 4 کشور به طور خاص 

بررســی نشده است.

وضعیت استنادی انتشارات مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه 4 کشور  در پایگاه های بین المللی اسکوپوس و وب  آو ساینس / نیر خالدی

1 . Roberge & Coast
2 .Surwase
3. Mohan
4. Kademani
5. Bhanumurthy
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دستاوردها

یافته هــای ایــن پژوهــش بر اســاس تولیدات علمــی، تعداد 
اســتنادها، نسبت تولیدات علمی به پژوهشگران، متوسط استنادها 
به تولیدات علمی و شــاخص هرش هر یک از مراکز پژوهشی و 

آموزشــی تابعه ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
در منطقــه 4 کشــوری در پایگاه هــای اســتنادی اســکوپوس و 

وب آوساینس است.

جدول 1. وضعیت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش منطقه 4 کشور در پایگاه های استنادی
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 به پژوهشگران

تعداد 

استنادها

متوسط استنادها

 به تولیدات علمی

شاخص هرش

س
وپو

سک
ا

س
ساین

آو 
ب 

و

س
وپو

سک
ا

س
ساین

آو 
ب 

و

س
وپو

سک
ا

س
ساین

آو 
ب 

و

س
وپو

سک
ا

س
ساین

آو 
ب 

و

س
وپو

سک
ا

س
ساین

آو 
ب 

و

2536211/440/843788910/504/23117ایالم1

5998341/660/579454209/6412/351712لرستان2

4667361/450/785853248/7391310خوزستان3

3353351/601/064722768/907/881310مرکزی4

4872351/500/725523497/669/971411همدان5

4084292/100/725543326/5911/441310صفی آباد6

53151822/841/549776476/477/891614کرمانشاه7

براســاس جدول 1، کرمانشــاه با میانگیــن 2/84، صفی آباد 
2/10 و لرســتان 1/66 به ترتیب بیشترین نســبت تولیدات علمی 
به پژوهشــگران را در پایگاه استنادی اســکوپوس به خود نسبت 
داده اند. ازنظر میانگین اســتناد به تولیدات علمی، ایالم با میانگین 
10/50 در باالترین رتبه و کرمانشاه با میانگین 6/47 در پایین ترین 
رتبه قــرار گرفته اند. نســبت تولیدات علمی به پژوهشــگران در 
پایگاه اســتنادی وب آوســاینس بــه ترتیب در کرمانشــاه 1/54، 
مرکزی 1/06، و در ایالم 0/84 اســت. ازنظر میانگین اســتناد به 
تولیدات علمی، لرستان با میانگین 12/35 در باالترین رتبه و ایالم 

با میانگین 4/23 در پایین ترین رتبه قرارگرفته اند.
بخشــی از نتایج پژوهش های پژوهشگران سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی در قالب مقاله منتشر می شوند. برخی 
از این مقاالت در نشــریات بین المللی و معتبری منتشر شده اند که 
در پایگاه هــای اطالعاتــی نمایه می شــوند. در جدول 2 وضعیت 
تولیدات علمی، تعداد اســتنادها، شاخص هرش و ارجاع به ازای 
هر مقاله پژوهشــگران برتر منطقه 4 کشــور در پایگاه اســتنادی 

بین المللی اسکوپوس و وب آوساینس نشان داده شده است:
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جدول 2. وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران منطقه 4 کشور در پایگاه اسکوپوس

تعدادمرکز آموزشی/ تحقیقاتیپژوهشگرانردیف

تولیدات علمی

تعداد 

استنادها

شاخصشاخص هرش

G-Index

استناد به ازای

 هر مقاله

3623710136/58کرمانشاهبیتا ناصری1

12353101229/41همدانسید حسین صباغ پور2

1228091223/33ایالممحمد آرمیون3

2833881812/07لرستانمجید توکلی4

1416381211/64مرکزیمنا طهماسبی5

201517127/55صفی آبادکیوان کریمی6

1582685/46کرمانشاهعیسی ارجی7

91186913/11همدانحامد منصوری8

براســاس اطالعات مندرج در جدول 2 و در پایگاه استنادی 
اســکوپوس، ازنظر شاخص هرش، بیتا ناصری از کرمانشاه و سید 
حســین صباغ پور از همدان با شاخص هرش 10 در جایگاه اول، 
محمد آرمیون از ایالم با شــاخص هــرش 9 در جایگاه دوم، منا 
طهماســبی از اســتان مرکزی و مجید توکلی از لرســتان هر یک 
با شــاخص هرش 8 در جایگاه ســوم قرار گرفته اند. سید حسین 
صباغ پور از اســتان همــدان با 29/41، محمد آرمیــون از ایالم با 

23/33 و حامــد منصوری با 13/11 از لرســتان بیشــترین اســتناد 
بــه ازای هــر مقاله را داشــته اند. همچنین بر مبنای شــاخص جی 
ایندکــس، مجید توکلی از لرســتان با شــاخص 18 جایگاه اول، 
بیتا ناصری از کرمانشــاه با شاخص 13 جایگاه دوم و سید حسین 
صباغ پــور از همدان، محمــد آرمیون از ایالم، منا طهماســبی از 
مرکزی و کیوان کریمی از صفی آباد با شاخص 12 جایگاه سوم 

را کسب کردند.

تعدادمرکز آموزشی/ تحقیقاتیپژوهشگرانردیف

تولیدات علمی

تعداد 

استنادها

شاخصشاخص هرش

G-Index

استناد به ازای

 هر مقاله

301739115/77کرمانشاهبیتا ناصری1

1228771223/92لرستانمجید توکلی2

121067108/83مرکزیمنا طهماسبی3

92657729/44همدانسید حسین صباغ پور4

91106912/22همدانحامد منصوری5

72066729/43صفی آبادسید محمود طبیب غفاری6

جدول 3. وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران منطقه 4 کشور در پایگاه وب آو ساینس

بر اســاس اطالعات مندرج در جدول 3 در پایگاه اســتنادی 
وب آوســاینس، بیتا ناصری از کرمانشــاه با شــاخص هرش 9 در 
جایــگاه اول، مجید توکلی از لرســتان، منا طهماســبی از اســتان 
مرکزی و ســید حســین صباغ پور از همدان با شــاخص هرش 7 

در جایگاه دوم، حامد منصوری از همدان و ســید محمود طبیب 
غفاری از صفی آباد در جایگاه ســوم قرارگرفته اند. ســید حسین 
صباغ پور از همدان با میانگین 29/44، ســید محمود طبیب غفاری 
از صفی آبــاد بــا میانگیــن 29/43 و مجیــد توکلی از لرســتان با 
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میانگین 23/2 بیشــترین اســتناد به ازای هر مقاله را داشته اند. در 
پایگاه اســکوپوس همدان و کرمانشــاه هریک با 2 پژوهشگر، و 
در پایگاه وب آوســاینس همدان با دو پژوهشــگر بیشترین تعداد 
پژوهشــگران برتر را به خود اختصاص داده اند. براساس شاخص 
جی ایندکس نیز مجید توکلی از لرستان با شاخص 12 در جایگاه 

اول، بیتا ناصری از کرمانشــاه با شاخص 11 در جایگاه دوم و منا 
طهماسبی از مرکزی با شاخص 10 در جایگاه سوم قرار دارند.

در جدول 4 فهرســت تعدادی از نشریات چارک اول مربوط 
به مراکز آموزشــی و تحقیقاتی کشاورزی منطقه 4 کشور تا سال 

2020 به ترتیب تعداد استناد ارایه شده است:

جدول 4. نشریات چارک اول )Q1( مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی )منطقه 4 کشور( تا سال 2020

بــا اســــتناد بــه یافته هــای پژوهش کــه مبتنی بــر داده های 
استخراج شده از پایگاه  استنادی اسکوپوس تا ســال 2020 است، 
535 اثر علمی در 282 عنوان نشــریه درزمینه کشــاورزی، منابع 
طبیعی و امور دام تولید شــده اســت. نتایج تحلیــل چارک اول 
تولیدات علمی مراکز نشــان می دهد کــه از مجموع 127 عنوان 
مقاله منتشرشده در نشریات چارک اول، بیشترین تعداد به ترتیب 
به لرســتان )30 عنوان(، کرمانشــاه )29 عنوان( و خوزستان )18 
عنــوان( تعلق دارد. محمد جعفری از لرســتان بــا 9 عنوان مقاله، 

کیوان کریمی از صفی آباد با 6 عنوان مقاله و ســه پژوهشــگر از 
کرمانشاه )عیسی ارجی، شــهریار ساسانی و بیتا ناصری( هر یک 
با 4 عنوان مقاله بیشــترین ســهم تولیدات علمی چارک اول را به 

خود اختصاص داده  اند.
در جدول 5 فهرســت تعدادی از نشریات چارک اول مربوط 
به مراکز آموزشــی و تحقیقاتی کشاورزی منطقه 4 کشور تا سال 

2020 به ترتیب تعداد استناد ارایه شده است:

ردیفعنوان مقالهسال نشرنویسندگانعنوان نشریه

Agricultural Water ManagementAndarzian, B., Bannayan, 

M., Steduto, P., (...), Barati, 

M.A., Rahnama, A.

2011Validation and testing of the AquaCrop model under 

full and deficit irrigated wheat production in Iran

1

Analytica Chimica ActaHashemi, P., Beyranvand, 

S., Mansur, R.S., Ghiasvand, 

A.R.

2009Development of a simple device for dispersive liquid-

liquid microextraction with lighter than water organic 

solvents: Isolation and enrichment of glycyrrhizic acid 

from licorice

2

Journal of Experimental BotanySasani, S., Hemming, M.N., 

Oliver, S.N., (...), Peacock, 

W.J., Trevaskis, B.

2009The influence of vernalization and daylength on 

expression of flowering-time genes in the shoot apex 

and leaves of barley (Hordeum vulgare)

3

Food ChemistrySefidkon, F., Abbasi, K., 

Jamzad, Z., Ahmadi, S.

2007The effect of distillation methods and stage of plant 

growth on the essential oil content and composition 

of Satureja rechingeri Jamzad

4

Current BiologyStone, G.N., Lohse, K., 

Tavakoli, M., (...), Askew, 

R.R., Hickerson, M.J.

2012Reconstructing community assembly in time and 

space reveals enemy escape in a western palearctic 

insect community

5
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در بررسی مقاالت چارک دوم )167 عنوان(، بیشترین تعداد 
مقاله به ترتیب به لرســتان )41 عنوان(، کرمانشــاه )38 عنوان( و 
صفی آباد و خوزســتان )هرکدام با 23 عنــوان( اختصاص دارد. 
مجید توکلی و محمد جعفری از لرستان هر یک با 8 عنوان مقاله، 
رضا ســلیمانی از ایالم با 7 عنوان و کیوان کریمی از صفی آباد با 
6 عنــوان مقاله بیشــترین تولیدات علمی چــارک دوم را به خود 

اختصاص داده اند.
 Crop Protection بیشترین تعداد مقاله چارک اول در نشریه
با انتشار 6 عنوان مقاله و بیشترین تعداد مقاله چارک دوم در نشریه 
Journal of Phytopathology با 8 عنوان مقاله چاپ شده است. 

از مجموع 535 عنوان مقاله چاپ شــده در نشریات چارک های 
مختلــف، تعداد 127 عنوان مقالــه )23/73 درصد( در مجله های 
چــارک اول و تعــداد 167 عنــوان مقاله )31/21( در نشــریات 
چارک دوم منتشر شده اند. لذا با توجه به مجموع مقاالت چارک 
اول و دوم می توان گفت 54/95 درصد از مقاالت در نشریاتی به 
چاپ رســیده اند که به دو چارک باالیی نشریات تعلق داشته اند. 
زمینه های موضوعــی زراعت و اصالح نباتات )24/48 درصد( و 
گیاه پزشــکی )25/97 درصد(، بیش از دیگر موضوعات )50/45 
درصد از کل تولیدات علمی( موردعالقه نویسندگان بوده است.

توصیه ها

برای ارتقای وضعیت تولیدات علمی و میزان اســتناددهی به 
مقاالت موارد زیر پیشنهاد می شوند:

1. برای افزایش شاخص هرش مراکز، پژوهشگران باید سطح 
کیفی مقاالت خود را ارتقاء داده و آن ها را در نشریات معتبر ملی 

و بین المللی منتشر کنند؛
2. همه اعضای هیئت علمی و پژوهشــگران مراکز آموزشی و 
پژوهشی تابعه سازمان در شبکه های اجتماعی علمی مانند ریسرچ 

گیت ، لینکدین ، آکادمیا  و گوگل  اسکالر عضو شوند؛
3. پژوهشــگران برای چاپ مقاالت خود در نشریه های معتبر 
داخلی و خارجی، باید به چارک نشریات توجه ویژه داشته باشند.

قدردانی

از همکار ارجمندم در مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی 
کشــاورزی جناب آقای ناصر اشــکنی پور بســیار سپاســگزارم، 
چراکه انجام این پژوهش بدون مســاعدت و راهنمایی های ایشان 

بسیار مشکل می نمود.

جدول 5. نشریات چارک دوم )Q2( مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی )منطقه 4 کشور( تا سال 2020

ردیفعنوان مقالهسال نشرنویسندگانعنوان نشریه

 International Journal of Plant

Production

Armiom, M.2010Efficiency of screening techniques for evaluating 

durum wheat genotypes under mild drought 

conditions

1

ChromatographiaHashemi, P., Abolghasemi, M.M., 

Fakhari, A.R., Ebrahimi, S.N., 

Ahmadi, S.

2007Hydrodistillation-solvent microextraction and 

GC-MS identification of volatile components of 

Artemisia aucheri

2

 Australian Journal of Crop

Science

Karimi, K., Amini, J., Harighi, B., 

Bahramnejad, B.

2012Evaluation of biocontrol potential of Pseudomonas 

and Bacillus spp. against Fusarium wilt of chickpea

3

BioImpactsAsgharzadeh, M.R., Barar, J., 

Pourseif, M.M., (...), Mashayekhi, 

M.R., Omidi, Y., Y.

2017Molecular machineries of pH dysregulation in tumor 

microenvironment: Potential targets for cancer 

therapy

4

Soil and Sediment ContaminationJafarnejadi, A.R., Homaee, M., 

Sayyad, G., Bybordi, M.

2011Large scale spatial variability of accumulated 

cadmium in the wheat farm grains

5
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Abstract
This article is scientometric research. The main purpose of this study was to investigate the status of scientific production 
of 4 country zone researchers whitch are working in research and educational centers affiliated to Agricultural research, 
Education and Extension Organization (AREEO) in Scopus and Web of Science from the beginning to 304 .2020 researchers 
from 4 country zone composed The population of the study.
Research data were collected from the scientometric system of the AREEO organization. Research community articles were 
retrieved from Scopus and then quarters of relevant publications were extracted from the Saimago database. Indeed the charts 
were made by Excel.
Based on the average citations of the scientific productions of the centers, the first rank of the Scopus and Web of Science 
citation databases was signed to Iilam and Lorestan, respectively. According to the H-index, bita naseri (from Kermanshah) 
took first place in the Web of Science citation database and Bita Naseri and Seyed Hossein Sabbaghpour (from Hamedan) in 
the first place of Scopus citation database. Majid Tavakoli (from Lorestan) has the first place in the G-index in both citation 
databases. Along with quartile analysis, Mohammad Jafari (from Lorestan) had the most first quartile scientific production. 
Mohammad Jafari and Majid Tavakoli (from Lorestan) also had the most second quart production. Overall, the publication 
of %54.95 of the articles in the top two quarters publications indicates the qualitative growth of these articles.
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