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 شناسي علمي حوزه زلزله انتشارات سنجيه علممطالع

و  علوم گاهببر اساس پايگاه استنادي

4، افسانه جعفري3عليرضا نوروزي،∗2، علي قربي1محمد فالح
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 دانشگاه تهران، دانشكده دانشكده مديريتسنجي، كارشناس ارشد علم.2

و دانش.3  دانشگاه تهران، شناسي، دانشكده مديريت دانشيار گروه علم اطالعات
، دانشگاه رازي كرمانشاهدانشكده علوم اجتماعيكارشناس ارشد مديريت اطالعات،.4

23/9/97تاريخ پذيرش28/06/97:تاريخ دريافت

 چکیده

و كيفي توليدات علمي حوزة زلزله و ارزيابي كمي در هدف پژوهش حاضر، مطالعه تحليلي شناسي در پايگاه استنادي وبگـاه علـوم
و ايران از سا و با اسـتفاده از رويكـرد علـم 2018تا 1970ل جهان سـنجي ميالدي است. مطالعه حاضر، پژوهشي پيمايشي است

و ايران در حوزه زلزله انجام شده است كه با استفاده از شاخص شناسي را مورد ارزيـابي قـرار داده هاي كمي توليدات علمي جهان
زل است. يافته مدرك بوده كه سهم ايران از توليد علم جهان در اين 114292زله در جهان، ها نشان داد تعداد توليدات علمي حوزة

و در ميان كشـورهاي آسـيايي در مرتبـه 3065حوزه  مدرك است؛ همچنين نتايج نشان داد كه ايران در جهان در مرتبه سيزدهم
به 1963ششم قرار دارد. تعداد كل استنادها به مدارك  در25/6هر مدرك استناد است كه ميانگين استناد و شاخص هرش استناد

مي51اين حوزه براي كشور ايران  خيز است، تعـداد توليـدات علمـي دهد با وجود اين كه ايران يك كشور زلزله است. نتايج نشان
و تو  سـعه در كشور ما در مقايسه با برخي كشورها كه كانون زلزله نيستند پايين است. بنابراين، بايستي توجه بيشتري بـه تحقيـق

 شناسي شود حوزه زلزله

.سنجي شناسي، علم، تحليل استنادي، توليدات علمي، زلزلهاستنادي نمايه ها: کلیدواژه

 alighorbi73@ut.ac.irاتباتمك نويسندة مسئول.*
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 مقدمه.1
و ترين زيرسـاخت پژوهش يكي از اساسي هـاي توسـعه

و صنعتي كشـور  و رشـته پيشرفت علمي هـاي مختلـف هـا
ويـژه در حـوزة هاي هدفمنـد بـه شود. پژوهش محسوب مي

مي زلزله گويي به نيازهاي جامعه تواند عالوه بر پاسخ شناسي
و اتالف زمـان، در اين حوزه، از انجام پژوهش هاي تكراري

و اگر به توليد اطالعات علمي  و انرژي جلوگيري كند منابع
و تواند به عنوان يكي از شـاخص منجر شود مي هـاي رشـد

. اهميـت شناسي كشور تلقي شـود يافتگي حوزة زلزله توسعه
ــه  و نقــش توليــد اطالعــات علمــي در حــوزة زلزل شناســي

انكارناپذير آن در توسعة اين حوزه تـا بـدان حـد اسـت كـه 
ــي از  ــم عظيم ــا حج ــرفته دني ــورهاي پيش ــياري از كش بس

و مراكـز سرمايه هاي ملي خـود را صـرف توسـعة پـژوهش
مي پژوهشي در حوزة زلزله  كنند. شناسي

و داد بروني بررسيها يكي از كارآمدترين شيوه علمـي
به عبارت ديگر وضعيت كلي پژوهش، اسـتفاده از مطالعـات 

هـاي هاي نمايه شـده در پايگـاه سنجي با بررسي مقاله علم
گيـري استنادي معتبر است. در اين نوع از مطالعـات، انـدازه 

تواند تا حدودي مشخص كنـد كـه كمي توليدات علمي مي
هر فراواني پژوهش و هاي هر كشور، نهاد، هر رشته علمـي

و چــه رونــدي را طــي مــي  ــوده ــه ب ــد، هــر فــرد چگون كن
و سؤاالتي را براي پـژوهش خـود پژوهشگران چه زمينه ها

و چه زمينهكنن انتخاب مي و سؤاالتي مورد غفلت واقـعد ها
و در چـه شود؛ پژوهش مي ها را چه كساني، چـه نهادهـايي

ا دهند؛ اين پژوهش مراكزي انجام مي ز نظر مـالي چقـدر ها
و حمايت مي و بر محيطآنها گذاريتأثيرشوند هـاي علمـي

هـاي كمـي هاي ديگر چگونه است. اگرچه ارزيـابي پژوهش
و نبايد جايگزين ارزيابي نمي هـا هـاي كيفـي پـژوهش تواند

ــر شــود؛ مــي ــراي درك بهت ــزار مــؤثري ب ــد اب ــدتوان  فراين
و اسـ پژوهش و تحليـل، توزيـع و تجزيه تفاده از هاي علمي

شناسـي باشـد؛ در عـين حـال اطالعات علمي حـوزة زلزلـه 
 تأثيرهاي كيفي مانند هاي ارزيابي تواند برخي محدوديت مي

هـا را نداشـته باشـد. از آنجـا كـه سوگيري ارزيابان بر يافته
و ساالنه سهم گسـترده  اي از بودجـه كشـور بـه مؤسسـات

اخ مراكز پژوهشي به ويژه در حـوزة زلزلـه  تصـاص شناسـي

و تحليل مستمر فعاليت مي هاي پژوهشـي ايـن يابد، بررسي
هـاي مهـم در شناسـايي توانـد يكـي از گـام مؤسسات مـي 

دهـي نيازهاي اساسي كشور در اين حوزه باشد كه در جهت
از ايـن رو، هاي آتي نقشي محـوري دارد؛و تعريف پژوهش

المللـي، هـاي بـين شده در نمايـه سازي توليدات علمي نمايه
هـاي ارزيـابي تـرين شـاخص همواره به عنوان يكي از مهم

و توسعه كشور مي تحقيق ].3رود[ ها به شمار
الزم به ذكر است كه تحقـق ايـن موضـوع عـالوه بـر

و تعيين وضع موجود، نياز به اقدامات عملي  مطالعه توصيفي
ــاده ــداتو مــداوم در راســتاي پي ــايش تولي ســازي نظــام پ

ج زلزله و اصـالح شناسـي كشـور در هـت پيگيـري دائمـي
رسـد انجـام روندهاي موجـود دارد. بنـابراين، بـه نظـر مـي 

و مطالعه اي جامع با هدف تعيين وضـعيت توليـدات علمـي
شناسي در جهت ساماندهي به ايـن هاي حوزة زلزله پژوهش

 حوزه ضروري است.

و ضرورت پژوهش  اهميت

و با استفاده از مطالعـات علـم و ارزيـابي كمـي سـنجي
شناسـي بـر اسـاس هاي علمـي حـوزة زلزلـه داد برونكيفي 

المللـي هـاي اسـتنادي بـين هاي نمايه شده در پايگـاه مقاله
و فراوانـي مي و كيفـي توليـدات علمـي تـوان رشـد كمـي

هاي كشور در اين حوزه را نمايان سـاخت؛ نهادهـا، پژوهش
و پركار در اين حوزه را تعيين نمـود؛ سازمان و افراد فعال ها

و اسـتنادي مطالعـات تأثيرمچنين ميزانه گذاري پژوهشي
 پيشين را ارزيابي كرد. 

سطح توليد علم در هـر كشـوري تـا حـدود زيـادي بـا
و پژوهشي دانشگاهي به ويژه در سطح كيفيت نظام آموزشي

و تحصيالت تكميلي آن كشور بستگي دارد. زيرا دانشگاه ها
و پژوهشي پتانسيل و توا مراكز آموزشي هـاي الزم نمنديها

و را در راستاي اجراي طرح هاي پژوهشي بنيادي، كـاربردي
در توسعه و تخصـص اسـاتيد باتجربـه، اي در قالب تجربـه

و جنبش علمي  اختيار دارند. در راستاي حفظ پويايي حركت
حــوزة زلزلـه كشـور بـه  از ويـژه در شناسـي، ارائـة گزارشــي

هـاي ي، مقالـه هاي دانشـجوي نامه هاي پژوهشي، پايان طرح
و كتاب و ... ضروري است. علمي  هاي تأليفي



وب علمي حوزه زلزله انتشارات سنجيه علممطالع هيافتر علوم گاهشناسي بر اساس پايگاه استنادي

63

و سياست منظور برنامه در نتيجه، به گذاري علمـي ريزي
شناسي كشـور، در اختيـار داشـتنو پژوهشي در حوزة زلزله

استنادي در خصوص عملكرد پژوهشي اين حوزه در كشـور 
و فنـاوري  ضروري است تا بتوان عوامل مؤثر در توليد علم

و در  و درصدد رفع موانع توليـد علـم حوزة زلزله را شناخت
و تأثيرفناوري برآمد. عوامل  گذار در توليد علم ماننـد ايجـاد

(پژوهشگر  تقويت فرهنگ علم دوستي؛ توسعه منابع انساني
ــعه دوره  ــي)؛ توس ــن اساس ــوان رك ــه عن ــيلي ب ــاي تحص ه

نياز جامعه پژوهشـي دانشگاهي؛ تأمين منابع استنادي مورد
و پايگاه ها، كتاب ور مانند مجلهكش هاي استنادي علمـي ها،

 هـــاي پيشـــين؛ جهــت دســـتيابي بـــه نتـــايج پـــژوهش 
و كيفـي توسعه آزمايشگاه و مراكز پژوهشي؛ توسعه كمي ها

و تالش براي بـين مجله المللـي هاي علمي پژوهشي داخلي
كردن آنها؛ داشتن اسـتانداردهاي علمـي؛ مشـخص كـردن 

ا ــارات ــت او؛ حــداقل انتظ ــه موقعي ــه ب ــا توج ــرد ب ــر ف ز ه
و مديريت عالمانه پژوهش كشـور؛ سياسـت گـذاري علمـي

شناسـي تواند در توليد علم در حوزة زلزله نظارت صحيح مي
ايران مؤثر باشد. عدم وجود هر يـك از ايـن عوامـل مـانع 

شود. بنابراين، اهميـت پـژوهش حاضـر ايـن توليد علم مي
و تصمي است كه برنامه درمريزان گيرندگان امـور پژوهشـي

حــوزة زلزلــه را متوجــه وضــعيت توليــدات علمــي اعضــاي 
و متخصصـان ايـن حـوزه نمـوده تـا چنانچـه هيئت علمـي

و آنهـا هايي در ايـن زمينـه وجـود دارد بـراي رفـع كاستي
و ارتقاء جايگاه واقعي توليدات علمي اين حـوزه بهينه سازي

موضوع زلزله، تـاكنون اهميت با وجوداقدام مناسبي نمايند. 
پژوهشي كه در كشور به توليدات علمي اين حوزه با رويكرد 

صـورت نگرفتـه اسـت. ايـن مسـئله،سنجي توجه كند علم
گويــاي ايــن حقيقــت اســت كــه متخصصــان ايــن حــوزه 

هـاي علمـي اندازي دقيق در مورد فعاليت توانند از چشم نمي
 حوزه خود برخوردار باشند.

هشهاي اساسي پژو پرسش
هاي اساسي زيـر اين پژوهش درصدد است تا به پرسش

 پاسخ دهد:

و وضعيت توليد علم حوزة زلزله شناسي در جهـان، آسـيا
از خاورميانه طي سال چگونـه 2018تـا 1970هاي گذشـته

 بوده است؟
و رشـد توليـدات علمـي زبان، نوع مدرك، روند زمـاني

و ايران در پايگاه حوزة زلزله  گـاهوبدي اسـتنا شناسي جهان
 است؟ چگونه 2018تا 1970هاي در فاصله سال1علوم

و ها، پژوهشگاه دانشگاه و پركـار و پژوهشـگران فعـال هـا
در گاهوباستنادي شناسي در پايگاهپراستناد در حوزة زلزله علـوم

 دارند؟ قرار جايگاهيچهدر 2018تا 1970هاي فاصله سال
ايران در توليد كدام كشورها بيشترين همكاري علمي با

اسـتنادي وبگـاه شناسي در پايگاه مدارك علمي حوزة زلزله
 اند؟ داشتهرا 2018تا 1970هاي علوم در فاصله سال

وضعيت كلـي تعـداد مـدارك نمايـه شـده، تعـداد كـل
و شاخص هرش توليـدات پژوهشـگران ايرانـي در  استنادها

عپايگاه  اتـ 1970هـاي لوم در فاصـله سـال استنادي وبگاه
 چگونه است؟ 2018

 پيشينه پژوهش.2
و حوزه پژوهش هـاي داراي هاي متعددي در حوزة زلزله

پوشش موضوعي نزديك به اين حـوزه انجـام شـده اسـت. 
و رشـد توليـدات برخي از اين پژوهش ها به بررسي تغييرات

و بعد از وقوع بالياي طبيعي نظير سـيل، زلزلـه،  علمي قبل
ت و نيــز و غيــره؛ ســنجي هــاي علــم رســيم نقشــهســونامي

 اند. پرداخته
و چاوو تحليـل«) در پژوهش خود با عنوان 2007(2هو

بـه بررسـي » هاي حوزة فاجعة سونامي كتابشناختي پژوهش
هاي انجام شده در اين زمينه در پايگـاه اطالعـاتي پژوهش

پرداختند. 2004تا 1997نمايه استنادي علوم در بازة زماني 
در اين پژوهش شـامل نـوع مـدرك، آنها هاي تحليل واحد

زبان مدرك، تعداد مدارك، نويسندگان، الگوهاي انتشـاراتي، 
هـاي هـاي موضـوعي، كليـدواژه بنـدي توزيع در بين طبقـه 

و  نويسندگان، كشورهاي منتشـركنندة آثـار، آثـار پراسـتناد
توزيع استناد منتشر شده، پس از سونامي اندونزي بود. نتايج 

درصـد از كـل اسـناد53ان داد كه حـدودنشآنها پژوهش
و ژاپـن توليـد شـده اسـت. زبـان  توسط كشورهاي آمريكا

 
1. Web of science 
2. Ho and Chiu 



1397زمستان|72شمارهرهيافت

64

درصد از اسناد است. همچنين نتايج95انگليسي زبان غالب
پژوهش نشان داد كـه الگوهـاي انتشـاراتي در هشـت مـاه 

رخ داد 2004دسامبر26نخست از سونامي اندونزي كه در 
و اكثر مقالهاي بود كه اكثر به گونه هـا نيـز آثار مقاله نبودند

 باال منتشر شدند. تأثيرهاي با ضريب در مجله
و ديگران مطالعـة«) در پژوهشي با عنـوان 2009(1لي
هاي منتشر شـده در مجـالت پزشـكي بـا تطبيقي پژوهش

و توليد اطالعات علمـي در » موضوع زلزله به بررسي اشاعه
ازه هاي درمان، مديريت فوريت حوزه و ممانعـت اي پزشكي

 2008در مـاه مـي2هاي واگير پس از زلزله ونچوان بيماري
پرداختند. قبل از زلزله ونچوان تعداد معدودي مقالـة مـرتبط

و تعداد مقالـه  هـاي موجـود در پايگـاه با زلزله وجود داشت
هـاي موجـود در پايگـاه چهار برابر مقاله3اطالعاتي مدالين

هاي چينـي ود. در مقابل، تعداد مقالهب4اطالعاتي سي.بي.ام.
مرتبط با موضوع زلزلـه بعـد از زلزلـه ونچـوان بـه سـرعت 
افزايش يافت. در حالي كه اين افزايش ناگهاني در آگوسـت 

از50برابر بيشتر از ميـانگين9/6، 2008سال  سـال قبـل
در زلزله بود. مقاله هاي مرتبط با زلزله در پايگاه سـي.بي.ام.

ك 378 هـا را پوشـش هاي متنوعي از موضـوعه حوزهمجله
دادند، پراكنده بودند. به عـالوه، تغييـر انـدكي در تعـداد مي

هاي مـرتبط بـا موضـوع زلزلـه در پايگـاه اطالعـاتي مقاله
 مدالين رخ داده بود. 

و ديگران ترسيم«) در پژوهشي با عنوان 2010(5ساگار
بـه » اسـتناد اي بر مبناي نقشه علمي حوزة سونامي: مطالعه

هاي منتشر شده در حوزة سـونامي بـا ترسيم نقشة پژوهش
هاي پايگاه استنادي اسكوپوس در بازة زماني استفاده از داده

اثـر بـا 4338پرداختنـد. تعـداد 2008تـا 1997هـاي سال
شـان اسـتخراج شـدند. پارامترهـاي استناد دريافتي 21107

ليدات علمي، مورد مطالعه در اين پژوهش شامل نرخ رشد تو
توزيع آثـار در ميـان كشـورها، شـاخص فعاليـت كشـورها، 

و مقاله هاي پراستناد، الگوهاي نويسندگي، شاخص همكاري
ها بود. نتايج پژوهش نشـان داد كـه ايـاالت توزيع كليدواژه

و استراليا حدود  20/54متحده آمريكا، ژاپن، انگلستان، هند

1. Li et al. 
2. Wenchuan 
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جه درصد كل آثار را توليد كرده شـي در شـمار توليـدات اند.
دسـامبر26علمي اين حوزه پس از سونامي اندونزي كه در 

هـاي شـود. برخـي از پـژوهش رخ داد، مشاهده مـي 2004
بـه ارائـه اطالعـات كتابشـناختي صـرفاً مرتبط با اين حوزه 

(وب آو سـاينس)  موجود در پايگاه اطالعـاتي وبگـاه علـوم
و ديگـ بسنده كرده ) كـه 2012(6راناند؛ از جمله پژوهش لو

هـاي مطالعه كتابسنجي پژوهش«در پژوهش خود با عنوان 
 84051بـه بررسـي كيفيـت » 2010تـا 1900حوزه زلزله: 

و مدرك منتشر شده در حوزة زلزله در نمايه استنادي علـوم
 2010تا 1900نمايه استنادي علوم اجتماعي در بازة زماني 

پژوهشـگران، در پژوهش خود بـه شناسـايي آنها پرداختند.
و كشــورهاي برتــر در حــوزة پژوهشــي زلزلــه ســازمان هــا

و رشـدي نـامنظم را شناسـايي كردنـد. بيشـترين  پرداختند
هاي اين حوزه عبـارت هاي به كار رفته در پژوهش كليدواژه

كننـده، بود از: ارزيابي، كاليفرنيا، دگرديسي، مـدل، معكـوس 
ن لرزه احيه، ليتوسـفر خيزي، تكتونيك، ساختار پوسته، گسل،

ها فقط به اطالعات كتابشناختيو ميرايي. برخي از پژوهش
از موجود در پايگاه و با استفاده هاي اطالعاتي بسنده نكرده

و نرم شاخص و مقايسـه افزارهاي علم ها سنجي بـه بررسـي
ــه شــاخص هــاي مــورد بررســي در ايــن پرداختنــد؛ از جمل

مي پژوهش همكـاري توان به شـاخص همكـاري، درجـه ها
ها نويسندگان، تحليل استنادي نويسندگان، كشورها، سازمان

7تـوان بـه پـژوهش گوپتـاو... اشاره كرد. در اين راستا مـي

گـرايش«) اشاره كرد كه در پژوهش خود با عنـوان 1993(
بـه » هـاي چندنويسـندگي در حـوزة ژئوفيزيـك به پژوهش

ه هـاي نمايـه شـده در پايگـاه جـامعِ نمايـ بررسي پژوهش
تجمعي ژئوفيزيك پرداخت. وي در پژوهش خـود كـه بـازة

گرفـت، بـه را در بـر مـي 1985تـا 1936هـاي زماني سال
و بررســـي گـــرايش هـــاي نويســـندگان بـــه همكـــاري

نويسندگي در نگـارش آثـار پرداخـت. جامعـة پـژوهش تك
و 3417شامل  اثـر در حـوزة 1318اثر در حوزة ژئوفيزيـك

2/56ج پژوهش نشـان داد كـه اكتشاف ژئوفيزيك بود. نتاي
نويسنده نگارش درصد از كل جامعه پژوهش به صورت تك

تك اند. تعداد پژوهش شده نويسنده بـه تـدريج در بـازة هاي

 
6. Liu et al. 
7. Gupta 



وب علمي حوزه زلزله انتشارات سنجيه علممطالع هيافتر علوم گاهشناسي بر اساس پايگاه استنادي

65

روبه كـاهش نهـاده اسـت. 1985تا 1936هاي زماني سال
درصد به دست آمده6/1نسبت تعداد نويسندگان به هر اثر 

و در بـازة7/1بـه 1950تا 1936كه در بازة زماني  درصـد
درصد افزايش داشـته اسـت.9/1به 1985تا 1981زماني 

نتايج پژوهش همچنين نشـان داد كـه همكـاري در انجـام 
پژوهش در حوزة ژئوفيزيك سيري صعودي را در بازة زماني 

 طي كرده است. 1985تا 1936هاي سال
) و قادري سهي ) در پژوهش خود با عنوان 1394اسدي

و« بـا » نه سال توليد علم ايـران در حـوزة ژئوفيزيـك سي
و رويكرد علم سنجي بـه بررسـي استفاده از روش پيمايشي

و در پايگـاه  توليدات علمي حوزة ژئوفيزيـك از نـوع مقالـه
نشان داد آنها اطالعاتي اسكوپوس پرداختند. نتايج پژوهش

و در بازة زماني سال كه روند رشد مقاله هاي ها در اين حوزه
و داراي نـرخ 2013تا 1970 و مطلوب داشته سير صعودي
بوده است. سهم ايران در توليدات علمـي ايـن66/10رشد 

بـوده اسـت؛65/0حوزه نسبت به كل توليدات كل جهـان 
را بـه خـود اختصـاص داد. همچنـين30ي كه رتبه طور به

و آنها نتايج پژوهش نشان داد كه الگـوي نويسـندگي سـه
سندگي از فراواني برخـوردار اسـت. شـاخص بيش از سه نوي

و تعـداد61/2همكاري بين نويسـندگان حـوزة زئوفيزيـك 
نويسـنده بسـيار كـم بـود. همچنـين نتـايج هاي تـك مقاله

هـاي ايـران، زاگـرس، پژوهش حاكي از آن بود كه موضوع
و... از  ــران ــازي، ته ــق ف ــنوعي، منط ــبي مص ــبكه عص ش

 ني را داشتند. هايي بودند كه بيشترين فراوا موضوع
ــران و ديگ ــوان 2015(1وو ــا عن ــود ب ــژوهش خ ) در پ

هـاي لغزنـده هاي جهاني پژوهش در حوزة صفحه گرايش«
» : تحليلـي كتابشـناختي 2014تا 1991زمين در بازه زماني 

هـاي به تحليل كتابشناختي آثار منتشر شده در حوزة صفحه
و علـوم اجتمـاعي   لغزنده زمـين در نمايـه اسـتنادي علـوم

مقاله مربوط بـه 10567اي شامل پرداختند. بر اساس نمونه
سـنجي بـراي مشـخص شـدن اين حـوزه، تحليلـي كتـاب 

هـا، توزيـع بنـدي موضـوعي، مجلـه توليدات علمـي، طبقـه 
هـاي جغرافيايي نويسندگان، نويسندگان پرتوليـد، همكـاري 

و روابط واژگـاني انجـام دانشگاهي، دانشكده و سازماني اي
دو شد. نتايج نشان داد كه پژوهش در اين حـوزه در طـول
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دهه اخير رشد چشمگيري را تجربه كرده است. ژئوفيزيـك 
و منابع آب سه طبقه رشته چند بندي اي، مهندسي ژئوفيزيك

شـدند. موضوعي عمده بودند كه اين توليدات را شـامل مـي 
تـرين مجلـه در ايـن دوره بـود. فعال2مجلة ژئومورفولوژي

خو مهم و نـواحي شـه تـرين هـاي مربـوط بـه نويسـندگان
و شرق  جغرافيايي، مربوط به آمريكاي شمالي، اروپاي غربي

گـذارترين كشـور در ايـن حـوزه بـود. تأثيرآسيا بود. آمريكا 
و شوراي4شناسي آمريكا، سازمان زمين3آكادمي علوم چين

و مشاركت5هاي ايتاليا ملي پژوهش كننده اصـلي سه حامي
مي اين حوزه در سطح سازماني بودند. گـازتي در توليدات عل

هاي ايتاليا پرتوليدترين نويسنده از شوراي ملي پژوهش6اف
 ها بود. ترين مقاله كيفيت براي توليد با

هاي انجـام شـده در ايـن حـوزه برخي ديگر از پژوهش
ــي ــر بررس ــالوه ب ــم ع ــاي عل ــات ه ــه اطالع و ارائ ــنجي س

و انگ هـاي موجـود كـه رشـد يزهكتابشناختي به ارائه داليل
انـد؛ از جملـه ايـن اند، پرداخته منابع اين حوزه را سبب شده

مي پژوهش و سـيزر ها 7توان به پژوهش گوكسيوگلو، اوكاي

متـون«) اشاره كرد كه در پژوهش خـود بـا عنـوان 2008(
تـا 1970منتشر شده در حوزة علوم زمـين در بـازة زمـاني 

و داليـل ممكـن : گرايش2005 بـا اسـتفاده از نمايـه » هـا
اثر منتشر شده كـه حـداقل 2310استنادي علوم به بررسي 

داراي وابسـتگي بـه كشـور تركيـه بـود، آنها يك نويسندة
در پرداختند. تعداد مقاله هاي منتشر شده توسط كشور تركيه

كل 1990حوزة علوم زمين از دهة  داراي افزايشي موازي با
در دهـة پايـاني، نـرخ رشـد آثار منتشر شده اين كشور بود. 

درصد بود. همچنين رشـدي همزمـان در تعـداد16ساالنه 
استنادها را نيز شاهد بودند. داليـل ايـن افـزايش در تعـداد 
انتشارات به ترتيب عبارت بود از: تغيير در قوانين مربوط بـه 

و استخدام در دانشگاه هـا، تغييـر در نگـرش اعضـاي ارتقاء
ب هيئت علمي دانشگاه ه سمت نشـر، افـزايش حمايـت از ها

و گسـترش ها، انگيزه پژوهش هاي مالي بـراي نشـر مقالـه
آموزش عـالي. بـا وجـود ايـن، نتـايج نشـان داد كـه رشـد 
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نظير تعـداد تأثيرهاي چشمگير در تعداد انتشارات با شاخص
ها همگام نيست. اگرچه انتشـاراتي استنادهاي دريافتي مقاله

كآنها كه نويسنده اول از20شور تركيه نبود تنها از درصـد
و در بـازة زمـاني  تـا 1970جامعه را در حوزة علـوم زمـين

مي 2005 كل38داد، اين انتشارات به خود اختصاص درصد
و استنادهاي دريافتي را در برمي از48گرفت اثر از اين آثـار

 هاي پراستناد بودند. مقاله
زل بررسي ساير پيشينه و علـوم هاي موجود در حوزة زلـه

هـا نيـز بـه مرتبط همچنين نشان داد كـه برخـي پـژوهش 
و تغييـر در پـارادايم بررسي حوزه هـاي هـاي داغ پژوهشـي

تـوان بـه اند كه از آن جمله مـي پژوهشي اين حوزه پرداخته
) اشاره كرد كـه در پـژوهش خـود بـا 2018(1پژوهش امار

و علم«عنوان  ايه سنجي برروي پژوهش تحليل جغرافيايي
بـه كشـف الگوهـاي حـاكم بـر » مربوط به بالياي طبيعي

هاي حوزة بالياي طبيعي در پايگاه استنادي وبگـاه پژوهش
مـدرك 588424علوم پرداخت. جامعه پژوهش وي شـامل 

و 2017تا 1900پژوهشي بود كه در بازة زماني  منتشر شده
در انواع مختلفي از بالياي طبيعي را شامل مـي  شـدند. وي

پ ژوهش بين دو دسته از بالياي طبيعي تمايز قائل شده اين
 بود:
هـا، رانـش لـرزه شناسي/ژئومورفيك، نظير زمـين زمين.1

و.. زمين، فرسايش، فعاليت  هاي آتشفشاني
و هوا.2 و هوا/آب هـا، ها، طوفان شناسي، نظير سيل . آب

و ... . گـرايش  هـاي غالـب، تمركـز خشكسالي، تندباد
م و و همكاري شاركت كشورهاي مختلف به جغرافيايي

و نيـز حـوزه  و تصوير كشيده شـد هـاي داغ پژوهشـي
(تغيير در پارادايم گرايش هاي پژوهش) مشـخص هاي

هاي ايـن حـوزه نشـان شدند. مروري كلي بر پژوهش
مي مي شوند: دهد كه اين پژوهش به چند دسته تقسيم

كه پژوهش به ارائه اطالعـات كتابشـناختي صرفاًهايي
هـايي كـه ضـمن ارائـه انـد، پـژوهشا پرداختهه مقاله

هـا، اطالعات كتابشناختي به مقايسه كشورها، دانشگاه
و هاي علم پژوهشگران، ترسيم نقشه سـنجي پرداختـه

هــايي در ايــن راســتا بــراي مقايســه عرضــه شــاخص
سـنجي هاي علـم هايي كه به بررسي اند، پژوهش كرده
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و بعـد از هاي قبـ هاي زماني خاص نظير زمان دربازه ل
و زلزله پرداخته و رخداد بالياي طبيعي از قبيل سيل اند

كه پژوهش و به بررسي حوزه هايي هاي داغ پژوهشـي
و آينده پرداخته گرايش  اند. هاي حال

 روش پژوهش

شـود، روش پژوهش بر اساس مسئله پژوهش تعيين مي
هـاي مختلفـي مـورد تـوان از ديـدگاه روش پژوهش را مي

اد: پــژوهش حاضـر از لحــاظ روش در زمــرة بررسـي قــرارد 
مي هاي علم پژوهش و از نظر ماهيـت نيـز سنجي قرار گيرد

 كمي است.
بندي ديگر برحسـب نحـوه گـردآوري اطالعـات تقسيم

هاي توصيفي است؛ از اين نظر پژوهش حاضر جزو پژوهش
است. هدف پژوهشگر از انجام اين نـوع پـژوهش توصـيف 

و منظم خصوصـي  ات يـك موقعيـت يـا يـك عيني، واقعي
گونـه ديگـر، پژوهشـگر در ايـن عبـارت موضوع است. بـه 

مي پژوهش گونـه بـدون هـيچرا كند تا آنچه هست ها سعي
و نتـايجي عينـي از  دخالت يا استنتاج ذهني گـزارش دهـد

] ].1موقعيت بگيرد
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمامي مدارك علمي

وب شناس نمايه شده در حوزة زلزله  گـاهي در پايگـاه اسـتنادي
مـيالدي 2018تا سال 1970هاي علوم در فاصله بين سال

اكتبـر23تـا20است، اطالعات مورد نياز اين پـژوهش در 
وب 2018 .شدعلوم استخراج گاهاز پايگاه استنادي

علـوم گاهوباستنادي براي گردآوري اطالعات از پايگاه
ي كمـي تعبيـه هـا در بخش جستجوي سـاده محدودكننـده 

دهد با انتخاب فيلـدهاي كرده است كه به كاربران اجازه مي
جويو جو بپردازند. در قسمت جستو شده به جست مشخص

و جســـتجوي واژة  ســـاده بـــا انتخـــاب فيلـــد موضـــوع
Earthquake اسـتنادي نامـه پايگـاه كل اطالعات نمايـه 

شناسـي در آن نمايـه علوم كه توليـدات حـوزة زلزلـه گاهوب
كه،شود مي ركـورد بازيـابي شـد 114292استخراج گرديد

و در نرم سپس داده افـزار ها را در قالب فايل خروجي گرفته
و تحليل شد.2هيست سايت  تجزيه

2. HistCite 
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ها يافته.3
شناسـي در پايگـاه توليدات علمي حوزة زلزلـه1جدول

را 2018تا سال 1970علوم از سال گاهاستنادي وب ميالدي
ميدهد. نشان مي  3065دهد كه ايران بـا اين جدول نشان

مدرك در رتبة سيزدهم توليدكنندگان آثار علمـي در حـوزة
 شناسي در سطح جهان قرار دارد. زلزله

و نمودارهاي بعدي توليدات علمي ايران بـه در جدول ها
و بررسي قرار گرفتـه اسـت. تعـداد كـل  تفصيل مورد بحث

اسـت. 114292ا مدارك بازيابي شده براي تمـامي كشـوره 
دهـد كـه بيشـترين كشـوري را نشـان مـي21جدول زيـر 

 اند. توليدات علمي در اين حوزه را در سطح جهان داشته
ـ تولتيوضـع پاسخ پرسش اول پژوهش. علـمدي

يطـ انـهيو خاورمايدر جهان، آسـيشناس زلزلهةحوز
ازيها سال  چگونه بوده است؟ 2018تا 1970گذشته

ر در حوزة زلزله از نظر تعداد . كشورهاي برت1جدول
 توليدات علمي

درصد تعداد مدرك كشور رديف
27/40 30906 آمريكا 1
27/14 16320 چين 2
67/12 14482 ژاپن 3
07/8 9229 ايتاليا 4
85/4 5553 فرانسه 5
19/4 4799 انگلستان 6
98/3 4557 هند 7
69/3 4219 آلمان 8
28/3 3752 كانادا 9
26/3 3735 تركيه 10
22/3 3689 روسيه 11
13/3 3586 تايوان 12
86/2 3065 ايران 13
49/2 2854 يونان 14
30/2 2639 نيوزلند 15
01/2 2307 استراليا 16
63/1 1843 اسپانيا 17
52/1 1743 سوئيس 18
40/1 1610 مكزيك 19
34/1 1532 جنوبيكره 20
96/0 1098 شيلي 21

و درصــد توليــدات علمــي حــوزة تعــداد1جــدول
و پركار جهان از سال21شناسي زلزله تـا 1970كشور فعال
دهـد. ايـن جـدول نشـان ميالدي را نشان مـي 2018سال 

به مي درصد كـل توليـدات27تنهايي دهد كه كشور آمريكا
شناسي را منتشر كرده اسـت. پـس از آن، علمي حوزة زلزله

( به ژا27/14ترتيـب چـين ( درصـد)، و67/12پـن درصـد)
) درصد) قرار دارند. همچنـين كشـور ايـران بـا07/8ايتاليا
درصد از كل توليدات علمي حوزة68/2مدرك حدود 3068
 شناسي جهان را منتشر كرده است. زلزله

و درصــد توليــدات علمــي حــوزة2جــدول تعــداد
و زلزله تـا 1970 سـالاز خاورميانـه شناسي كشورهاي آسيا
ميم 2018سال   دهد. يالدي را نشان

. كشورهاي برتر آسيا در توليدات علمي2جدول
 هاي شناسي در بازة زماني سال حوزة زلزله

 2018تا 1970

درصد رديف كشور تعداد مدرك

27/14 16320 1 چين

67/12 14482 2 ژاپن
98/3 4557 3 هند
22/3 3689 4 روسيه

13/3 3586 5 تايوان

68/2 3065 6 ايران

34/1 1532 7 كره جنوبي

80/0 918 8 اندونزي

72/0 828 9 اسرائيل غاصب

51/0 586 10 سنگاپور

مي2جدول دهد كه ايران پـس از كشـورهاي چـين، نشان
ــان  ــم در مي ــه شش ــايوان در رتب و ت ــيه ــد، روس ــن، هن ژاپ

هاي اين پـژوهش همچنـين كشورهاي آسيا قرار دارد. يافته
س نشان مي طح خاورميانه، ايران در رتبه نخسـت دهد كه در

2شناســي قــرار دارد. جــدول توليــدات علمــي حــوزة زلزلــه
نمايد كه از ميان كشورهاي آسيايي چـين همچنين بيان مي
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درصد از توليدات اين حوزه را به خود اختصـاص27و ژاپن
مي داده تواند در معرض زلزله قـرار داشـتن اند؛ دليل اين امر

و ژاپن ويژهبهكشورهاي آسيايي   باشد. چين
 داتيدر تول خاورميانهبرتري. كشورها3جدول

يها ساليزمانةدر بازيشناس زلزلهةحوزيعلم
 2018تا 1970

درصد رديف كشور تعداد مدرك

28/3 3830 1 تركيه

82/2 3065 2 ايران

73/0 854 3 عمان

72/0 843 4 غاصبلياسرائ

51/0 597 5 مصر

35/0 411 6 عربستان صعودي

10/0 120 7 قبرس

10/0 119 8 اردن

07/0 78 9 لبنان

03/0 40 10 عراق

شـود، در ميـان مشـاهده مـي3طـور كـه در جـدول همان
مدرك بيشـترين 3830كشورهاي خاورميانه كشور تركيه با 

و  توليدات علمي حوزة زلزله را به خود اختصاص داده اسـت
رهاي ايران، عمان، رژيم اشـغالگر پس از آن به ترتيب كشو

و قبرس بيشـترين توليـدات  قدس، مصر، عربستان صعودي
 اند. علمي اين حوزه در خاورميانه را به خود اختصاص داده

زبان، نـوع مـدرك،:پژوهش دومپاسخ پرسش
يشناس زلزلهةحوزيعلم داتيو رشد توليروند زمان
ا و پا رانيجهان درع گـاهوباسـتنادي گـاهيدر لـوم

 چگونه است؟ 2018تا 1970يها فاصله سال

. روند رشد توليدات علمي حوزة4جدول
 2018تا 1970هاي شناسي در بازة زماني سال زلزله

سال
 انتشار

تعداد
 مدارك

سال
 انتشار

تعداد
 مدارك

20181319931666

2017654919921323

2016880919911401

201571471990575

201475541989470

201370711988340

201265041987356

201164381986335

201058731985392

200951971984340

200847411983349

200739541982334

200635371981314

200535221980276

200431511979302

200329421978349

200221991977314

200121981976306

200022771975245

199921261974235

199819041973218

199719161972178

199616731971153

199514981970158

114292 جمع19941428
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از روند رشد توليدات علمي حوزة زلزله4جدول شناسي كـه
پا 2018تا سال 1970سال   گاهوب استنادي يگاهميالدي در

مي علوم منتشر شده دهد. بـر اسـاس اطالعـات اند را نشان
اين جدول، بيشترين توليدات علمـي جهـان در ايـن حـوزه 

مي ميالدي است. يافته 2016مربوط به سال  دهـد ها نشان
بـه 2000تـا سـال 1970كه رشد توليدات علمـي از سـال 

و از سال  رونـد 2016تـا سـال 2001صورت نامنظم است
و از سال  به بعد روند نزولي را شاهد هستيم 2017صعودي

هالهكه شايد يكي از داليل نزول آن نمايه نشدن تمامي مقا
 در پايگاه باشد.
. قالب مدارك منتشر شده در حوزة5جدول

 2018تا 1970هاي شناسي در بازة زماني سال زلزله
تعداد مداركنوع مدارك

86840مقاله
23438هامقاله همايشمجموع

2200سرمقاله
1886فصل كتاب

و بررسي 1768نقد
482يادداشت

349مطالب خبري
263تصحيح

105بحث
96كتاب
114ساير
114292جمع

 گـاهوباسـتنادي نوع مدارك نمايه شده در پايگـاه5 جدول
مـيالدي در حـوزة 2018تـا 1970هـا علوم در فاصله سال

مي زلزله هـاي دهد. مطـابق يافتـه شناسي در جهان را نشان
 86840جدول زير بيشترين نوع مدرك نمايه شده، مقاله بـا 

و 23438هـا بـا مقالـه همـايشهركورد، مجموعـ ركـورد،
مي 220سرمقاله با  و تعـداد كتـاب ركورد هـاي نمايـه باشد

در هــاعنــوان كتــاب اســت. يافته96شــده در ايــن حــوزه 
مقالـه نمايـه 3065ران نيز نشان داد كـه خصوص كشور اي

و 2624شده در اين حوزه،   441مدرك بـه صـورت مقالـه
 ركورد در قالب ساير مدارك نمايه شده است.

. زبان مدارك منتشر شده در حوزة6جدول
 2018تا 1970هاي شناسي در بازة زماني سال زلزله

 تعداد مدارك مداركزبان

109980 انگليسي
1611 چيني
1050 روسي

381 اسپانيايي
303 فرانسوي

272 آلماني
204 ژاپني
154 تركي

131 ايتاليايي
55 كرواتي

47اي كره
37 پرتغالي
27 اكرايني

45 ساير

 گـاهوباسـتنادي زبان مدارك نمايه شده در پايگاه6 جدول
شناسي هاي مورد بررسي در حوزة زلزله علوم در فاصله سال

ميدر جه ميها دهد. يافته ان را نشان دهد كه بيشـتر نشان
و پس از  مدارك به زبان انگليسي در پايگاه نمايه شده است

و فرانسـوي ترتيب زبانآن به هاي چيني، روسي، اسـپانيايي
همچنين نشـان داد كـه بيشـتر مـداركها قرار دارند. يافته

علوم گاهوباستنادي نمايه شده پژوهشگران ايراني در پايگاه 
و  و تنها دو مدرك به زبـان كرواتـي به زبان انگليسي است

 آلماني نمايه شده است.
هــا، دانشــگاه.پــژوهش ســومپاســخ پرســش

پ پژوهشگاه و و پركار و پژوهشگران فعال راسـتناد ها
پايشناس زلزلهةدر حوز علوم گاهوباستنادي گاهيدر

جا 2018تا 1970يها در فاصله سال چه يگـاهيدر
 قرار دارند؟
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وو دانشگاهها . سازمان7جدول هاي مولد در جهان
هاي شناسي در بازة زماني سال ايران درحوزة زلزله

 2018تا 1970

رديف
سازمان
(جهاني)

تعداد
مدرك

سازمان
(ايراني)

تعداد
مدرك

1
دانشگاه
كاليفرنيا

5192
دانشگاه آزاد

اسالمي
464

2
اداره امور

داخلي
اآمريك

456 دانشگاه تهران3907

3
سازمان

شناسي زمين
آمريكا

3889
پژوهشگاه

المللي بين
شناسيزلزله

399

4
آكادمي علوم

روسيه
3172

دانشگاه صنعتي
شريف

251

5
مديريت

شناسي زلزله
چين

دانشگاه صنعتي2990
 اميركبير

209

6
دانشگاه
2742توكيو

و دانشگاه علم
198صنعت ايران

7
انشگاهد

 كوت دازور
فرانسه

2511
دانشگاه صنعتي

150نصيرالدين خواجه

8
مركز

نگاري لرزه
نيوزلند

132 تربيت مدرس2465

9
آكادمي علوم

چين
113 دانشگاه تبريز2144

10
دانشگاه
 كيوتو

1816
مركز

شناسي زمين
ايران

83

و ايـران كـه دانشگاه7 جدول و مراكز پژوهشـي جهـان ها
رين مشـاركت علمـي در توليـد مـدارك علمـي حـوزة بيشت
مي شناسي داشته زلزله هاي اين جدول دهد. يافته اند را نشان

و دهد كه از ميان مؤسسات جهـاني، دانشـگاه نشان مي هـا
شناسي كشور آمريكا بيشترين توليـدات در ايـن مراكز زلزله

و چـين  و پس از آن مراكز علمي روسيه حوزه را دارا هستند
مي رتبه در و سوم قرار گيرند. در ميـان مؤسسـات هاي دوم

، پركـارترين مـدرك 464داخلي دانشـگاه آزاد اسـالمي بـا 
شناسي كننده در توليدات علمي حوزة زلزله دانشگاه مشاركت

ــگاه  و پژوهش ــران ــگاه ته ــس از آن دانش و پ ــت ــوده اس ب
 شناسي قرار دارند. المللي زلزله بين

پ8جدول ژوهشگر ايراني پرتوليد . فهرست پانزده
 2018تا 1970شناسي در بازة زماني در حوزة زلزله

مؤسسه/دانشگاهنويسندگانرديف
تعداد
مدرك

شاخص
هرش

1
غالمرضا

قدرتي اميري
و دانشگاه علم

6211صنعت

 مهدي زارع2
پژوهشگاه

شناسيزلزله
598

محمود3
حسيني

پژوهشگاه
شناسيزلزله

468

4
حميد

فرانيزع
پژوهشگاه

3911شناسيزلزله

5
سامان
يغمايي

337 دانشگاه تبريز

فرامرز6
خشنوديان

326 دانشگاه اميركبير

 محمد تاتار7
پژوهشگاه

شناسيزلزله
3017

296دانشگاه كردستانآزاد يزداني8

9
حسين حمزه

لو
پژوهشگاه

شناسيزلزله
289

10
مرتضي
طالبيان

پژوهشگاه
شناسيلزلهز

2816

11
محسن
غفوري
آشتياني

پژوهشگاه
 شناسي زلزله

279

12
محسن

275 دانشگاه اميركبيرتهراني زاده

13
مهدي

آخوندزاده
258 دانشگاه تهران

14
علي

خيرالدين
256 دانشگاه سمنان

15
سيد مهدي

254 دانشگاه تهرانزهرايي
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كـ15فهرست8 جدول ه حـداقل در پژوهشگر ايرانـي
و مدرك علمي در حـوزة زلزلـه25توليد شناسـي مشـاركت

مي همكاري علمي داشته دهد. قابل ذكـر اسـت اند را نشان
كه ممكن است يك مدرك واحـد توسـط چنـد پژوهشـگر 

همچنــين شــاخص هــرش7نوشــته شــده باشــد. جــدول 
شناسـي در پايگـاه نويسندگان ايراني پركار در حـوزة زلزلـه 

را 2018تا سال 1970علوم از سالهگااستنادي وب ميالدي
از دهد. مطـابق يافتـه نشان مي هـاي جـدول دكتـر اميـري

و دكتـر  و دكتر زارع، دكتـر حسـيني و صنعت دانشگاه علم
بـ المللـي زلزلـه زعفراني از پژوهشگاه بين ترتيـبه شناسـي

شناسي را بـه خـود اختصـاص بيشترين توليدات حوزة زلزله
 اند. داده

 گذار به لحاظ تعداد استنادهاي دريافتيتأثير. فهرست پانزده پژوهشگر ايراني9لجدو
 2018تا 1970شناسي در بازة زماني در حوزة زلزله

 مؤسسه/دانشگاه نويسندگانرديف
تعداد
مدرك

تعداد
 استنادها

نسبت استناد
به مدرك

و مهندسي زلزلالمللي زلزلهپژهشگاه بينمحمد تاتار1 30104134.7هشناسي
2893833.5يشناسپژوهشگاه زلزلهمرتضي طالبيان2
1169363سازمان نقشه برداري كشورفرخ توكلي3
و اكتشافات معدنيسازمان زمينحميد ناظري4 2459724.8شناسي
5) و اكتشافات معدنيسازمان زمين)Ghorashiمنوچهر قريشي 1858032.2شناسي
(منوچهر6 و اكتشافات معدنيسازمان زمين)Qorashiقريشي 655893شناسي
1052752.5برداري كشورسازمان نقشهحميدرضا نانكلي7
بمحسن غفوري آشتياني8 16.6 450 27زلزلهيو مهندسيشناسزلزلهيالمللنيپژهشگاه
بخالد حسامي آذر9 1838421.33لهزلزيو مهندسيشناسزلزلهيالمللنيپژهشگاه
بحميد زعفراني10 393689.43زلزلهيو مهندسيشناسزلزلهيالمللنيپژهشگاه
و صنعتغالمرضا قدرتي اميري11 623545.70دانشگاه علم
593465.86شناسيپژوهشگاه زلزلهمهدي زارع12
3334111.1سازمان نقشه برداري كشورفرامرز نيلفروشان13
1931316.47مركز پژوهش ژئوفيزيك آلماندي متقيمه14
2131214.85مؤسسه ژئوفيزيكمرتضي فتاحي15

مي9طور كه در جدول شماره همان شود، به لحـاظ مشاهده
استنادي دكتر محمد تاتار در رتبـه نخسـت قـرار دارد. تأثير

مي همچنين داده دهد كه به لحاظ نسـبت هاي جدول نشان
تناد به آثار منتشر شده دكتر منوچهر قريشي در رتبه دوم اس

قرار دارد. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه دكتر منوچهر 
هـاي زمـاني مختلـف بـا نـام قريشي آثـار خـود را در بـازه 

و ايـن امـر سـبب جـدايي  خانوادگي متفاوت منتشـر كـرده
گذاري تأثيرمحاسبه استنادهاي آثار وي شده است. به لحاظ 

به ترتيب دكتر فرامرز نيلفروشـان، دكتـر منـوچهر قريشـي، 
و دكتر محمدرضـا  دكتر فرخ توكلي، دكتر حميدرضا نانكلي

 هاي اول تا پنجم قرار داشتند. تاتار در رتبه
كـدام كشـورها: پـژوهش چهارمپاسخ پرسش

ايعلميهمكارنيشتريب ـ با ـ در تول راني مـداركدي
پايشناس زلزلهةحوزيعلم  گـاهوباسـتنادي گاهيدر

ــال ــله س ــوم در فاص ــا عل ــا 1970يه را 2018ت
 اند؟ داشته
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در10جدول و همكاري كشورهاي مختلف . مشاركت
شناسي در بازة زماني توليد آثار علمي حوزة زلزله

 2017تا 1970
تعداد مدارككشوررديف

224آمريكا1
124انگلستان2
99فرانسه3
70چين4
65آلمان5
51استراليا6
47ايتاليا7
47ژاپن8
47سوئد9
42مالزي10
31تركيه11
24چين12
20سوئيس13
18نيوزلند14

در10 جــدول ــورها ــاري علمــي كش و همك مشــاركت
در توليدات علمي حوزة زلزله شناسي با پژوهشـگران ايرانـي

 2018تـا سـال 1970علـوم از سـال گاهپايگاه استنادي وب
دهد. در اين جدول نام كشورهايي آمده ميالدي را نشان مي

مدرك علمي با ايران همكاري15است كه حداقل در توليد 
مي داشته دهد كه كشـورهاي اند. اين جدول همچنين نشان

و استراليا بـه  ترتيـب آمريكا، انگلستان، فرانسه، چين، آلمان
و همكاري علمي در توليدات علم ي حوزة بيشترين مشاركت

وب زلزله  گـاه شناسي با پژوهشگران ايران در پايگاه اسـتنادي
در ميالدي را داشـته 2018تا سال 1970علوم از سال انـد.

مقالـه بـا ايــران15ايـن جـدول، كشـورهايي كــه حـداقل 
 اند. اند ذكر شده داشته

تعداديكلتيوضعپاسخ پرسش پنجم پژوهش:
و شـاخص شده، تعـداد كـل اسـتنادهاهيمدارك نما
ــرش تول ــه ا داتي ــگران ــيپژوهش پايران ــاهيدر  گ
تـا 1970يهـا علوم در فاصله سـال گاهوباستنادي

 چگونه است؟ 2018

. ميزان استناد به توليدات علمي11جدول
شناسي پژوهشگران منتشرشده در حوزة زلزله
 ايراني
3065تعداد كل مدارك
19163تعداد كل استناد

5308خوداستنادي
13855داد استناد بدون خود استناديتع

11216هاي استناد كنندهتعداد مقاله
9594هاي استنادكننده بدون خوداستناديتعداد مقاله

25/6ميانگين استناد به مدرك
51شاخص هرش

مي11 جدول دهد كـه ميـانگين اسـتناد بـه هـر نشان
متوسـط هـر مـدرك طوربهاست؛ يعني اينكه25/6مدرك 

شناسي توسط پژوهشگران ايراني نمايه نتشر شده در زلزلهم
تـا سـال 1970علوم از سـال گاهشده در پايگاه استنادي وب

استناد دريافت كرده است. اين جـدول25/6ميالدي 2018
دهد كه شاخص هـرش توليـدات علمـي همچنين نشان مي

شناسي پژوهشگران ايراني نمايه شـده در پايگـاه حوزة زلزله
وباستن مـدرك51اسـت؛ يعنـي اينكـه51علـوم، گاهادي

دريافـت اسـتناد51(مقاله) وجود دارد كه هر كدام حـداقل 
 اند. كرده

 گيري نتيجه.4

و توسعه كشورها بر مبناي علم در جهان امروز پيشرفت
ازو دانش استوار و فنـاوري و توليـد علـم اسـت. پـژوهش

اج مهــم و توســعه اقتصــادي، تمــاعي، تــرين عناصــر رشــد
و سياسي كشور به حساب مي آيد. توفيـق فرهنگي، صنعتي

ــه ــن زمين ــي در اي ــق م ــورتي محق ــا در ص در ه ــه ــود ك ش
و كالن كشور، توجـه مناسـبي بـه ريزي برنامه هاي هدفمند

و فناوري صورت پذيرد[ ].6امر پژوهش
ديده نشـده اسـت كـه بـدون تاكنون كشوري در جهان

و جانبـه علمـي بـه توسعة همه توسـعه اقتصـادي، صـنعتي
و فنـاوري بـه  بهداشتي برسد. بنابراين الزم است پـژوهش
و توسعه  و نيروي محركه پيشرفت عنوان يك مسئله حياتي
و سالمت واقعـي جامعـه  و استقالل و رسيدن به رفاه پايدار
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از در اولويت قرار گيرد كه اين امر بـا برنامـه ريـزي درسـت
و ايثـار سوي مراكز ذي و افـزايش ربط و پشـتكار محققـان

اختصاص سـهمي از درصـد توليـد ناخـالص ملـي بـه امـر
و حمايـت  تحقيقات تا حداقل سه درصد، احترام به محققان

اركان اساسي دررسيدن به ايـن آنها هاي پژوهشي از برنامه
] ].7مهم است

سـنجي بـراي حـوزة نتايج حاصل از اين پـژوهش علـم
پ طوربهشناسي زلزله وبعام در علوم نشان گاهايگاه استنادي

ـ دهد كه تعداد كل مـدارك بازيم يتمـاميشـده بـرايابي
 114292يالديمـ 2018تـا سـال 1970كشورها از سـال

ا 27ييبـه تنهـا كـايكشور آمرانيمنيمدرك است كه در
را منتشر كـردهيشناس زلزلهةحوزيعلم داتيدرصد كل تول

درصـد)، ژاپـن27/14(نيچـبيـ ترت است. پس از آن، بـه 
ا67/12( و يبعـديهـا درصد) در رتبـه07/8(ايتاليدرصد)

و ديگـران اين قسمت از يافتهقرار دارند. ها بـا پـژوهش وو
هم2015( ش خود نشان دادند كـههدر پژوآنها راستاست؛)

و مؤسسـات گـذاري از كشـورهاي چـين، تـأثير نويسندگان
ــ  ــوم چ ــادمي عل ــر آك ــا نظي و آمريك ــا ــازمان ايتالي ين، س

و شوراي ملي پژوهش زمين هاي ايتاليا نقش شناسي آمريكا
و  ــوزه ــن ح ــت در اي ــا كيفي ــي ب ــدات علم ــؤثري در تولي م

هم هاي نزديك نظير ژئوفيزيك داشته حوزه كشورنيچناند.
از68/2مدرك حدود 3065با رانيا و در واقع، كمتر درصد

رايشناسـ زلزلهةحوزيعلم داتيدرصد از كل تول3 جهـان
و رتبه  جهان را به خود اختصاص داده13منتشر كرده است

دهنـدة همسـويي ايـران بـا سـاير، كه اين امر نشـان است
.]16[ گذار در اين حوزه استتأثيرهاي كشور

 رانيـا،ييايآسـيكشورهاانيميبند رتبهدرنيهمچن
 رتبـهدر وانيتاوهيروس هند، ژاپن،ن،يچيكشورهااز پس

 نشـاننيهمچنـ پـژوهشنيـايهـا افتهي. داردرقرا ششم
 نخسـتةرتبـدر رانيـا انـه،يخاورم سـطحدر كـه دهديم

انيــمدر. دارد قــراريشناســ زلزلــهةحــوزيعلمــ داتيــتول
رتبـه دومي(دارا مـدرك 16320بانيچييايآسيكشورها

و ژاپن با  (دارا 14482جهان) رتبـه سـوم جهـان)يمدرك
و برابـر5نيچـ كشوريعلم داتيتول تعدادنياست. همچن

 نشـاننيهمچنـ پژوهشنيايها افتهي. است رانيا4 ژاپن
. دارد قـرار نخست رتبهدر رانيا انه،يخاورم سطحدركه داد

در رانيـا خـوب گـاهيجا حاضر، مطالعهدر توجه قابل نكته
 گـاهيجانيهمچنـو استييايآسويجهانيها كشورانيم

 موضـوعنيـاتياهماز نشان انهيخاورم سطحدر رانيا اول
.استيرانيايشناس زلزلهةحوز پژوهشگرانيبرا

شناسـي در پايگـاه روند رشد توليدات علمي حوزة زلزلـه
سـال مـورد بررسـي از سـال48علوم طـي گاهوباستنادي 

مي 1970 و خيز به بعد نشان هايي كـه دهد كه با وجود افت
ود دارد، در كـل در روند رشد انتشار مدارك ثبـت شـده وجـ 

و  روند توليدات مدارك پژوهشـگران ايـن حـوزه در جهـان
ايران داراي رشد صعودي است كه نتـايج ايـن پـژوهش بـا 

و ديگـران، نتايج پژوهش هاي پيشين از جمله يميني فيـروز
) و خاصه هاي ) در ساير حوزه1389فراهاني، رضائي صوفي

وم مشـابه علـ گـاهوباستنادي علمي مورد بررسي در پايگاه 
و 2000بوده است. تا سـال  رشـد توليـدات علمـي جهـاني

و از سال  تا سال 2001ايران در اين حوزه تقريباً ناچيز است
 2018و 2017رشد صعودي داشته است. اما در سال 2017

رشد توليدات علمي در اين حوزه موضـوعي كـاهش يافتـه
و بيشترين توليدات مربـوط بـه سـال  مـيالدي 2016است

].2و3است[
منيهمچنجينتا درهيكه مدارك نما دهدينشان شـده

چون مقاله مجلـه،ييها علوم در قالب گاهوباستنادي گاهيپا
و بررسش،يهمادهيچكش،يهاي هما مجموعه مقاله ،ينقد

(نامه سردب (سخن سردبح،ي)، تصحرينامه )، فصلريسرمقاله
و كتاب بوده است كه بـه ترت مـداركنيشـتريببيـ كتاب،

وهالهشامل: مقاله مجله، مجموعه مقا ب، شيسرمقاله بودند.
در جهان بـهيشناس زلزلهةحوزيعلم داتيدرصد تول96از

ايسيزبان انگل و در يعلم داتيدرصد تول99زين رانياست
ايسيبه زبان انگلزين  گـاهيپانيـا نكـهياست. با توجـه بـه

ااستيسيبر زبان انگلدشيتأكياستناد به نظرجهينتني؛
 است.يعاد

پژوهش در خصوص مشاركت مؤسساتجينتانيهمچن
 دادنشـانيشناس زلزلهةحوزيعلم داتيها در تولو دانشگاه

م  5192بـاايـ فرنيدانشـگاه كاليمؤسسات خـارجانيكه از
و سـازمان 3907باكايآمريمدرك، اداره امور داخل مـدرك

بمـد 3889بـاكايآمريشناسنيزم مشـاركتنيشـتريرك
م. عـالوه بـر ايـن، انـد علم را داشتهديدر توليعلم انيـ از
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و دانشــگاه دانشــگاه آزاد بــا ســهميرانــيايهــا مؤسســات
(از 464مشاركت   داتيـ مدرك تعداد كـل تول 3065مدرك

پس دانشگاه مشاركتني) پركارتررانيايعلم و كننده است
و پژو 456از آن دانشگاه تهران با  بمدرك يالمللـنيهشگاه

ها اين قسمت از يافته مدرك قرار دارند. 399بايشناس زلزله
دنيز با پژوهش راستاسـت كـه نقـش هـم)2015( گرانيو

قابـل طـور بـه شناسـي آمريكـايي چشمگير مؤسسات زلزله
.]16[توجهي در آن مورد بحث واقع شده است

ينرايا پژوهشگرانانيمازكه داد نشاننيهمچنجينتا
يمهـد صـنعت،و علـم دانشگاهازيرياميقدرت غالمرضا

ــود زارع، ــ محم ــحموينيحس ــدي ــگاهازيزعفران  پژوهش
ةحـوزدر سـندگانينونيپركـارتريشناسـ زلزلـهيالمللنيب

در. هسـتند علـوم گـاهوباسـتنادي گـاهيپادريشناسـ زلزله
 داتيـ تولدريخـارجيكشـورهابا رانيا مشاركت خصوص

يكشـورهاكه دهديم نشانجينتايشناس زلهزلةحوزيعلم
بيـ ترت بـهاياسترالو آلمانن،يچ فرانسه، انگلستان، كا،يآمر

ةحـوزدر رانيـا بـايعلمـيهمكـارو مشـاركتنيشتريب
تا 1970 سالاز علوم گاهوبياستناد گاهيپادريشناس زلزله
كه با توجه به حضور فعـال اند داشتهرايالديم 2018 سال

شناسي هاي مربوط به زلزله گذار اين كشورها در حوزهثيرتأو 
تـوان نشـانة آگـاهي همكاري ايران با اين كشـورها را مـي 

و نيـز انجـام  پژوهشگران ايراني از اهميت همكاري علمـي
كه گذار دانست. همانتأثيراين همكاري با پژوهشگران  طور

د در پژوهش  و نشـان داده شـد كـه)2010( گـرانيسـاگار
هايي نظير اياالت متحده آمريكا، ژاپن، انگلستان، هند كشور

و باكيفيت و سـايرو استراليا بيشترين (به لحاظ استناد ترين
گــذاري) آثــار را در ايــن حــوزه منتشــر تأثيرهــاي شــاخص

.]13[اند كرده
همچنين نتايج نشان داد كه پژوهشگران كشـور ايـران

 19163آنهابهاند كه ميزان استناد كردهمدرك توليد 3065
 مورد آن خـود 5308بار بوده است. از مجموع كل استنادها

و ميانگين استناد بـه هـر مـدرك 25/6استنادي بوده است
. شاخص هرش پژوهشگران ايراني در اين حـوزهشدبرآورد

مقالـه منتشـر51ميانگين طوربه، يعني51مساوي است با 
بـار مـورد51علـوم حـداقل گاهوبپايگاه استنادي شده در 
 تعـداد بـاوجود اگرچه بنابراين،. است شده گرفته قراراستناد 

 لحـاظاز تـوان مـي آمده دستبه هرش شاخصو استنادها
 حـوزةدررا ايرانـي پژوهشگران شده نمايه هاي مقاله كيفي
 تعـداد كمـي لحـاظاز امـا دانست؛ قبول قابل شناسي زلزله

هايه به ظرفيتسال با توج48ايه شده در طولنم مدارك
و موجود در دانشگاه ها، اعـم از نيـروي انسـاني متخصـص

هاي مطالعـاتي توانمند، مراكز پژوهشي متعدد، تعداد موضوع
مورد نياز كشورها هنوز جايگاه واقعي خـود را دسـت نيافتـه 

و جاي تأمل دارد.   است
و اين موضوع بايستي مورد توجـه مسـئوالن پژوهشـي

روش آموزشي حوزة زلزله و از ايـن ناسي كشـور قـرار گيـرد
رسـد. آور بـه نظـر مـي مشي پژوهشگران الزام توسل به خط

هـا بـه داليـل اگرچه ممكن اسـت حجـم بـااليي از مقالـه 
(موانع زباني، نـوع مجلـه  و...) در پايگـاه گوناگون هـاي هـا

و يا در مجله بين انـد هايي به چاپ رسيده المللي نمايه نشوند
د كه آن مجله ر مرحله كسب مجوز براي نمايه شـدن در ها

آن پايگاه هستند. همچنين اثـر تحـريم بـر عـدم پـذيرش
از بسياري از مقاله هـاي ايرانـي در نشـريات معتبـر جهـاني

كه ديگر موضوع قطع در ميـزان توليـدات طوربههايي است
گذاشـته اسـت. تـأثير هـاي مختلـف علمي ايران در حـوزه 

ب بنابراين، هاي ايـن پـژوهشا توجه به يافتهمسئوالن امور
و ارتقـاء رتبـه  بايد همچنان در جهت افـزايش توليـد علـم

و با بهره گرفتن از سياست هاي علمي كشور ايران بكوشند؛
هـايي كـه تشويق، پژوهشگران را به چاپ مقالـه در مجلـه 

شـود ترغيـب هاي استنادي معتبـر نمايـه مـي توسط پايگاه
و كارگـاهي دورهنمايند. از اين رو، برگزار هـاي آموزشـي ها

نويسي علمي، استخراج مانند: آموزش زبان دانشگاهي، مقاله
در پژوهش روش ها، نامه پايانو پژوهشي هاي طرحمقاله از 

 هـاي پايگـاه بـا آشـناييو نويسي، مأخذ،شناسي زلزله حوزه
(ديگـو گوكسيوگلو. شودمي پيشنهاد استنادي ) از 2008ران

و آنــدر  ( تركيــه و ديگــران ) از شــيلي نيــز در 2013اده
انــد كــه فقــدان هــاي خــود خــاطر نشــان ســاخته پــژوهش

و گـذاري سياست و پژوهشـي از سـوي دولـت هـاي علمـي
بر ها در حوزه سازمان  تـأثير هاي علمـي داد برونهاي علمي

].1و5گذاشته است[
مي خاتمهدر درودش پيشنهاد كـه پژوهشـگران ايرانـي

در ينده بـا برگـزاري همـايشآايه اين حوزه طي سال هـا
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هـاي علمـي خـود را بـا المللي ميـزان همكـاري سطح بين
متخصصان خـارجي افـزايش دهنـد تـا از نظـر نـرخ رشـد 
 توليدات علمي، همپاي همتايان خارجي خـود گـام بردارنـد. 

هـايي براسـاس سـاير شـود پـژوهش همچنين پيشنهاد مي

متأثيرهاي شاخص نتشر شده در ايـن گذاري به ارزيابي آثار
 حوزه بپردازند.
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Abstract 

This study aims to investigate and evaluate the scientific productions of Iran and the world in the field 
of seismology in the Web of Science database from 1970 to 2018, quantitatively and qualitatively. The 
present study was carried out, using a scientometric approach. This research is applied research that 
evaluates the quality and quantity of scientific products of the world and Iran in the field of 
seismology. The results showed that the number of scientific productions in the seismology field in the 
world is 114292 documents. The number of papers published by the Iranian researchers in this area 
was 3065 documents. Furthermore, the results showed that Iran is in the thirteenth position in the 
world and sixth position among other Asian countries. The total number of citations documents 
published by Iranians was 1963. The average citation per document was 6.25 and the H-index for Iran 
in this field is 51. The results showed that while Iran is an earthquake-prone country; the number of 
scientific research conducted by the Iranian researchers is low, in comparison to some countries that 
are not the earthquake-prone countries. Therefore, more attention should be paid to research and 
development in the field of seismology. 
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