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 انعکاس مقاالت محققان ایرانی در دو بانک
  AGRIS(1( و اگریس )CAB( اطالعاتی کب

  مریم صراف زاده

  مقدمه 
امروزه حجم چشمگیر اطالعات علمی 
منتشر شده ، به حدي است که محققان ، 

ر نمی توانند تمام مطالب مربوط به دیگ

حوزة تخصصی خود را مرور نموده ، 
دربارة موضوع مورد تحقیق خود به 

استفاده از نمایه . جست و جو بپردازند 
بخش عمده  ها یا بانک هاي اطالعاتی که

ش
وه
پژ

و 
ش 
وز
آم
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اي از اطالعات در هر حوزة خاص را در 
خود جاي می دهند ، کوتاه ترین و آسان 

دست یابی به منابع ترین راه را براي 
به همین علت هر محققی . مورد نیاز است 

گام تحقیق به جست و جو در  در نخستن
این بانک ها می پردازد تا به مطالب 
مربوط به زمینۀ مورد تحقیق خود دست 

بنابراین می توان گفت امروزه فقط .  یابد
مطالبی در عرصۀ بین المللی حضور پیدا 

ا راه یافته می کنند که به این بانک ه
باشند و لذا تحقیقات دیگر هرچند بدیع و 
علمی ، در صورتی که نتوانند به این 
بانک ها راه یابند محکوم به فراموشی و 

فراگیر شدن و عرضۀ . انزوا هستند 
خدمات بانک هاي اطالعاتی در قالب 
ماشین خوان که امکانات وسیعی براي 
هرگونه بررسی در اختیار قرار می دهد 

شده است که از بانکهاي اطالعاتی  سبب
به منظور رسیدن به اهداف دیگري نیز 

در حال حاضر بانک هاي . استفاده شود 
اطالعاتی زیر بناي تحقیقات متعددي 
هستند که با روش هاي کتاب سنجی و 
علم سنجی می کوشند به بررسی و 
مقایسۀ میزان تولیدات علمی کشورهاي 

گیري از این گوناگون بپردازند و با بهره 

نمایه ها ، میزان حضور علمی آن ها را 
  .بسنجند 

  

  بیان مسئله
توسعۀ بخش کشاورزي که خود نقش 
محوري در توسعۀ کشور ایفا می کند ، 
بدون انجام تحقیقات اصولی و بنیادي 
امکان پذیر نیست ، و وجود صدها مرکز 
تحقیقات کشاورزي وابسته به وزارتخانه 

سازندگی و هاي کشاورزي و جهاد 
همچنین دانشکده هاي کشاورزي در 
سراسر کشور ، بیانگر نقش مهم و 
حیاتی تحقیقات در بخش کشاورزي است 
، لذا پی بردن به این مطلب که مراکز 
مذکور تا چه حد بازدهی داشته اند و 
تولیدات علمی آن ها چه قدر بوده است ، 

  . بسیار ارزمند است 
و معتبر  دو بانک اطالعاتی بین المللی

» کب«و » اگریس«در حوزة کشاورزي ، 

در ایران نیز مراکز اطالع رسانی  2.هستند
و کتابخانه ها ، عمدتاً این دو بانک را در 

بنا به . اختیار پژوهشگران قرار می دهند 
دالیلی که ذکر شد ، نگارنده در این مقاله 
برآن است تا آن چه محققان مقیم ایران 
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ایه کرده اند ، در دو بانک مذکور نم
  .بررسی کند 

  

  روش پژوهش
براي اندازه گیري حجم اطالعات علمی 
ایران که در هریک از دو بانک مذکور 
نگهداري می شود ، از فرم ماشین خوان 

. استفاده شد ) CD-ROM(رم  –سی دي
بدین منظور همۀ دیسک هاي فشردة این 

جست و  1997دو بانک از ابتدا تا سال 
ین بانک ها قابلیت هاي در ا. جو شدند 

زیادي براي انواع جست و جو وجود 
براي مثال ، چون جست و جوي . دارد 

در بانک هاي اطالعاتی  "Iran"آزاد کلمۀ 
موجب می شد که تمامی مدارکی که 

حتی (دربارة ایران موجود است 
اطالعاتی که محققان ساکن ایران در تهیۀ 

و نیز همۀ ) آن ها نقشی نداشته اند
لبی که در عنوان ، چکیده و موضوع مطا

اشاره شده است ،  "Iran"آن ها به کلمۀ 
بازیابی شوند ، سعی شد که جست و 

محدود به فیلدهاي  "Iran"جوي کلمۀ 
خاصی شود تا استخراج مدارك ایرانی ، 
با دقت بیشتري صورت گیرد، زیرا هر 
کدام از این بانک ها ، اطالعات مختلفی از 

یلدهاي متعدد عرضه مدارك در قالب ف
اما از آن جا که این فیلدها در . می شود 

هر سه بانک ، مشترك نیست ، لذا جست 
و جوي اطالعات از آن ها، شیوة خاصی 

در این بررسی چون . را طلب می کند 
اساس کار ، استخراج مدارکی بود که از 
ایران به این بانک ها راه یافته بود ، 

د قابل اصلی ترین و مفید ترین فیل
البته . استفاده ، فیلد نشانی نویسنده بود 

استفادة صرف از این فیلد نیز از جامعیت 
کار می کاست ، زیرا بعضی از رکوردها 

در این موارد  .فیلد نشانی بودندفاقد 
سعی شد با استفاده از سایر فیلدها ، 
جامعیت کار حفظ و تمامی مدارك ایرانی 

به بهاي  حتی اگر این کار(استخراج شود 
غربال کردن مدارك ناخواسته در پایان 

فیلدهاي دیگري که ) . کار منجر می شد
براي استخراج مدارك ایرانی استفاده 

فیلدهاي زبان : شدند ، عبارت بودند از
، وابستگی )SO(، منبع )LA(مدرك

، و کشور منشأدرون )CA(پدیدآورندگان 
به این ترتیب ، ابتدا کلمۀ ) . CI(داد 

"Iran"  در هر کدام از این فیلدها به طور
جداگانه جست و جو شد و سپس مجموع 
اطالعات حاصل از این جست و جوها با 
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) OR( به کار بردن یکی از عملگرهاي بول

بررسی و آن دسته از اطالعاتی که در 
حوزة این پژوهش نمی گنجید ، حذف 

نظیر اطالعات مربوط به مدارکی (گردید 
ی ، اما ساکن خارج که نویسندة آن ایران

از کشور بود و مقاله اش در مجلۀ ایرانی 
به چاپ رسیده بود ، یا مواردي از این 

سرانجام ، همۀ مدارك استخراج ) . دست
شدة ایرانی براساس نام پدیدآورنده ، 
نشانی نویسنده ، منبع منتشر کنندة 
مدرك و کد موضوعی الفبایی شدند تا 

  . تر شود تجزیه و تحلیل آن ها آسانکار 
  

سهم ایران در هریک از بانک هاي  -1جدول

  مورد بررسی

سهم ایران 
  از کل بانک

تعداد مدارك 
  ایرانی

تعداد کل مدارك 
  نمایه شده

نام 
  بانک

  ردیف

  1  کب  3218900  3509  % 109/0

  2  اگریس  2855409  3100  % 108/0

   
  

  پرسش هاي اساسی 
در این پژوهش چند پرسش بنیادین به 

  :مطرح بود شرح زیر 
چه تعداد از مدارك ایرانی در بانک  -1

هاي اطالعاتی مذکور حضور یافته اند و 

این تعداد چه درصدي از کل مدارك 
نمایه شده در آن بانک ها را شامل می 

  شود ؟
روند حضور مدارك ایرانی در بانک  -2

هاي اطالعاتی مورد بررسی طی سال 
  هاي مختلف چگونه بوده است ؟

اي اطالعاتی مدارك ایرانی محمل ه -3
نمایه شده در بانک هاي اطالعاتی مورد 

  بررسی کدامند ؟
مدارك ایرانی نمایه شده در بانک  -4

هاي اطالعاتی مورد بررسی در چه 
  منتشر شده اند ؟) هایی(کشور

مدارك نمایه شدة ایرانی در بانک  -5
هاي اطالعاتی مورد بررسی در چه 

  اند ؟ منتشر شده) مجالتی(منابعی 
توزیع زبانی مدارك نمایه شدة  -6

محققان ایرانی در بانک هاي اطالعاتی 
  مورد بررسی چگونه است ؟

مدارك نمایه شدة ایرانی به لحاظ  -7
تعداد پدیدآورندگان و توزیع مدارك میان 

  پدیدآورندگان چه وضعیتی دارند ؟
سهم هر کدام از دانشگاه ها و  -8

ولید مؤسسات تحقیقاتی ایران در ت
مدارك نمایه شدة مورد بررسی چقدر 

  است ؟
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توزیع موضوعی مدارك نمایه شدة  -9
ایرانی در بانک هاي اطالعاتی مورد 

  بررسی چگونه است ؟

  

  تجزیه و تحلیل یافته ها

سهم مدارك نمایه شدة ایرانی  -1

  در بانک هاي مورد بررسی 
همان طور که در جدول یک مالحظه 

این بانک ها می شود ، سهم ایران در 
  .باً یکسان و کمتر از یک درصد استتقری

روند حضور ایران در  -2

اطالعاتی طی سال هاي  بانکهاي

  مورد بررسی
نمودار یک روند حضور ایران را در 

نشان می » اگریس«و » کب«بانک هاي 
 همان طور که مشاهده می شود ،. دهد 

طی سال هاي مختلف روند حضور ایران 
نقطۀ اوج  .کسان نیست در هر سه بانک ی

حضور ایران در این بانک ها به ترتیب 
  .است  1995و  1971سال 

  
  
  

امروزه فقط مطالبی در عرصۀ بین المللی 
حضور پیدا می کنند که به بانک هاي اطالعاتی 

راه پیدا کنند و لذا تحقیقات ، هرچند بدیع و 
علمی ، در صورتی که نتوانند به این بانک ها 

  .محکوم به فراموشی و انزوا هستند راه یابند
  

مدارك ایرانی در سال هاي پیش از 
» کب«پیروزي انقالب اسالمی ، در بانک 

حضور بیشتري داشتند ، اما در سال 
هاي پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق ، 

افزایش » اگریس«حضور ایران در بانک 
شاید علت این امر ناشی از . یافت 

و مدارك علمی فعالیت مرکز اطالعات «
به مثابه نمایندة بانک » کشاورزي ایران

مذکور در ایران و لذا انعکاس مدارك 
چون بر خالف . ایران به این بانک باشد 

یک شبکه اطالع » اگریس«دو بانک دیگر ، 
رسانی نامتمرکز است و میزان مدارك 
نمایه شده هر کشوري بیش از هر چیز 
به فعالیت مراکز ملی در انعکاس 

تشارات علمی شان به اگریس بستگی ان

از این تفاوت ها که بگذریم ، یک  3.دارد 
وجه مشترك موجود در این نمودار ، 
کاهش حضور ایران در بانک هاي مذکور 

به بعد است ، که ) 1357(1978از سال 
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علت آن را می توان در عواملی چون 
وقوع انقالب اسالمی ، تعطیلی دانشگاه ها 

لی ایران و عراق  و وقوع جنگ تحمی
البته از دهۀ نود . جست و جو کرد 

دوباره شاهد افزایش حضور ایران در 
  .این بانک ها هستیم 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  1شکل 

نوع مدرك نمایه شدة ایرانی  -3

  در بانک ها
همان طور که انتظار می رفت در هر 
سه بانک اطالعاتی ، بیشترین مدارك 

شده در نمایه شدة ایرانی به مقاالت چاپ 
» کب«مجالت اختصاص دارد که در بانک 

درصد ، و در  29/88میزان آن ها به 
درصد می  60به بیش از » اگریس«بانک 
مقام دوم در میان مدارك نمایه . رسد 

شدة ایرانی از آن مقاالتی است که در 
. همایش ها و سمینارها عرضه شده اند 

تنوع مدارك بسیار بیشتر » کب«در بانک 
انک دیگر است ، در عوض بانک از دو ب

در مقایسه با دو بانک دیگر » اگریس«
کوشش بیشتري براي نمایه نمودن 
مقاالت عرضه شده در همایش ها و 
سمینارها از خود نشان داده است ، به 

درصد مدارك نمایه شدة  33طوري که 
ایرانی از این نوع در این بانک نگهداري 

  . می شود 
  

انی نمایه محل نشر مدارك ایر -4

  شده در بانک ها
، هر دو بانک بیشترین تعداد مدارك در

در ایران منتشر شده اند ، به نحوي که 
درصد و در  46این تعداد » کب«در 
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. درصد بوده است  72، » اگریس«
بنابراین می توان نتیجه گرفت که بانک 

کمتر از دو بانک دیگر، منابع ایرانی » کب«
ر سه بانک ، در ه. را نمایه کرده است 

پس از ایران ، عمده ترین کشورهاي 
منتشر کنندة مقاالت ایرانی ، کشورهاي 
انگلستان ، آلمان ، فرانسه ، هلند و امریکا 

  .بوده اند 
  
منتشر کنندة ) مجالت(منابع  -5

  مدارك نمایه شدة ایرانی در بانکها
مجموع مدارك نمایه شدة ایرانی در 

تشر شده من) مجله(منبع  831، در » کب«
این تعداد به » اگریس«اند ، ولی در بانک 

با توجه به تعداد کل . عنوان می رسد  87
مدارك نمایه شدة ایرانی در هر بانک می 

هر منبع تقریباً » کب«توان گفت در بانک 
مدرك را در خود جاي داده است ،  4

این تعداد » اگریس«حال آن که در بانک 
» کب«نک بنابراین در با. مدرك است  35

تنوع مجالت یا منابع منتشر کننده بسیار 
  .است » اگریس«بیشتر از بانک 

عناوین و مشخصات مجالت ایرانی 
نمایه شده در هر دو بانک در جدول دو 

به طور کلی تعداد مجله ها و . آمده است
خالصه مقاالت سمینارها از ایران که در 

. عنوان است  29هر دو بانک نمایه شده ، 
مجلۀ دانشکدة دامپزشکی » کب«ک در بان

درصد کل  7دانشگاه تهران با انتشار
مدارك ، بیشترین حضور را در این بانک 
داشته است ، در حالی که در بانک 

بیشترین حضور از آنِ » اگریس«
. مجموعه مقاالت سمینارها بوده است 

عالوه بر این دو بانک مذکور در نمایه 
عنوان مجله ایرانی ،  12نمودن 

جدول دو نشان می . همپوشانی دارند 
، » بیماري هاي گیاهی«دهد که مجالت 

مجلۀ «و » آفات و بیماري هاي گیاهی«
در » دانشکدة دامپزشکی دانشگاه تهران

بانک هاي اطالعاتی مورد بررسی به 
  . ترتیب بیشترین حضور را داشته اند 

اگر به مشخصات منابع ایرانی نمایه 
جه کنیم ، در می شده در هر دو بانک تو

اعم (یابیم که ویژگی مشترك همۀ آن ها 
) از مجالت و خالصه مقاالت سمینارها

به این . استفاده از زبان بین المللی است 
معنا که این مدارك یا به زبان انگلیسی 

هستند ) دوزبانه(انگلیسی - اند ، یا فارسی
یا چکیدة مطلب به انگلیسی و سایر زبان 
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بنابراین می توان . ت هاي بین المللی اس
نتیجه گرفت که یکی از شرایط اساسی 
براي راه یافتن به نمایه نامه هاي بین 

منوچهر «. المللی ، زبان مدرك است 
: دراین باره معتقد است که» محسنی

دیگران ، دانش ] با[براي اشتراك علمی «
باید در قالب یک زبان علمی مشترك 

  ) .171محسنی ،(»انتقال یابد
ت غیر ایرانی منتشر کنندة مقاالت مجال

نمایه شدة ایرانی در بانک هاي مورد 
مقاله ایرانی را  10بررسی ، که حداقل 
عنوان در  31» کب«منتشر نموده اند، در 

تنوع بیشتر . عنوان است  7، » اگریس«
مجالت منتشر کنندة مقاالت ایرانی در 

  . در این جا هم نمو دارد » کب«
  

دارك محققان توزیع زبانی م -6

  ایران در بانک هاي مورد بررسی
در هر دو بانک ، بیشترین مدارك نمایه 

در . شدة ایرانی ، به زبان فارسی است 
این تعداد بیش از بانک » اگریس«بانک 

درصد مدارك نمایه شدة  70دیگر و 
ایرانی را شامل می شود ، از این رو می 

به » اگریس«توان نتیجه گرفت که بانک 
نمودن زبان هاي بومی توجه  نمایه

البته یادآوري . بیشتري نشان می دهد 
می شود که مدارکی که به زبان فارسی 
در بانک ها نمایه شده اند ، چکیده اي به 
زبان انگلیسی یا سایر زبان هاي بین 

به . المللی نیز از آن ها تهیه شده است 
این ترتیب ، زبان انگلیسی در هر دو بانک 

دارك نمایه شده ایرانی در مجموعۀ م
پس از . مقام دوم را کسب نموده است 

زبان انگلیسی ، زبان هاي فرانسوي و 
آلمانی به ترتیب مقام هاي سوم و چهارم 

  . را به خود اختصاص داده اند 
  

تعداد پدیدآورندگان مدارك  -7

  نمایه شدة ایرانی
در هر دو بانک سهم مدارکی که در 

ویسنده نقش تولید آن ها بیش از یک ن
داشته اند ، کمی بیشتر از پنجاه درصد 

به عبارت دیگر ، در هر دو . بوده است 
بانک ، بیشترین درصد مربوط به مدارك 
دو نویسنده اي است و پس از آن به 
ترتیبمدارك یک نویسنده اي ، سه 
نویسنده اي و مدارکی که بیش از سه 

این . نویسنده داشته اند ، جاي می گیرند 
ضمن این که بیانگر روحیۀ همکاري  آمار
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و تمایل به کار گروهی در بین محققان 
ایرانی است ، خط مشی دنیاي کنونی علم 

» منوچهر محسنی«. را نیز نشان می دهد 
  : در این باره می نویسد 

نشان  بررسی هاي زوکرمن و دیگران«
می دهد که در میان مقاالتی که همه ساله  

مختلف به  در مجالت علمی رشته هاي
چاپ می رسند ، در طول چند دهۀ اخیر ، 
نسبت به مقاالت انفرادي همواره رو به 

به طور مثال ، در . کاهش بوده است 
درصد از مقاالت  75حدود  1920سال 

چاپ شده در رشتۀ فیزیک ، حالت 
انفرادي داشت و حال آن که در سال 

این نسبت ها به  1950و  1940هاي 
درصد کاهش  39 درصد و 5ترتیب به 

در اکثر رشته هاي علمی این . یافت 
» نسبت ها همچنان رو به کاهش است

  ) .222محسنی ، (
 10نام و مشخصات پدیدآورندگانی که 

اند ، از منابعی  مقاله یا بیشتر تولید نموده
ن را که مشخصات محققان و متخصصا

محل   .کنند استخراج شد گردآوري می
ژگی مشترك اخذ مدرك نشان داد که وی

این ) درصد 6/75(بین اکثریت این افراد 

است که تحصیل کردة خارج از کشور 
  .هستند 

  
 نامه  یکی از شرایط اساسی براي راه یافتن به نمایه

  .هاي بین المللی ، زبان مدرك است
دانش باید  ،اساً براي اشتراك علمی با دیگراناس

  .در قالب یک زبان علمی مشترك انتقال یابد 
  

این موضوع می تواند بیانگر این نکته 
نیز باشد که تسلط به زبان هاي خارجی ، 
عامل مهمی در عرضۀ مدارك تحقیقی 

زیرا تسلط به زبان خارجی ، . است 
مصرف اطالعات و به تبع آن تولید 
اطالعات را افزایش می دهد ، چنان که 

براساس پژوهشی » غالمرضا میرزایی«
تیجه رسیده است که انجام داده به این ن

هریک از اعضاي هیئت علمی که در «که 
خارج از کشور فارغ التحصیل شده اند ، 

درصد عنوان نشریۀ خارجی بیشتري  86
» نسبت به سایر اعضا مطالعه می کنند

مزیت دیگر تسلط به ) .  1374میرزایی ،(
غیر از زبان مادري ، نوشتن ) هایی(زبان

ه مقاالت به زبان هاي خارجی است ک
خود عامل مهمی در نمایه شدن مدارك 

بانک هاي اطالعاتی محسوب می  در
ویژگی دیگر این محققان فعال این . شود
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است که بیشتر آنها در رشته هاي گیاه 
گیاه شناسی فارغ التحصیل  پزشکی و

  . شده اند

  

مراکز تولید کنندة مدارك نمایه شدة ایرانی در  -3جدول

  õ)به ترتیب تعداد مقاله( »اگریس«و » کب«بانک هاي 

یف
تعداد مدرك در   نام مرکز رد

  »اگریس«
تعداد مدرك 

  جمع  »کب«در 

  1138  640  498  دانشگاه تهران  1
  854  531  323  دانشگاه شیراز  2

مؤسسه تحقیقات آفات و   3
  846  363  483  بیماري هاي گیاهی

  442  383  59  دانشگاه علوم پزشکی تهران  4
  273  143  130  دانشگاه صنعتی اصفهان  5
  258  112  146  دانشگاه شهید چمران اهواز  6

مؤسسه تحقیقات اصالح و   7
  237  92  145  تهیۀ نهال و بذر

  169  55  114  دانشگاه فردوسی مشهد  8
  157  35  122  دانشگاه تبریز  9
  152  87  65  مؤسسه رازي  10

دانشگاه علوم پزشکی   11
  120  108  12  شیراز

 مرکز تحقیقات کشاورزي  12
  97  4  93  خراسان

سازمان تحقیقات و آموزش   13
  86  —  86  شیالت ایران

مؤسسه تحقیقات جنگل ها   14
  86  28  58  و مراتع

  81  36  45  دانشگاه تربیت مدرس  15

دانشگاه علوم پزشکی شهید   16
  78  61  17  بهشتی

مرکز تحقیقات کشاورزي   17
  75  16  59  )زرقان(فارس 

دانشکدة کشاورزي دانشگاه   18
  68  22  46  مازندران

  65  37  28  دانشگاه ارومیه  19

مؤسسه تحقیقات خاك و   20
  53  11  42  آب

مرکز تحقیقات کشاورزي   21
  48  17  31  گرگان و گنبد

دانشکدة کشاورزي دانشگاه   22
  44  10  34  )رشت(گیالن 

مرکز تحقیقات کشاورزي   23
  41  7  34  )ساري(مازندران 

مرکز تحقیقات کشاورزي   24
  36  5  31  تانخوزس

  35  2  33مرکز تحقیقات کشاورزي   25

  اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمی   26
  34  8  26  )واحدهاي مختلف(

مؤسسه تحقیقات علوم   27
  37  8  29  دامی کشور

بخش (دانشگاه تربیت معلم  28
  31  21  10  )زیست شناسی

مرکز تحقیقات کشاورزي   29
  30  5  25  آذربایجان شرقی

ي علمی سازمان پژوهش ها  30
  30  8  22  و صنعتی ایران

دانشگاه بوعلی سیناي   31
  23  11  12  همدان

مرکز تحقیقات کشاورزي   32
  22  8  14  جیرفت و بم

مرکز تحقیقات کشاورزي   33
  19  3  16  گیالن

  19  12  7  دانشگاه صنعتی شریف  34
  18  8  10  دانشگاه شهید باهنر کرمان  35
  16  11  5  انیستیتو پاستور ایران  36

مرکز تحقیقات کشاورزي   37
  14  6  8  آذربایجان غربی

دانشکدة کشاورزي دانشگاه   38
  12  2  10  زنجان

  12  3  9  دانشگاه رازي کرمانشاه  39

مرکز تحقیقات کشاورزي   40
  11  3  8  زنجان

مرکز تحقیقات منابع طبیعی   41
  9  3  6  و امور دام شیراز

مؤسسه تحقیقات اصالح و   42
  9  —  9  تهیه بذر چغندر قند

  9  4  5  مؤسسه تحقیقات پسته  43

مرکز تحقیقات کشاورزي   44
  8  —  8  همدان

مرکز تحقیقات کشاورزي   45
  8  1  7  بوشهر

مرکز تحقیقات کشاورزي   46
  8  3  5  کرمانشاه

مرکز تحقیقات کشاورزي   47
  6  -  6  سمنان

õ  ذکر نشده مقاله داشته اند 5مراکزي که کمتر از ،
  . اند
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کنندة مدارك مراکز تولید  -8

  نمایه شدة ایرانی
جدول سه مراکز تولید کنندة مدارك 
نمایه شدة ایرانی در بانک هاي 

همان طور . اطالعاتی را نشان می دهد 
که مالحظه می شود در هر دو بانک ، 
دانشگاه تهران در صدر مراکز تولید 
کنندة اطالعات نمایه شدة ایرانی قرار 

، » بک«این دانشگاه در . گرفته است 
درصد  16، » اگریس«درصد و در  18

کل مدارك نمایه شدة ایرانی را تولید 
دانشگاه شیراز و . نموده است 

مؤسسه تحقیقات آفات و بیماري هاي 
گیاهی ، رتبه هاي بعدي را در تولید 
مدارك کسب کرده اند ، هر سۀ این 
مراکز نشریات معتبري منتشر می کنند 

ه اند و که در این بانک ها نمایه شد
محققان فعالی که بیش از ده مقالۀ آن 
ها نمایه شده است ، اکثراً در این سه 

دانشگاه هاي تهران و شیراز و (مرکز 
مؤسسۀ تحقیقات آفات و بیماري هاي 

قدمت . مشغول به کار هستند ) گیاهی
  . این مراکز نیز قابل توجه است 

جدول چهار تعداد مدارکی را که 
هاي کشاورزي  خانهها و وزارت دانشگاه

و جهادسازندگی تولید کرده اند ، به 
همان طور که . تفکیک نشان می دهد 

مشاهده می شود دانشگاه ها،بیش از 
نیمی از مدارك نمایه شده را تولید 
نموده و از مراکز تحقیقاتی وزارت 
کشاورزي و جهادسازندگی پیشی 

این مسئله لزوم سرمایه . گرفته اند 
دانشگاه ها به مثابه گذاري بیشتر در 

فعال ترین مراکز تحقیقات و عمده ترین 
مراکز تولید کنندة اطالعات را نشان می 

حال آن که در بودجۀ فعلی . دهد 
تحقیقات کشور ، براي دانشگاه ها 
نسبت به سایر مراکز تحقیقاتی ، سهم 

  . اندکی اختصاص داده شده است 

  
توزیع موضوعی مدارك  -9

  نمایه شدة ایرانی
گرچه توزیع موضوعی مدارك نمایه 
شدة ایرانی در هر دو بانک ، تقریباً از 
الگوي مشابهی پیروي می کند ، اما 
تقسیم بندي موضوعی این دو بانک با 
یکدیگر متفاوت است و اتفاقاً همین 
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. مسئله ، کار مقایسه را مشکل می کند 
البته در پژوهش مذکور تالش شد از 

ضوعات دو طریق انطباق تقریبی مو
بانک مذکور با یکدیگر ، این کار 

جدول پنج نمایانگر . صورت گیرد 
  . نتایج این مقایسه است 

  
براساس داده هاي موجود در جدول،  

  : نتایج زیر به دست آمده است 
ò  اعم از گیاه (موضوع گیاهان

موضوعی ) شناسی و گیاه پزشکی
است که بیشترین حجم مدارکرا به 

، به نحوي که در  خود اختصاص داده
درصد مدارك و در  40، » کب«
درصد مدارك مربوط به  64، » اگریس«

گزارش ملی «. این موضوع است 
تحقیقات در بخش کشاورزي در 

نیز نشان می دهد که » 1373سال
زراعت و اصالح نباتات و گیاه پزشکی 
، هم موضوع بیشترین تعداد طرح هاي 
ند تحقیقاتی و مقاالت چاپ شده بوده ا

و هم در مقایسه با سایر حوزه هاي 
کشاورزي ، باالترین تعداد اعضاي 

  .هیئت علمی را داشته اند 

ò  با بانک » کب«تفاوت عمدة بانک
به لحاظ توزیع موضوعی » اگریس«

 18مدارك این است که نزدیک به 
درصد از مدارك نمایه شدة ایرانی در 
این بانک ، به موضوع بهداشت و 

رداخته اند ، حال آن که سالمت انسان پ
، اصوالً فاقد مدارکی » اگریس«بانک 

است که دربارة این موضوع به نگارش 
  .در آمده باشند 

  
ò  در هر دو بانک ، موضوع علوم

دامی درصدهاي مشابهی از مدارك را 
 20الی  17به خود اختصاص داده و 

نمایه شدة ایرانی در درصد از مدارك 
ضوع پرداخته این بانک ها ، به این مو

  .اند 
  
ò  منابع طبیعی ، ضمن کسب رتبۀ

چهارم و پنجم در بین موضوع مدارك 
درصد  5تا  5/3نمایه شدة ایرانی ، بین 

  .کل مدارك را شامل می شود 
  
ò  به موضوع شیالت و آبزیان در

توجه » کب«بیشتر از » اگریس«بانک 
درصد کل مدارك  2شده و نزدیک به 
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است ، اما در بانک ایرانی را دربرگرفته 
درصد از مدارك نمایه  15/0فقط » کب«

شدة ایرانی ، به این موضوع پرداخته 
  . اند 
  
ò  جنگل و جنگل داري در بانک
درصد مدارك ایرانی را به  5/2» کب«

خود اختصاص داده ، در حالی که در 
، کمتر از یک درصد » اگریس«بانک 

مدارك نمایه شدة ایرانی ، ویژة این 
  .است  موضوع

  
ò  موضوعات کلی کشاورزي نظیر

، ، سرگذشت نامه، جغرافیاتاریخچه
قوانین و مقررات ، آموزش و ترویج 
در هر سه بانک کمتر از یک درصد 
مدارك نمایه شدة ایرانی را دربرگرفته 

  .است 
 در تحلیل موضوعی مدارك نمایه

شدة ایرانی ، بهتر بود از طریق مقایسۀ 
موضوعی کل نتایج بررسی با توزیع 

مدارك موجود در هر بانک ، معلوم 
شود آیا نتایجی که به دست آمده ، با 

توزیع موضوعی تمامی مدارك نمایه 
و اگر شده در بانک ها همخوانی دارد، 

پاسخ منفی است ، این تفاوت دربارة 
اما از آن جا که . کدام موضوعات است 

در برابر فیلد موضوعی هر مدرك ، 
ج شده و با استفاده بیش از یک کد در

از آن کد ، معموالً تمام موضوعاتی که 
مدرك به آن ها پرداخته است ، ذکر می 

  .د ، امکان این مقایسه وجود نداشتشو
آخرین نکته اي که در این جا اشاره 
به آن ضروري است ، وجود رابطۀ 
دوسویه بین مجالت نمایه شدة ایرانی 
و عمده ترین مراکز تولید اطالعات و 

همان طور . دیدآورندگان فعال است پ
که مالحظه شد دانشگاه هاي تهران و 
شیراز و مؤسسه تحقیقات آفات و 
بیماري هاي گیاهی که بیشترین 
اطالعات را تولید نموده اند ، بیشترین 
تعداد پدیدآورندگان فعال و بیشترین 
نشریات معتبر نمایه شده را دارا 

  .هستند 
  

  

  ها و دانشگاه ها در تولید اطالعات نمایه شدة ایرانیسهم وزارتخانه  -4جدول
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  )به ترتیب تعداد مدارك(توزیع موضوعی مدارك نمایه شدة ایرانی  -5جدول 
  جمع  »اگریس«تعداد مدارك در   »کب«تعداد مدارك در   نام مرکز  ردیف

  1797  1007  790  گیاه شناسی و تولید آن  1
  1275  83  1192  )حفظ نباتات(حفاظت گیاه   2
  938  433  505  علوم مربوط به دام  3
  457  457  —  بهداشت و سالمت انسان  4
  232  91  141  منابع طبیعی  5
  118  92  26  تغذیه انسان  6
  115  89  26  خاك شناسی  7
  100  66  34  روش شناسی  8
  98  15  83  فراورده هاي کشاورزي  9
  93  39  54  اقتصاد  10
  87  66  21  جنگل و جنگل داري  11
  62  4  58  شیالت و ابزیان  12
  38  12  26  ماشین آالت کشاورزي  13
  25  12  13  آموزش و ترویج کشاورزي  14
  25  23  2  ، قوانین و مقررات مدیریت  15
  11  2  9  آلودگی  16
  7  6  1  کلیات کشاورزي  17
  2  2  —  بیوتکنولوژي  18
  1  1  0  تاریخ و جغرافیا  19

  

  نقد و نظر
در پاسخ به نخستین پرسش اساسی 
این پژوهش مشاهده شد که سهم ایران 
در هر کدام از بانک هاي اطالعاتی مورد 

ه که بررسی ، کمتر از یک درصد بود
  .سهم بسیار ناچیزي است 

بررسی دالیل ضعف تولیدات علمی یا 
تحقیقاتی ایران ، از اهداف این پژوهش 

بلکه پژوهش مذکور می کوشد به . نیست 

  جمع  »اگریس«تعداد مدارك در   »کب«تعداد مدارك در   نام مرکز  ردیف
  4010  1677  2333  دانشگاه ها  1

  1679  1067  612  وزارت کشاورزي  2

  407  258  149  وزارت جهادسازندگی  3



 

 219

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

دوم
ت و 

یس
ب

_ 
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

13
79

  

اجمال توضیح دهد که آن چه از ایران در 
این سه بانک معتبر بین المللی نمایه شده 
است چقدر از کل تولیدات علمی 

  .ر می گیرد کشاورزان ایران را درب
درحالی که آمار بانک هاي اطالعاتی 
مذکور ، تعداد کل مدارك نمایه شدة 

 3509ایرانی در این بانک ها را حدود 
گزارش «فقره مدرك گزارش کرده اند ، 

ملی تحقیقات در بخش کشاورزي در 
نشان می دهد که فقط طی » 1373سال 
نوشتۀ علمی در  7526،  1373سال 

الب طرح تحقیقاتی حوزة کشاورزي در ق
، پایان نامه و مقاله در ایران تولید شده 

نگاهی به آمار مدارك نمایه شدة . اند 
ایرانی بیانگر این نکته است که دو بانک 

به  1373در سال » اگریس«و » کب«
مدرك از ایران را  145و  22ترتیب ، 

نمایه نموده اند که درصد بسیار کمی از 
ایران را کل تولیدات علمی کشاورزي 

بروز مشکالتی از این . شامل می شود 
دست ، موجب شد که بخشی از این 
پژوهش به بررسی موانع موجود بر سر 
راه انعکاس تولیدات علمی ما در بانک 
هاي اطالعاتی اختصاص یابد تا از این 
طریق آشکار شود که آیا این امر ناشی 

از عدم رعایت شرایط نمایه هاست ، آیا 
یفی آن ها به لحاظ علمی دلیل ضعف ک

است ، یا به جهت غرض ورزي صاحبان 
نمایه ها در نمایه نمودن آثار کشورهاي 

براساس یافته هاي این . جهان سوم است
عمده ) مانع(پژوهش ، نگارنده سه مشکل 

را در این زمینه مؤثر تشخیص داده است 
ترتیب اهمیت در ذیل ذکر می  که به
  :شوند

  

مجالت  ضعف کمی و کیفی -1

  علمی ایران
از آن جا که بیشترین حجم آثار از   

مجراي مجالت به نمایه ها راه می یابند ، 
به منظور بررسی میزان انعکاس تولیدات 
علمی کشاورزي ایران در بانک هاي 
اطالعاتی ، ابتدا به مجالت علمی حوزة 
. کشاورزي در ایران باید توجه نمود 

براي سه شرط الزم را » عباس حرّي«
نمایه شدن مجالت ذکر کرده است که 

اعتبار علمی ، زبان مجله، : عبارتند از 
ي ،(نشانۀ بین المللی  بادر ) . 1376حرّ

نظر گرفتن این سه شرط ، مجالت 
کشاورزي ایران را به ترتیب بررسی می 

  :کنیم 
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فهرست مجالت : اعتبار علمی  –الف 
علمی مورد تأیید وزارت فرهنگ و 

 18در گروه کشاورزي ، آموزش عالی 
عنوان مجله را شامل می شود که از این 

مجله به بانک هاي مورد  13تعداد، 
  .بررسی راه یافته اند

نگاهی به ستون زبان : زبان مجله  - ب
مجالت نمایه شدة ایرانی در جدول دو 
نشان  می دهد که مشخصۀ اصلی و 
مشترك تمامی این مجالت ، استفاده از 

به عبارت دیگر در . ی است زبان بین الملل
این بررسی مشخص شد که تنها مجالتی 
به بانک هاي اطالعاتی راه یافته اند که یا 
خود مجله به زبان انگلیسی بوده ، یا به 

) انگلیسی -فارسی(صورت دو زبانه 
منتشر می شده یا چکیده به زبان هاي 

بنابراین هیچ یک از . خارجی داشته است 
قط از زبان فارسی مجالت ایرانی که ف

استفاده کرده اند ، به این نمایه ها راه 
راهنماي «مروري بر کتاب . نیافته اند 

- 75روزنامه ها و مجله هاي ایران 
نشان می دهد ، تقریباً تمامی » 1374

مجالت حوزة کشاورزي که از زبان بین 
المللی بهره گرفته اند ، در این بانک ها 

  .نمایه شده اند 

داشتن نشانۀ بین : ین المللینشانۀ ب - ج
  المللی از دیگر ویژگی هایی است که در

  .تمامی این مجالت وجود دارد 
با احتساب این سه شرط ، در مجموع 

عنوان مجلۀ ایرانی به این نمایه ها راه  24
حال آن که اگر تعداد مجالتی . یافته اند 

که این سه شرط در آن ها لحاظ شده 
ان حضور آن ها است ، بیشتر شود ، میز

در نمایه ها و انعکاس آثارشان نیز 
عالوه بر این ، . افزایش خواهد یافت 

  فزونی مجالت 
  

 45تنها  1989تا  1985در فاصله سال هاي 
  مجله از کشورهاي جهان سوم در نمایۀ

 مجله 45استنادي علوم ظاهر شده اند و این 
را  درصداز کل مجالت نمایه شده 2/1فقط 

  .هند تشکیل می د
بخشی از این قضیه ناشی از مالحظات 

  .غیرعلمی صاحبان این نمایه هاست 
  

مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش 
عالی ، از این جهت نیز قابل توجه است 
که داشتن مقاله در آن ها ، موجب احراز 
بخشی از شرایط ارتقاي مرتبۀ دانشگاهی 
می شود و همین امر اعضاي هیئت علمی 

ا را به  تهیه و تدوین و تحریر دانشگاه ه
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مقاالت بیشتر جهت چاپ در این مجالت 
حال آن که چون تاکنون . تشویق می کند 

تعداد این مجالت کم بوده ، درج مقاله ها 
  .با تأخیر روبه رو شده است 

گزارش ملی تحقیقات بخش کشاورزي «
نشان می دهد که در » 1373در سال 
قاتی دانشکده و مرکز تحقی 99مجموع 

اگر به . کشاورزي در ایران وجود دارد 
این آمار ، دانشکده هاي کشاورزي 
دانشگاه آزاد اسالمی نیز افزوده شود ، 
تعداد مراکز تحقیقات کشاورزي به بیش 

با در نظر . مرکز خواهد رسید  100از 
گرفتن این تعداد ، بدیهی است که انتشار 

مجلۀ کشاورزي معتبر بسیار  18فقط 
ت ؛ زیرا این انتظار وجود دارد اندك اس

که تمام دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی 
باید یک عنوان مجلۀ خاص خود داشته 
باشند تا به انعکاس پایان نامه ها و طرح 

  . هاي تحقیقاتی خویش بپردازند 
متأسفانه ضعف نشریات علمی در 
ایران ، فقط مختص حوزة کشاورزي 

نامه  در پایان» علی اصغر کیا«. نیست 
خود به بررسی نشریات علمی در ایران 

نتایج بررسی وي بیانگر . پرداخته است 
پایین بودن شمارگان مجالت علمی 

ستون شمارگان مجالت نمایه شدة (
ایرانی در پژوهش حاضر نیز مؤید این 

، وجود نداشتن تبادل اطالعاتی ) امر است
میان مجالت و مؤسسات علمی و 

کشور ، و پایین تحقیقاتی داخل و خارج 
بودن درآمد مجالت تا حد عدم تکافوي 

وي موانع . هزینه هاي چاپ و نشر است 
پیشرفت نشریات علمی در ایران را 
کمبود روزنامه نگار علمی ، عدم تداوم و 
استمرار در انتشار مجالت ، مشکالت 
واژه هاي علمی و تمرکز نشریات در 

  ) .  1370کیا ،(تهران ذکر کرده است 
ا ظاهراً مشکل مجالت علمی در حوزة ام

. کشاورزي بیشتر از سایر حوزه هاست
نشان » 1371گزارش ملی تحقیقات سال «

می دهد که مجالت فارسی حوزة 
کشاورزي از نظر تعداد ، رتبۀ آخر را در 
بین شش گروه تخصصی کسب نموده 

در این باره چنین » علی اصغر کیا«. اند 
  : نوشته است 

ت کشاورزي ، نخستین اگر چه مجال«
مجالت علوم کاربردي بودند که در ایران 
نشر یافتند ولی نشریات رشته هاي دیگر 
به ویژه گروه پزشکی رشد بسیار 
چشمگیري داشتند به طوري که طی سال 
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درصد نشریات  42،  1281-1352هاي 
علمی را مجالت گروه پزشکی تشکیل می 
دادند درحالی که محالت کشاورزي علی 

آن که از حمایت سرمایه اي دولت  رغم
درصد را  6/16برخوردار بودند ، حدود 

اگر آخرین سال هاي .... شامل می شدند 
قبل از انقالب را بررسی کنیم ، این تفاوت 

در آن سال ها . باز هم عمیق تر می شود 
تعداد نشریات علمی مربوط به گروه 

درصد بیشتر از نشریات  30پزشکی 
حالی که شاغلین کشاورزي بود در 

برابر شاغلین بخش  83بخش کشاورزي 
  ) .همان(» پزشکی بودند

نبود مراکز منعکس کنندة  -2

تولیدات علمی در سطح جهان یا 

  عملکرد ضعیف این مراکز
مراکز (نبود مراکز هماهنگ کننده 

یا عملکرد ضعیف این مراکز در )مادر
جمع آوري و سازمان دهی آثار منتشر 

به منظور انعکاس آن شدة داخل کشور 
ها در فهرست نمایه هاي بین المللی ، یکی 
از دالیل عدم انعکاس کامل تولیدات علمی 
کشاورزي ایران در بانک هاي اطالعاتی 

  .مذکور است 

همان طور که در جدول دو مشاهده می 
شود ، از مجموع همایش ها و 
سمینارهایی که در حوزة کشاورزي در 

مورد و  5، تنها ایران برگزار شده است 
انعکاس » اگریس«آن هم فقط در بانک 

بدیهی است با وجود مرکز . یافته اند 
اسناد و مدارکک علمی کشاورزي که 

و ایران براي » اگریس«رابط میان 
انعکاس تولیدات ملی است ، این عدم 
انعکاس ناشی از ضعف عملکرد این 
مرکز در انجام وظایفی است که بر عهده 

ظر می رسد ایجاد یک مرکز به ن. دارد 
ملی اطالع رسانی کشاورزي براي انجام 
بسیاري از این امور ، از جمله تشکیل 
بانک اطالعاتی داخلی کشاورزي ، در 

  . رفع مشکل موجود راه گشا باشد 
  

نادیده گرفته شدن کشورهاي  -3

جهان سوم از سوي ناشران بانک 

  هاي اطالعاتی
 از آن جا که هدف پژوهش حاضر ،

بررسی میزان مدارك انعکاس یافتۀ 
و نه (ایرانی در بانک هاي اطالعاتی 

بوده است ، دلیل ) مدارك انعکاس نیافته
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اخیر را نمی توان به مثابه بخشی از 
  نتایج این پژوهش تلقی کرد ، بلکه 

  
  

سه عامل اساسی براي آن که مجالت به نمایه 
  :بین المللی راه یابند عبارتند ازهاي 

  .المللی علمی ، زبان مجله ، نشانۀ بین اعتبار

  
  کمبود روزنامه نگار علمی ،

مجالت ،  عدم تداوم و استمرار در انتشار
مشکالت واژه هاي علمی و تمرکز نشریات در 

عمده عدم پیشرفت نشریات  تهران ، از علل
  .ایران هستند  علمی در

  
تنها می توان یکی از دالیل ضعف 

بانک هاي  انعکاس مدارك ایرانی در
رّي«اطالعاتی را به مشکلی که  از آن » ح

به عنوان مالحظات غیر علمی صاحبان 
نمایه ها در درج مجالت کشورهاي جهان 

  . سوم نام می برد، ارتباط داد
» ویرجینیا کانو«برطبق تحقیقی که 

درصد از  79انجام داده است ، نام 
نشریات امریکاي التین در هیچ فهرستی 

دربارة دلیل این » کانو«.  دیده نمی شود
مسئله چنین نوشته است که ، این نوع 

نشریات ، محکوم به داشتن موجودیتی 
  ) . 1374گیبس ،(شبح مانند هستند 

نیز حاکی » فرید عصاره«نتایج پژوهش 
مجله از  45از آن است که تنها 

کشورهاي جهان سوم بین سال هاي 
در نمایۀ استنادي علوم  1989تا  1985
 2/1مجله فقط  45شده اند و این  ظاهر

درصداز کل مجالت نمایه شده را تشکیل 
  . می دهند 

  
  نتیجه گیري و پیشنهاد

نخستین و مهم ترین نتیجه اي که از 
این پژوهش به دست می آید ، اندك بودن 

در بانک ) کمتر از یک درصد(سهم ایران 
هاي اطالعاتی ، به ویژه در زمینۀ 

البته . دنیاست  تولیدات علمی کشاورزي
معضل تحقیقات در ایران ریشه اي است 
و اختصاص به حوزة کشاورزي ندارد و 
امید است برگزاري نخستین سمینار 
بررسی مسائل پژوهشی در کشور در 

، نقطۀ آغازي باشد  1378اردیبهشت 
براي شناختن ریشه ها و موانع اصلی 
تحقیقات و به تبع آن تالش در جهت 

  . هشی کشور بهبود وضعیت پژو
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مدارك علمی را  فقدان یا ضعف مراکزي که 
کنند از جمله  جمع آوري و سازماندهی
مدارك علمی به  عواملی است که راه یافتن

  . مشکل ساخته است  نمایه هاي بین المللی را 
  

در  از مجموع همایش ها و سمینارهایی که
  حوزة کشاورزي در ایران برگزار شده 

د و آن هم فقط در بانک مور 5است ، تنها 
  .اگریس ، انعکاس یافته اند 

  
نتیجۀ مهم دیگر این پژوهش ، عدم 
انعکاس حجم بسیار عمده اي از تحقیقات 
کشاورزي انجام شده در ایران ، در این 
بانک هاست که بخشی از آن ناشی از 
ضعف مجالت به علت پایین بودن اعتبار 
نۀ علمی و نداشتن زبان بین المللی و نشا

بین المللی است و بخشی دیگر ناشی از 
نبود مرکز خاصی براي انعکاس تولیدات 
. علمی در بانک هاي اطالعاتی است 

بنابراین ایجاد مرکز ملی اطالع رسانی 
کشاورزي که به گردآوري و تشکیل 
بانک اطالعات داخلی همت گمارد و 
تولیدات علمی را در سطح جهان منعکس 

به نظر . ر است نماید ، اجتناب ناپذی
نگارنده در صورت کوشش همزمان دو 
وزارتخانۀ کشاورزي و جهد سازندگی 
در یک مسیر مشترك ، اطالع رسانی 
. کشاورزي در ایران سامان خواهد یافت 

فهرستگان «براي مثال ، روز آمد کردن 
که تالش بسیار مثبتی » کشاورزي ایران

، ر جهت گردآوري اطالعات داخلی استد
ل آن روي دیسک نوري به منظور و انتقا

جلوگیري از اتالف وقت ، بسیار 
ضروري به نظر می رسد و این کاري 
است که متأسفانه تاکنون انجام نشده 

  . است 
پیشنهادهاي نگارنده براي انعکاس بهتر 
و بیشتر تولیدات علمی در بانک هاي 

  : اطالعاتی بین المللی به شرح زیر است 
) محققان(ندگان آشنا کردن تولیدکن -1

و ناشران اطالعات علمی کشاورزي 
با فرایند ) …نهادهاي ت ، دانشگاه ها و (

و شیوه هاي انعکاس متون علمی در 
بانک هاي اطالعاتی و آشکار نمودن 

  اهمیت این امر براي آن ها ،
ترغیب محققان به انتشار و انعکاس  -2

  مقاالت خویش ،
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تقویت محققان به لحاظ تسلط بر  -3
داقل یک زبان خارجی به ویژه زبان ح

انگلیسی به منظور ایجاد مهارت در آن ها 
براي نوشتن دست کم چکیدة مقاالت 
خود به زبان انگلیسی یا سایر زبان هاي 

  متداول جهان ، 
ملزم کردن دانشجویان به توانمندي  -4

در زمینۀ نوشتن چکیدة پایان نامۀ 
  خویش به زبان انگلیسی ،  

ودن محققان به چگونگی ممطلع نم -5
استفاده از شبکظ اینترنت و امکانات 
وسیع آن به منظور تسهیل ارتباط آن ها 

بدیهی است (با محققان خارج از کشور 
نتایج ضمنی این امر ، افزایش میزان 
تولید اطالعات و انتشار آن ها و تقویت 

  ،)نگلیسی محققان استزبان ا
ایجاد واحدي براي جمع آوري ف  -6
مه و استاندارد کردن نتایج تحقیقات ترج

  در تمام مراکز ت و دانشگاه ها ف
حمایت دولت از مجالت علمی و  -7

همت براي رفع موانع انتشار آن ها 
  ،) ازجمله موانع مالی(

انضمام چکیدظ «قرار دادن ویژگی  -8
در ردیف » انگلیسی به پایان مقاله

  ضوابط انتشار مقاله در مجالت علمی ،

مجموعۀ مقاالت عرضه شده  تهیۀ -9
در همایش ها و سمینارها به صورت دو 

  زبانه ،
آگاه کردن محققان به شیوة  - 10

نگارش مقاالت علمی و چگونگی رعایت 
  .                         استاندارد هاي الزم 
¢  

  
  

  پی نوشت 
این مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی  - 1

رسی سهم ایران در بر«ارشد نگارنده با عنوان 
سنجش کتاب : تحقیقات کشاورزي جهان 

شناختی بانک هاي اطالعاتی اگریکال 
)AGRICOLA(اگریس ،)AGRIS (و کب 
)CAB ( است که با حمایت مرکز اطالع رسانی

 .جهاد سازندگی انجام شده است 

نیز نام یکی دیگر از بانک هاي » اگریکال- 2
ت که معتبر بین المللی در حوزة کشاورزي اس

به بعد به دلیل قطع روابط  1994چون از سال 
ایران با امریکا ، وارد ایران نشده و همچنین فاقد 
فیلد نشانی نویسنده است ، از این بررسی خارج 

 .شده است 

از طریق سازمان  1354ایران از سال  - 3
تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی به عضویت 

مالً نقشی ع 1366در آمد ، انا تا سال » اگریس«
در انعکاس تولیدات علمی کشاورزي به 

مرکز اطالعات  1366در سال . نداشت » اگریس«
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و مدارك علمی کشاورزي ایران به همت 
و همکاران وي » نسرین دخت عماد خراسانی«

در محل سازمان تحقیقات کشاورزي و منابع 
طبیعی سازمان دهی و برقراري نخستین ارتباط 

 .آغاز شد : اگریس«با 

  

  منابع و ماخذ
نمایه ها به عنوان مالك «. حري ، عباس  -

، در » هاي ارزش گذاري نوشته هاي علمی
بهمن (همایش روان شناسی و فنون تحقیق 

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران : تهران ) 1376
 ،1376.  

. سعادت جو ، ابراهیم و سوسن نادري پور -
بررسی آماري مقاالت محققین ایرانی موجود «
در زمینۀ علوم  1996تا  1976ر مدالین از د

،  8، سال رازي، » ) پایه و بالینی(پزشکی 
  . 1376، شهریور 8شمارة 

گزارش شوراي پژوهش هاي علمی کشور ،  -

  . 1373ملی تحقیقات بخش کشاورزي در سال 

قابلیت ها و «. عصاره فعالیت هاي فریده  -
تدثیر کشورهاي در حال رشد در تولید متون 

،  فصلنامه کتاب، ترجمظ علی مزینانی ، » لمیع
  . 1377پاییز 

بررسی مؤثر بر انتشار . کیا ، علی اصغر  -

، پایان  و عدم انتشار نشریات علمی در ایران
، اسی ارشد ، دانشکدة علوم اجتماعینامۀ کارشن

  . 1370دانشگاه تهران ، 
علوم گمشدة جهان «. ویت . و گیبس ، -
، شمارة  رهیافتفراهانی ، ، ترجمۀ فاطمه »سوم

  . 1374، زمستان  11
مبانی جامعه شناسی . محسنی ، منوچهر  -

، تهران ، کتابخانه  علم و تکنولوژي: علم 
  .1372طهوري ، 

بررسی فعالیت هاي . میرزایی ، غالمرضا  -

علمی اعضاي هیئت علمی گروه هاي آموزش 

کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه هاي دولتی 

، پایان نامۀ کارشناسی ارشد  1374،  کشور
کتابداري و اطالع رسانی، دانشکدة علوم تربیتی 

  . 1376دانشگاه تهران 

 

  




