
 95، بهار 61شماره  هیافتر

 

89 

 در زمينه تحقيقات پسته کارکردیهای ارزيابي شاخص

 1* اردکانیکراحمد شا

 سسه تحقيقات علوم باغبانی، ت علمی پژوهشکده پسته، مؤأاستاديار و عضو هي .1

 سازمان تحقيقات،آموزش و ترويج کشاورزی، رفسنجان، ايران

 

 چکيده 

 گرفته است. قرار  یابیمورد ارزایران و جهان در  (کارکردیهای ویژه شاخصبهعلم پسته ) تیحاضر وضع پژوهشدر 

این نتایج،  مورد بوده است. برمبنای 989تقیم در زمینه پسته گزارش شده، طور مسکه به مدارک معتبر علمی تعداد کل

است که در مجالت معتبر علمی چاپ شده مربوط درصد از تعداد کل مدارک علمی، به مقاالت علمی پژوهشی  5/75

درصد مقاالت  6/53علوم بیولوژی چاپ شده که  اورزی ومقاله( در زمینه کش 773بیشترین تعداد مقاالت علمی ) است.

بیشترین تعداد  چاپ شده و 2011مقاله( در سال  129شود. بیشترین تعداد مقاالت مربوط به پسته )را شامل می

برمبنای نتایج . درصد( است 7/10مقاله ) 90داد سسه تحقیقات پسته کشور با تعبه مؤمقاالت علمی پسته مربوط 

 درصد، پیشتاز تولید 1/16و 8/19،  6/34مریکا و ترکیه به ترتیب با ایران، آایگاه علمی اسکوپوس، پدست آمده از به

عدد  93، ت ثبت شده در زمینه علم پستهکل اختراعا درصد از علم پسته(. تعداد 5/70 کنندهپسته هستند )تولید علم

درصد ثبت اختراعات در زمینه ابزار و  2/46. د آن در زمینه شیمی پسته ثبت شده استدرص 3/61حدود در که  است

در زمینه  باالعلمی  بیانگر این مهم است که با وجود تواناییوق . نتایج فاست زمینه علوم و صنایع غذاییدرصد در  9/41

عضای افی و پایین بودن تعداد اسسه تخصصی تحقیقاتی، بودجه تحقیقاتی ناک، وجود تنها یك مؤدر کشورعلم پسته 

 دهد. ی متخصص پسته در کشور، خالءهای موجود را به وضوح نشان میهیأت علم

  .شاخص عملکردی، پسته، پژوهش :واژگان کليدی
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 مقدمه  -1

 ،در دنیا (Tree nuts)ترین مغزهای درختی مهم

بادام، برزیل نات، کاشو، فندق، ماکادمیا، پسته و گردو 

 د( در مورد تولی2012آمار فائو ) مبنایهستند. بر

، کاشو با تولید 2010جهانی مغزهای درختی در سال 

و پس از آن  را داشته نخستمیلیون تن مقام  76/2

میلیون تن(،  55/2)  میلیون تن(، گردو 56/2بادام )

هزار تن( و  940میلیون تن(، پسته )  برزیل نات )یك

ف هزار تن( قرار داشته است. متوسط مصر 860فندق )

ازای هر فرد در کیلوگرم به 1/2مغزهای درختی در دنیا 

ه به بست هر سال است. میزان مصرف مغزهای درختی

، میزان مثال منطقه متفاوت گزارش شده است؛ برای

 ازای هر فرد در سالکیلوگرم به 8/2مصرف در اروپا، 

 3/7ترتیب ان مصرف بهاسپانیا و یونان میز است، اما در

در دسترس . این تنوع، به [1] گرم استکیلو 9/9و 

کنندگان مرتبط مغزهای درختی برای مصرف بودن

رود دسترسی نه که انتظار میگواست و همان

مغزهای درختی، در کشورهای  کننده بهمصرف

ت ایران و ایاالکننده مغزهای درختی بیشتر است. تولید

ترتیب باالترین سطح زیر کشت پسته و متحده به

ر دارند. پسته همچنین تولید جهانی آن را در اختیا

عالوه بر این دو کشور، در بسیاری از مناطق جهان مانند 

 .[2] شود، اسپانیا، یونان و سوریه کشت میترکیه

در محدوده کویر قرار  ایران های وسیعی از کشورقسمت

و هوایی خشك و  شرایط آبعلت اینکه گرفته و به

، دکنت سایر محصوالت را محدود میگرمسیر، کشنیمه

طی، نقش مهمی با سازگاری خوب در چنین شرای پسته

 درآمد و جلوگیری از مهاجرتمین زایی و تأدر اشتغال

رگ بز قابلیتکند. بنابراین این می به شهرها را ایفا

و کاربردی،  های دقیق، آگاهانهوجود دارد که با بررسی

تولید این محصول با ارزش را به چندین برابر رساند تا 

رونق بگیرد و هم صادرات آن چه  هم بازار داخلی

و  ابدوری شده افزایش یصورت تازه یا محصوالت فرابه

هبود باغداران پسته، ب هم اینکه وضعیت معیشتی بیشتر

 یابد.

 پيشينه پژوهش  -2

همگام با دیگر  تداوم بقا در صحنه جهانی، حرکت

های تسلط بر سرنوشت خویش و حفظ آرمانها، ملت

د که دارنیاز ای یافتهدرتمند و توسعهبه بازوی قهر ملت 

شود. های گوناگون میسر نمیجز با تحقیق در جنبه

 شود که با پیشرفتمی توسعه پایدار تنها زمانی محقق

وری توام باشد. واقعیت این است که در علمی و فنا

، قدرت نظامی، رفاه جهان امروز برتری اقتصادی

مردم آن را  چه یك کشور وطور کلی آناجتماعی و به

سازد، حاصل فعالیت دانشمندان و می نیرومند و مرفه

شناخت مشکالت  .[3] آن کشور است پژوهشگران

 تواندمی تحقیقات در مسیر علوم و فناوری در کشور

 زا باشد.گامی مؤثر در ارائه راهکار توسعه فناوری درون

در حال حاضر انگیزه بیشتر پژوهشگران، کسب درجات 

بیشتر  رو، کارهای این پژوهشگراناز اینعلمی است. 

معه ندارد. از طرف دیگر، نظری است و کاربردی در جا

پذیرش خطر تمایلی به  پژوهشیها و مراکز دانشگاه

ه ب هاموجود در تحقیقات بلندمدت ندارند و بیشتر آن

مدت متمایل هستند. بخش خصوصی کوتاههای پروژه

دت و مکوتاههای لیتنیز در ایران بیشتر به دنبال فعا

های بخش پژوهشکه سهم  ایگونه[، به4] سود استپر

و توسعه بسیار ناچیز  پژوهشهای از هزینه خصوصی

د ینبا پژوهشیو مراکز ها دانشگاه .[5]گزارش شده است

 یکشورها فقط متکی بر محصول تالش پژوهشگران

باشند و در تولیدات علمی فعالیتی نداشته باشند. دیگر 

 وزشی که فقط بر پایه حفظ کردن مطالب کتب وآم

 د درتوانشك نمیمجالت کشورهای پیشرفته باشد بی

 .[6]ثر باشدحل مشکالت ممالك در حال توسعه مؤ

 ل و مشکالتی که در تحقیقات کشاورزی دیدهمسائ

شود جدا از مشکالت تحقیقاتی کشور نیست و در می

در سایر پژوهشی های بسیاری از موارد به محدودیت
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کشورهای در حال توسعه نیز مشابهت دارد. در این 

که در امور پژوهشی تجربه و  پژوهشگریکشورها، 

انگیزه کافی داشته باشد، از نظر مالی در رفاه باشد، در 

اتی آزاد باشد، نیروی تحقیقهای انتخاب موضوع و روش

کافی در اختیار داشته  مد، تجهیزات و بودجهانسانی کارا

  .[4]نادر استباشد، 

که وضعیت تولیدات علمی داخل  یپژوهشنتایج 

دهد که پژوهشگران می نشان را بررسی کرده، کشور

های ایرانی، تولیدات خود را بیشتر در قالب همایش

اب و تولید کت کنندمی تخصصی و مقاالت داخلی عرضه

 گیردمی ها را در بردرصد کمتری از تولیدات علمی آن

های و دانشگاه پژوهشیهای محیط شك دربی. [7]

فی برای خروج از ایران، امکانات و نیروهای بالقوه شگر

دگی علمی وجود دارد که با مانحالت رکود و عقب

موجود های ریزی بر پایه شناخت نیروها و ارزشبرنامه

 ، اجتماعی، اقلیمینیازها و شرایط اقتصادی توجه بهو با 

یر ثتوان تأمی این نیروها،کار گیری همه و فرهنگی و به

   .[6]شگرفی در تربیت افراد الیق و تولید علم داشت

عنوان شاخصی از تولیدات علمی هر کشوری، به

المللی مطرح علمی، در سطح ملی و بینهای فعالیت

و در این زمینه دو مقوله کمیت و کیفیت در کانون  است

های هتوجه قرار دارد. این دو مقوله، روح غالب پایگا

عنوان منبع اخیر بههای استنادی است که در سال

مورد نیاز در مطالعات های اصلی برای بخشی از داده

محیط وب یك منبع  ،عالوه بر آن[. 8] شوداستفاده می

اطالعاتی مهم برای مطالعات کمی به منظور کشف 

رسمی است و به دلیل سمی و غیرارتباطات علمی ر

علمی در دستیابی به  ارتباط نقش و اهمیتی که

جدیدتر بر عهده دارد، سنجش و ارزیابی های یافته

می همواره مورد توجه علهای تولیدات و فعالیت

ترین سنجی قرار دارد. یکی از رایجمتخصصان علم

سنجی علمی، روش علمهای سنجش فعالیتهای شیوه

است که بر پایه چهار متغیر اصلی نویسندگان، 

. [8]ریزی شده استو انتشارات پایهاستنادات، مراجع 

ای مهم از عنوان جنبهسنجش تولیدات علمی به

ای ، اهمیت خاصی دارد، به گونهپژوهش و تولید علم

که تولید و مصرف اطالعات در جوامع گوناگون از جمله 

 محسوبها یافتگی کشوررشد و توسعههای شاخص

م ترین شاخص تولید علشود. در حال حاضر عمدهمی

در سطح جهان تعداد مقاالت علمی نمایه شده در نمایه 

. است چون نمایه استنادی علومهممعتبری های نامه

 می نمایه نامه مورد اشاره برمبنایپایگاه اطالعات عل

ارزیابی مشخص خود نشریات معتبر علمی های شاخص

 گوناگونی پیرامونهای کند. تاکنون پژوهشمی را نمایه

 هایجمله میزان تولیدات علمی در زمینهانواع مباحث از

نجام شده، اما مطالعات مختلف موضوعی در این پایگاه ا

سنجی نسبتا کمی در خصوص پسته انجام شده علم

ارزیابی وضعیت  این در حالی است که برای است.

موجود، ضرورت چنین مطالعاتی بر کسی پوشیده 

مر به این اتا نیست. در این مطالعه سعی شده است 

 پرداخته شود.

 هامواد و روش -3

 علم با مرتبطهای شاخص گیری برخیبرای اندازه

و  Scopusاطالعاتی نظیر های پسته از بانك

Proquest و اطالعات زیر استخراج و ارائه  هاستفاده شد

 :ه استشد

و  نوع مدرک علمی چاپ شده شامل مقاله، کتاب -

 غیره

ل کشاورزی و موضوع شام تفکیك مقاالت برمبنای-

علوم بیولوژی، بیوشیمی، ژنتیك و بیولوژی 

ایانه، ریطی، علوم مولکولی، شیمی، علوم مح

 شناسیداروسازی و سم

 در زمینه پسته به تفکیك سال تعداد مقاالت -

دارای مقاله در زمینه پسته و تعداد  نام نویسندگان -

  هامقاالت آن

ای مقاله سسات علمی و پژوهشی دارو مؤها دانشگاه -

 هادر زمینه پسته و تعداد مقاله آن
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کشورهای دارای مقاله در زمینه پسته و تعداد مقاله  -

 هاآن

 نامه در زمینه پستهتعداد پایان -

 تعداد ثبت اختراع در زمینه پسته -

 در زمینه پسته پژوهشیهای تعداد طرح -

از اطالعات موجود  پژوهشیهای برای یافتن طرح

عات و مدارک علمی کشاورزی، پژوهشگاه در مرکز اطال

ای منطقهعلوم و فناوری اطالعات ایران، مرکز 

رسانی علوم و فناوری و بانك اطالعاتی آگریس اطالع

 .ه است)وابسته به فائو( استفاده شد

 نتايج -4

نوع و تعداد مدارک چاپ شده شامل  (،1)جدول 

له ا، مقپژوهشی، مقاله کنفرانس، یادداشت مقاله علمی

 مروری، نامه، مطالعه کوتاه و فصل کتاب را نشان

 دهد.می

 نوع مدرک چاپ شده در زمينه پسته -1جدول 

 درصد کل تعداد کل نوع مدرک

 5/75 747 مقاله علمی پژوهشی

 3/21 210 مقاله کنفرانس

 8/0 8 یادداشت

 8/0 8 مقاله مروری

 5/0 5 نامه

 2/0 2 مطالعه کوتاه

 1/0 1 فصل کتاب

 8/0 8 تعریف نشده

 100 989 مجموع

 

ور مستقیم طکه به تعداد کل مدارک معتبر علمی

مورد بوده است.  989 در زمینه پسته گزارش شده،

درصد از تعداد کل مدارک  5/75این نتایج، مبنای بر

است که در مربوط علمی، به مقاالت علمی پژوهشی 

 مجالت معتبر علمی چاپ شده است. 

تعداد کل مقاالت با موضوع پسته  (2) در جدول

، تفکیك شده است. بر این مبنای موضوع پژوهشبر

مقاله( در  773اساس بیشترین تعداد مقاالت علمی )

زمینه کشاورزی و علوم بیولوژی چاپ شده است که 

بعدی تعداد رتبه شود.می درصد مقاالت را شامل 6/53

 های بیوشیمی،قاالت چاپ شده به ترتیب به زمینهم

 7/6شیمی ) درصد(، 6/7ژنتیك و بیولوژی مولکولی )

علق دارد. تعداد درصد( ت 3/5درصد( و علوم محیطی )

کمتر از پنج  های دیگر تخصصی،مقاالت در زمینه

 باشد. می درصد

 تعداد مقاالت چاپ شده برمبنای  -2جدول 

 موضوع پژوهش

 درصد تعداد موضوع تحقیق

 6/53 773 کشاورزی و علوم بیولوژی

 6/7 110 بیوشیمی، ژنتیك و بیولوژی مولکولی

 7/6 97 شیمی

 3/5 76 علوم محیطی

 4/4 64 پزشکی

 1/4 59 مهندسی

 0/4 58 ایمونولوژی و میکروبیولوژی

 7/3 53 مهندسی شیمی

 7/1 25 شناسیشناسی و داروداروسازی، سم

 4/1 20 انرژی

 4/1 20 فیزیك و نجوم

 2/1 17 پرستاری

 1/1 16 رایانهعلوم 

 8/0 12 پزشکیدام

 7/0 10 علوم مواد

 6/0 9 زمین و علوم سیارات

 5/0 7 چند تخصصی

 3/0 4 ریاضی

 3/0 4 علوم اجتماعی

 1/0 2 تجارت، مدیریت و حسابداری

 1/0 2 پزشکیدندان

 1/0 2 شناسیروان

 1/0 1 گیریعلوم تصمیم

 1/0 1 اقتصاد و مالی

 1/0 1 مشخصیرغ

 . علوم با هم همپوشانی دارندهای تعداد مقاالت برخی زمینه *
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 تعداد مقاالت مرتبط با پسته بر حسب سال -3جدول 

 درصد مقاله تعداد مقاله سال

2015 75 0/7 

2014 1 1/0 

2013 57 3/5 

2012 111 4/10 

2011 129 1/12 

2010 81 6/7 

2009 57 3/5 

2008 64 0/6 

2007 57 3/5 

2006 105 7/9 

2005 26 4/2 

2004 28 6/2 

2003 29 7/2 

2002 45 2/4 

2001 14 3/1 

2000 15 4/1 

1999 15 4/1 

1998 47 4/4 

1997 19 8/1 

1996 21 0/2 

1995 13 2/1 

1994 17 6/1 

1993 4 4/0 

1992 3 3/0 

1991 2 2/0 

1990 5 5/0 

1989 2 2/0 

1988 4 4/0 

1986 3 3/0 

1985 2 2/0 

1984 1 1/0 

1982 2 2/0 

1981 2 2/0 

1980 1 1/0 

1979 1 1/0 

1978 2 2/0 

1976 3 3/0 

1975 1 1/0 

ب حسرا بر تعداد مقاالت مرتبط با پسته(، 3)جدول 

دهد. بیشترین تعداد مقاالت مربوط به می سال نشان

پس  چاپ شده است. 2011مقاله( در سال  129پسته )

مقاله چاپ شده است.  111تعداد  ،2012در سال از آن، 

تعلق  2006بیشترین تعداد مقاله به سال  ،رتبه سوم

مقاله به چاپ رسیده است.  105دارد که در این سال 

با اختالف قابل توجه، تعداد مقاالت زیر ها در بقیه سال

 عدد است.  100

بر اساس اطالعات استخراج شده، بیشترین تعداد 

 Acta Horticulturaeمجله عدد( در  299مقاالت )

 Journal of Agriculturalچاپ شده است. مجالت 

and Food Chemistry ( و  43با تعداد )مقاله

Scientia Horticulturae  مقاله( در  29)با تعداد

این بدان معناست که  دوم و سوم قرار دارند.های رتبه

 با موضوعات بیشترین تعداد مقاالت پسته در مجالت

 . به چاپ رسیده است باغبانی و صنایع غذاییتخصصی 

سسه ؤدانشگاه و م (، تعداد چهل4)در جدول 

پژوهشی که در زمینه تولید علم پسته نقش دارند، 

تولید علم ها نیز در اند. همچنین سهم آنفهرست شده

 پسته مشخص شده است. 

کننده مؤسسات پژوهشی توليدو مها دانشگاه -4جدول 

 علم پسته

 تعداد وسسهم رديف
سهم 

)%( 

1 
Iranian Pistachio Research 

Institute 
90 7/10 

2 UC Davis 88 4/10 

3 University of Tehran 54 4/6 

4 Daneshgahe Azad Eslami 52 2/6 

5 Shiraz University 34 0/4 

6 Harran Üniversitesi 31 7/3 

7 Daneshgahe Tarbiat Modares 31 7/3 

8 
Vali-e-Asr University of 

Rafsanjan 
31 7/3 

9 
Ferdowsi University of 

Mashhad 
30 5/3 

10 Pistachio Research Institute 27 2/3 
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 تعداد وسسهم رديف
سهم 

)%( 

1 
Iranian Pistachio Research 

Institute 
90 7/10 

11 USDA ARS Western Regional 

Research Center WRRC 
26 1/3 

12 USDA Agricultural Research 

Service, Washington DC 
21 5/2 

13 Dicle universitesi 21 5/2 

14 
Daneshgahe Shahid Bahonar-e-

Kerman 
21 5/2 

15 Çukurova Üniversitesi 20 4/2 

16 University of California 

Cooperative Extension 
19 2/2 

17 Isfahan University of 

Technology 
18 1/2 

18 University of California 

Kearney Agricultural Center 
16 9/1 

19 University of California System 16 9/1 

20 
Kahramanmaras Sütçü Imam 

Üniversitesi 
15 8/1 

21 
Institution de la Recherche et de 

l'Enseignement Supérieur 

Agricoles 

15 8/1 

22 Gaziantep Üniversitesi 14 7/1 

23 Gebze Yuksek Teknoloji 

Enstitüsü 
13 6/1 

24 Geoponiko Panepistimion 

Athinon 
13 6/1 

25 University of Saskatchew an 12 4/1 

26 
Università degli Studi di 

Palermo 
11 3/1 

27 Università degli Studi di Catania 10 2/1 

28 Ankara Üniversitesi 10 2/1 

29 University of Adelaide 9 1/1 

30 Ilam University 9 1/1  

31 Iranian Research Institute of 

Plant Protection 
8 9/0  

32 Daneshgahe Tabriz 7 8/0  

33 Shahid Beheshti University 7 8/0  

34 
Institut National Agronomique 

de Tunisie 
7 8/0  

35 Batman University 7 8/0  

36 Paramount Farming Company 6 7/0  

37 Pistachio Research Station 6 7/0  

38 
Plant Pests and Diseases 

Research Institute, Tehran 
6 7/0  

39 
Università degli Studi di 

Messina 
6 7/0  

40 Zanjan University 6 7/0  

 

ی داد مقاالت علماین نتایج، بیشترین تع برمبنای

 90سسه تحقیقات پسته کشور با تعداد پسته به مؤ

دوم و سوم های . رتبهمربوط است د(درص 7/10مقاله )

 4/10مقاله ) 88به دانشگاه دیویس آمریکا با تعداد 

 درصد( 4/6مقاله ) 54درصد( و دانشگاه تهران با تعداد 

درصد(، دانشگاه  2/6. دانشگاه آزاد اسالمی )استمتعلق 

درصد(،  7/3درصد(، دانشگاه هاران ترکیه ) 0/4شیراز )

عصر درصد(، دانشگاه ولی 7/3یت مدرس )دانشگاه ترب

درصد( و  5/3شگاه فردوسی مشهد )درصد(، دان 7/3)

درصد( به ترتیب  2/3ترکیه ) سسه تحقیقات پستهمؤ

 ر دارند. برمبنایهای چهارم تا دهم را در اختیارتبه

نتایج به دست آمده از پایگاه علمی اسکوپوس، تاکنون 

ول داند )جعلم پسته نقش داشته کشور در تولید چهل

مریکا و ترکیه به (. در میان این کشورها، ایران، آ5

تاز تولید علم درصد، پیش 1/16و 8/19،  6/34ترتیب با 

درصد از علم پسته(.  5/70 کنندهپسته هستند )تولید

درصد(،  5/3درصد(، اسپانیا ) 5/4کشورهای ایتالیا )

 2/2درصد(، یونان ) 2/2درصد(، استرالیا ) 5/2تونس )

درصد( نیز  8/1درصد( و کانادا ) 9/1گلیس )درصد(، ان

کننده پسته هستند. نخست تولیدکشور  دهدر جمع 

 هدر تولید علم پست ماندهباقیکشور  سیسهم هر یك از 

 . است کمتر از یك درصد

 کننده علم پستهترين کشورهای توليدمهم -5جدول 

 درصد تعداد مقاله کشور

 6/34 364 ایران

 8/19 209 آمریکا

 1/16 170 ترکیه

 5/4 47 ایتالیا

 5/3 37 اسپانیا

 5/2 27 تونس

 2/2 23 استرالیا

 2/2 23 یونان

 9/1 20 انگلیس

 8/1 19 کانادا

 9/0 10 فلسطین اشغالی
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 درصد تعداد مقاله کشور

 9/0 10 سنگاپور

 7/0 8 آلمان

 6/0 7 چین

 6/0 7 فرانسه

 6/0 6 الجزایر

 6/0 6 ژاپن

 6/0 6 سوریه

 6/0 6 هلند

 5/0 5 هند

 5/0 5 مالزی

 4/0 4 زیمباوه

 4/0 4 مصر

 3/0 3 پاکستان

 3/0 3 آفریقای جنوبی

 3/0 3 بلغارستان

 3/0 3 اتریش

 2/0 2 مغرب

 2/0 2 مجارستان

 2/0 2 فنالند

 2/0 2 سوئد

 2/0 2 آرژانتین

 1/0 1 افغانستان

 1/0 1 اردن

 1/0 1 لوکزامبورگ

 1/0 1 ایرلند

 1/0 1 عراق

 

کل  پایگاه علمی اسکوپوس، تعداد مبنایبر

 عدد 93اند، تی که در زمینه علم پسته ثبت شدهاختراعا

د در زمینه درص 3/61حدود در ( که 6)جدول  است

درصد  9/41در زمینه ابزار و درصد  2/46شیمی پسته، 

. درصد ثبت اختراع است در زمینه علوم و صنایع غذایی

ول اختالف زیادی دارد. ردیف ا با سهها در سایر زمینه

درصد به انرژی  کمترین میزان ثبت اختراع با حدود دو

 5/18سایر ثبت اختراعات ) است ومربوط و سوخت 

  .ربوط استم سازیهای مهندسی و داروبه زمینهدرصد( 

 مبنای موضوع پژوهشتعداد ثبت اختراع بر  -6جدول 

 درصد تعداد موضوع تحقيق

 36/28 57 شیمی

 39/21 43 پزشکی

 40/19 39 علوم و صنایع غذایی

 96/8 18 مهندسی

 96/6 14 کشاورزی

 48/4 9 سازیدارو

 48/3 7 علوم پلیمر

 49/2 5 تکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردیبیو

 99/1 4 علوم کامپیوتر

 49/1 3 علوم ورزشی

 00/1 2 انرژی و سوخت

 100 201 تعداد کل

 

 ستهپ کارکردهای شاخص -7جدول 

 موضوع رديف
 سال

 1392 1391 1390 1389 1388 1388قبل از 

 ISI 478 57 81 129 111 57تعداد مقاالت پژوهشی  1

 53 36 36 36 39 175 ت پژوهشی در مجالت داخلیتعداد مقاال 2

 19 7 10 24 20 104 ملیهای تعداد مقاالت در همایش 3

 3 10 52 3 6 604 المللیبینهای تعداد مقاالت در همایش 4

 6 8 13 4 2 44 داخلی تعداد اختراع و نوآوری 5

 0 1 0 0 1 54 خارجی تعداد اختراع و نوآوری 6

 1 2 2 1 0 40 لیفیأتعداد کتب ت 7

 65 47 48 45 41 181 نامهتعداد پایان 8

 4 6 12 24 39 68 داخلی پژوهشیهای تعداد طرح 9
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در تعداد  1وکوئستبرمبنای آمار پایگاه اطالعاتی پر

نامه به موضوع پسته پرداخته شده، همچنین پایان 26

کتاب در زمینه پسته نگاشته شده است. خالصه  46

 ( ارائه شده است.7های کارکرد پسته در جدول )شاخص

و تهديدها در صنعت ها ها، فرصتها، ضعفقوت -4-1

 پسته کشور

 هاقوت -4-1-1

 مرغوبیت طعم پسته ایران -
 درختان کنونی جوانی -
 مقاومت ذاتی درخت پسته -
 چرخه عمر طوالنی درخت پسته -
 تجربه زیاد ایران در زمینه پسته -
 توان ایران برای ثبات صادرات پسته -
هزار هکتار 400حدودوسعت کشت در ایران ) -

 مربع(
 سنت صادرات پسته در ایران  -
 نسبت اندک درخت پسته به آبنیاز به -
ت پسته در متمرکز بودن عمده سطح زیر کش -

 کشور
 کاهش سم آفالتوکسین از طریق اجرای -

 HACCPکریدور سبز و های طرح
 جایگاه باالی ایران در تولید جهانی  -

 هاضعف -4-1-2

مناسب ملی و های و سیاستها راهبرد نبود -
 المللیبین

 ، توسعه و آموزشپژوهشکاستی بنیادی  -

 مربوط قابل اتکایهای رسانی و دادهنبود اطالع -
 در کشور پستهبه 

 مربوط به پستههای نابسامانی و ناهماهنگی نهاد -

 ملی پشتیبانهای نهاد نبود -

 گستردگی مالکیت خرد -

 وری کم درخت پسته در ایرانبهره -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Proquest  

 کننده در جهانعدم دسترسی مستقیم به مصرف -

 یابیتی بنیادین نظام تبلیغات و بازارکاس -

های علمی و فناوریهای گیری از روشبهره -

 وریمد در فراوزار

 نظارت بهداشتی بر صنعت پستههای کاستی -

 قوانین و مقررات کشوریهای کاستی -

 هافرصت -4-1-3

 افزایش رفاه و مساعد بودن الگوی مصرف جهانی -

 ایجاد گونه برتر -

 گونه برتر مناسب برای مناطق مختلف ایران -

 تر در برابر آفات و سرمازدگیگونه مقاوم -

 بیشتر( وریگونه پر بارتر )بهره -

 آوریگونه با ثبات سال -

ه )مانع بزرگ رقابت کوتاه و بازگشت کند سرمای -

 مدت(میان

 اهنوع بوم مناسب برای پسته در کشورت نبود -

ع پسته )گسترش کشت پسته ملی شدن موضو -

 ها(در استان

 حکومتیهای جلب حمایت امکان -

 هاتهديد-4-1-4

 آفالتوکسین -

ازدگی و آوری، سرم)سالها پذیری گونهآسیب -

 آفات(

 میانهبحران آب در ایران و خاور -

 آبیاری سنتی -

 قیمت تمام شده باالتر نسبت به رقبا -

 نابجای دولتهای دخالت -

 المللی در برابر تجارت ایرانجو نامساعد بین -

 پسته در ایرانهای ایستایی و عدم انعطاف نهاد -

 افزون رقبارشد روز -

 ثبات قیمت پسته ایران در جهان -
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 ی صنعت پسته ايرانهادراهبر -4-2

 صنعت پستههای و تهدیدها ها، ضعفبا تحلیل قوت

الگوهای های و سیاستها راهبرد ایران و نیز مرور بر

ای از راهبردها را استخراج کرد. توان مجموعهمی مبنا،

 :است استخراج شده به شرح زیرهای راهبرد

 ریزیه: توسعه مدیریت و برنامنخستراهبرد 

 : توسعه تبلیغات و بازاریابیدومراهبرد 

ارتقای دانش و فناوری در صنعت پسته  راهبرد سوم:

 ایران

 المللیملی و بینهای : جلب حمایتراهبرد چهارم

 وریراهبرد پنجم: افزایش بهره

 ، ارزیابی و کنترلراهبرد ششم: توسعه سیستم نظارت

 در ادامه آمده است.ها توضیح هر یك از راهبرد

 SWOTه و تحليل مطالعات برمبنای تجزي-4-3

تطابق  راهبردییکی از ابزارهای  ،SWOT آنالیز

ها و نقاط قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت

 یك ،این مدل سازمانی است. از دیدگاهتهدیدهای برون

اکثر و را به حدها و فرصتها مناسب قوت راهکار

این در  رساند.می اقل ممکنو تهدیدها را به حدها ضعف

مطالعه عوامل به دو قسمت درونی و بیرونی تقسیم 

نقاط قوت و ضعف برای عوامل درونی و شوند. می

و همچنین و تهدیدها برای عوامل خارجی ها فرصت

از مطالعه استخراج و در  ،از مقایسه عواملراهکارها 

  قرار گرفتند.  (7)جدول 

 او تهديدهها فرصت ضعف، آناليز نقاط قوت، -7جدول 

 عوامل درونی

 نقاط قوت:
 دارا بودن مقام باالی جهانی در تولید و صادرات محصول  -

 ارزآوری -
 نیاز بازار به محصول فناوری -

 ارجحیت طعم، مزه و شکل محصول فراوری نسبت به رقبا -

 شرایط اقلیمی مناسب تولید -

 امکان تهیه مواد غذایی جدید از پسته -

 کا، رقیب اصلیتر تولید نسبت به آمریهای پایینهزینه -

 امکان استفاده از محصوالت جانبی فناوری -

 وجود اتحادیه قوی تولیدکنندگان محصول فناوری -

 وجود پژوهشکده پسته کشور -

 وجود مرکز تحقیقات سالمت پسته -
 وجود ابزار تحقیق -
 موارد متعدد ثبت اختراع -

 های فناوری در داخل در چند دهه گذشتهتشکیل پایه -

مواد اولیه فناوری فراوری در تهیه بیش از نود درصد  -
 داخل کشور

 امکان ساخت صددرصد فناوری در داخل کشور -

 گذاری پژوهشیعالقه دولت به سرمایه -

 وجود نیروهای کار موردنیاز فناوری  -

 وجود متخصصین داخلی -

 کار بودن واحدهای تولید فناوریمشغول به -

 امکان فروش فناوری به خارج از کشور -

 ن فناوریثروتمند بودن خریدارا -

امکان بازیافت ضایعات پسته، محصول فناوری )طراحی  -
 ها(ماشین

 نقاط ضعف:
 آلودگی محصول به آفالتوکسین -

نبود توانایی در ثابت نگه داشتن میزان آفالتوکسین پس از فراوری تا  -
 تحویل به مشتری

 رعایت نکردن بهداشت  -

 صورت فلهصدور محصول فناوری به -

های کشاورزی و صنایع عدم استفاده کافی از کارشناسان ماشین -
 کارگیری فناوریهای تولید و بهرخانهغذایی در کا

 نبود تنوع در محصوالت فناوری -

 فصلی بودن درخواست و استفاده از فناوری -

المللی در مورد فناوری و محصوالت های بینرعایت نکردن استاندارد -
 فناوری

تبلیغات و بازاریابی کم در مورد فناوری و محصول آن در خارج از  -
 کشور 

 تورم باال -

 و قانونمندی اقتصادیعدم ثبات  -

 بندی از نظر شکل، وزن و محتوا عدم تنوع در نوع بسته -

 بندیهای بستههای گمرکی برای واردات سیستمباال بودن تعرفه -

 بندیکیفیت نامرغوب مواد بسته -

 بندیهای نوین بستهنوپایی سیستم -

 عدم ثبات بازار پسته -

 صورت سنتیفراوری درصد باالی محصول به -

 اران عمده بر بازار تسلط خرید -

 باال بودن بهره بانکی -

 فصلی بودن نیاز به فناوری -

 بهینه نبودن مصرف انرژی در فناوری -
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 ایجاد ارزش افزوده با فناوری -

 ایجاد بازار کار -

 تعییر منزلت اجتماعی کارگران -

 کاهش بیکاری  -

 کمك به توسعه فرهنگی -

 تثبیت جمعیت روستایی -

 روابط خوب با کشورهای همسایه واردکننده پسته -

 دوست توسعه روابط با کشورهای -

 افزایش وجاهت ملی -

 توجهی به آثار منفی زیست محیطی در تولید فناوریبی -

 عدم سود کافی در تولید و صنعت  -

 رایتنداشتن قانون کپی -

 ضعف قانون کار -

 ضعف قوانین تأمین اجتماعی -

 ی دولت از کارهای تولیدی صنعتیعدم پشتیبانی اصول -

 عوامل بيرونی

 ها:فرصت
 افزایش سطح زیرکشت در کشورهای تولیدکننده -

تمایل به خرید فناوری و محصول فناوری از ایران به دلیل  -
 ارزانی با شرط آلودگی و سطح فناوری قابل قبول

ای و استقبال و اجبار کشورهای صادرکننده منطقه -
 ه از فناوریالمللی به استفادبین

در حال توسعه بودن کشورهای تولیدکننده پسته و عدم  -
 تخصص در فناوری

 ارتباط دوستانه با کشورهای تولیدکننده محصول فناوری -

 راهکار بهبود صادرات و ارزآوری:
اده بندی شده آمتسهیالت گمرکی برای صادرکنندگان پسته بسته -

 لوهای کوچك با وزن متفاوت تا یك کیمصرف در بسته

 ایجاد تسهیالت الزم برای صادرکنندگان فناوری  -
 راهکار گسترش فناوری -
 هاها و پشتیبانی از آنسپردن کلیه امور به دست اتحادیه -
 های پژوهشی مناسباختصاص بودجه -

های فراوری محصوالت هدایت تحقیقات به سمت طراحی ماشین -
 جانبی

 تشویق متناسب ارزش فناوری از مخترعین  -

 های تولیدی با کادر متخصص با بهره بسیار کم به شرکت اختصاص وام -

 تبلیغات در کشورهای خریدار -

 عوامل بيرونی

 تهديدها:
های آلوده به آفالتوکسین و تأکید بر نخریدن پسته -

 بهداشتی بودن

ماندن بر سیاست واردات فله پسته توسط خریداران برای  -
 بندیافزوده در کشور واردکننده توسط بستهایجاد ارزش

 بندی آنهای بستهتنوع در نحوه ارائه پسته و سیستم -

بندی در استفاده از فناوری روز در فناوری فراوری و بسته -
 آمریکا 

تسلط بر بازار و خریداران توسط آمریکا رقیب اصلی در  -
 فناوری مدرن

 کاهش و کنترل آلودگی راهکار
 روبیهای تعیین میزان آلودگی قارچی و میکسیس آزمایشگاهتأ -

 سازیصالح فناوری در جلوگیری از آلودها -

 وده بيشترافزراهکار ارزش

 بندی با استانداردسمت بسته کاهش صادرات فله پسته و حرکت به -
 المللیبین

 استفاده از متخصصین در مراکز فناوری  -

 کار در فصول بیکاری های فراوری برایساختن ماشین چندکاره -

 تلفیق نوآوری با فناوری -

 تسلط بر بازار رراهکا
 حرکت به سمت استانداردهای صنعتی جهانی -

 بندیارتقای فناوری بسته -

 دهی اوضاع اقتصادیسامان -

 اصالح قوانین کارگر و کارفرما -

 پشتیبانی از فرهنگ کار و تولید -

 

تعيين وضعيت مطلوب و وضعيت های شاخص -4-4

 موجود

و مباحث مطالعه تا  SWOT با توجه به نتایج آنالیز

 تعیین شدند.  (8)جدول  به شرحها شاخص ،این مرحله
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 تعيين وضعيتهای شاخص -8 جدول

 گيریواحد اندازه شاخص گيریپارامتر اندازه شماره

 پی پی ام میزان افالتوکسین کاهش آلودگی محصول 1

 واحد مربوطه هامیزان میکروب رعایت بهداشت 2

 ر کیلوریال ب قیمت تمام شده و فروش  آوریسود 3

 دالر  میزان صادرات آوری آرز 4

 دالر بر تن یا کیلو میزان صادرات بهبود بازار  5

 گرم بر تعداد بستهکیلو میزان صادرات بندی رشد فناوری بسته 6

 تعداد در سال ها دستگاه  رشد تولید فناوری 7

 گاه در سالدست بندیبستههای ها و کارخانهتعداد ترمینال گیری فناوریکارهب 8

 تن در سال صادرات محصول فناوری تشویق صادرات 9

 صد در نرخ بیکاری بهبود وضعیت بیکاری 10

 درصد نرخ تورم بهبود اوضاع اقتصادی 11

 صددر وری با ماشیننرخ فرا پیشرفت در استفاده از فناوری 12

 درصد تولید ناخالص ملی بودجه پژوهشی تحقیقات اهمیت به 13

 تعداد در سال مقاالت علمی  فت در تحقیقات فناوریپیشر 14

 

 گيریبندی و نتيجهجمع -5

 ویژهبهعلم پسته ) تیحاضر وضع پژوهشدر 

. شد یابیارزایران و جهان در  (کارکردهای شاخص

طور مستقیم در که به تعداد کل مدارک معتبر علمی

 مورد است. برمبنای 989ینه پسته گزارش شده، زم

درصد از تعداد کل مدارک علمی، به  5/75نتایج، 

است که بیشتر در مربوط مقاالت علمی پژوهشی 

مجالت معتبر علمی در زمینه کشاورزی و علوم بیولوژی 

پ ( چاعات تخصصی باغبانی و صنایع غذایی)با موضو

مریکا و ترکیه ا، ایران، آشده است. در میان این کشوره

 5/70 کنندهتاز تولید علم پسته هستند )تولیدپیش

ت داد مقاالدرصد از علم پسته(. در ایران، بیشترین تع

سسه تحقیقات پسته کشور با تعداد علمی پسته به مؤ

کل  . تعدادمربوط است درصد( 7/10مقاله ) 90

 است  عدد 93، ثبت شده در زمینه علم پسته اختراعات

د. انر آن در زمینه شیمی پسته ثبت شدهکه بیشت

مه به موضوع پسته ناپایان 26همچنین در تعداد 

کتاب در زمینه پسته نگاشته شده  46 و پرداخته شده

  است.

 بیانگر این مهم است که گرچه ایران هنوز نتایج فوق

اما  ،در دنیا قرار دارد پسته علم تولید در رتبه نخست

یعنی  ؛تولید پسته را به رقیب دیرینه خود رتبه نخست

 ی احیای جایگاه نخستینمریکا واگذار کرده است. براآ

 ویژههب ایران در تولید پسته در رقابت با کشورهای دیگر

ها . همچنین وجود تناست نیاز بیشتری تالش آمریکا به

یك پژوهشکده تخصصی تحقیقاتی، بودجه تحقیقاتی 

ت علمی افی و پایین بودن تعداد اعضای هیأناک

موجود را به وضوح های ءمتخصص پسته در کشور، خال

 دهد.می شانن

پژوهش، دست آمده از این با توجه به نتایج به

 صنعت پسته یارتقا برایتوان پیشنهادهای زیر را می

 :کردارائه 

 تجهیز پژوهشکده پسته و اختصاص بودجه کافی -الف

 زمینه پسته ت علمی جدید درأجذب هی -ب
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Abstract 

In the present study, the situation of pistachio science (especially functional indicators) in Iran and the 

world are investigated. The total number of scientific articles which directly reported on pistachio was 

989. 75.5% of scientific documents related to the scientific research papers which were published in 

valid scientific journals. The largest number of scientific articles, 773 articles or 53.6% of articles was 

in the field of agriculture. Most pistachio articles (129 articles) were published in 2011. Iran Pistachio 

Research Institute has published the highest number of scientific articles (90 articles equivalent to 10.7% 

of all articles). Iran, U.S. and Turkey having 34.6, 19.8 and 16.1% of the articles (70.5%) respectively, 

are the leaders of pistachio science producer in the world. Iran and USA with 34.6%, 19.8% and 16.1% 

(70.5% of pistachio science) are the first science producers of pistachio. Inventions in the field of 

pistachio science were 93 inventions that 61.3% of them have been recorded in the field of chemistry. 

46.2% of inventions were in the field of instruments and 41.9% of them were in the field of food science 

and technology. The above results indicate that for keeping the country of the first rank in science 

production of pistachio, as well as a revival in pistachio production in competition with other countries, 

more effort is needed. Despite high scientific potential in the field of pistachio science, presence of only 

one specialized research institute, inadequate research funding, and low number of pistachio scientific 

members in the country, show clearly the gaps.  

Keywords: Functional indicators, Pistachio, Research 
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