
 

 

واژگاني مقاالت فارسي حوزه كشاورزي كرمان در نمايه استنادي علوم تحليل هم

  ايران با رويكرد ترسيم نقشه علمي
  

  ١زهره سلطاني زرندي*
  كرمانكارشناس مسئول كتابخانه مركزي دانشگاه شهيد باهنر 

  ٢محمدباقر نگهبان
  كرماني بخش علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه شهيد باهنر علمئتيهعضو 

  ٣فاطمه مكي زاده
  دانشگاه يزدي بخش علم اطالعات و دانش شناسي علمئتيهعضو 

  

گذاري گردد و سرمايههاي اقتصادي كشور محسوب ميترين قطببخش كشاورزي يكي از مهم: چكيده
مقاالت  واژگانيهمناپذير است. اين پژوهش با هدف تحليل و توجه ويژه به اين بخش امري اجتناب

 گرفتهانجامفارسي حوزه كشاورزي كرمان در نمايه استنادي علوم ايران با رويكرد ترسيم نقشه علمي 
واژگاني  رخداديهمو از طريق سنجي است تحليلي با رويكرد علم –است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي 
، مقاالت فارسي ردمطالعهموجامعه است.  شدهانجامهاي اجتماعي و با استفاده از فنون تحليل شبكه

هستند.  ١٣٩٤تا  ١٣٧٨حوزه كشاورزي كرمان نمايه شده در پايگاه استنادي علوم ايران در بازه زماني 
و » اس. پي. اس. اس«، »راور ماتريس« افزارنرمواژگاني از  رخدادي همبراي ترسيم و تحليل شبكه 

ي موضوعات با استفاده از روش بندهطبقو  شدهاستفاده »نت دراو«و  »)٥١٠/٦يو.سي.آي.نت («
دهند كه رشد نتايج نشان مي صورت گرفته است. "Ward linkage"ي سلسله مراتبي بندخوشه

توليدات علمي در حوزه كشاورزي كرمان در بازه زماني پژوهش سير صعودي داشته و نشريات علوم 
. اندداشتهو پژوهش و سازندگي، بيشترين سهم را در انتشار مقاالت حوزه كشاورزي كرمان  وخاكآب

نويسندگان فعال اين حوزه شناخته شدند. موضوعات  عنوانبهنويسنده  ٢٠با استفاده از توزيع برادفورد 
ر گرفتند و خوشه قرا ٣٦ها) با استفاده از نمودارهاي سلسله مراتبي در منتسب به مدارك (كليدواژه

در مقاالت،  كاررفتهبهترين زمينه پژوهشي اين حوزه و پركاربردترين كليدواژه فعال عنوانبهپسته 
تواند از موضوعات پژوهشي، اصطالحات مهم واژگاني ميشناخته شد. در آخر بايد گفت كه تحليل هم

ريزي مناسب به منظور جهت برنامهگذاران درو رابطه بين آنها، تحليل قابل قبولي ارائه دهد و به سياست
  افزايش كمي و كيفي توليدات علمي ياري رساند.
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  مقدمه

گذاري و توجه گردد و سرمايهي اقتصادي كشور محسوب ميهاقطب نيترمهمبخش كشاورزي يكي از 

اقتصاد ايران را بايد اقتصادي بر پايه كشاورزي  چراكهاست؛  ريناپذاجتنابويژه به اين بخش امري 

دانست. اقتصاد مبتني بر كشاورزي است كه امنيت غذايي، توسعه اقتصادي و اشتغال و استقالل كشور 

ي در حفظ امنيت ريتأثچه كس پوشيده نيست كه تحقق اين امور را به دنبال خواهد داشت. بر هيچ

ي جهاني است. هاابرقدرتي در برابر ابازدارندهمّلي، ابعاد سياسي و اجتماعي در كشور دارد و چه عامل 

، وظيفه مديريت و راهبري يك زنجيره بسيار شدهفيتعربخش كشاورزي جهت حصول به اهداف 

حلقه مديريت  نيتريديو كلكه اولين  گسترده و پيچيده از توليد تا توزيع و مصرف محصوالت را داراست

  )١٣٩٣(آمارنامه كشاورزي، اين زنجيره، داشتن آمار و اطالعات دقيق و بهنگام است. 

ها و فنون جديد و همچنين استفاده از تجربيات محققان ساير كشورها و ي روشريكارگبهابداع و 

 حساببهي اكتسابي با جامعه كشاورزي ايران از وظايف عمده محققان كشور هاروشسازي اين هماهنگ

هاي پژوهشي و مقاالت ي علمي خود را در قالب طرحهاتيفعالو  هاتالشكه اين محققان حاصل  ديآيم

  )١٣٨٦. (كريميان مزيدي و اشرافي، كننديمپژوهشي در سمينارها و نشريات ادواري ارائه  –علمي 

، نگاهي تقريباً بلندمدت به نيازهاي آينده كشور و تقويت ١٤٠٤ساله داز بيستانسند چشم

هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در جهت دستيابي به آنچه در آن ذكر گرديده زيرساخت

انداز و تنوع در موضوعات، آنچه در اينجا قصد وسيع اهداف سند چشم يرندگي. به دليل دربرگدارد

هاي اصلي اقتصاد، اشتغال، تأمين مواد غذايي منزله يكي از پايهداريم بخش كشاورزي به بررسي آن را

هاي صنعتي و توليدي و ي، ارتباط آن با ساير بخشدرآمد ناخالص ملّ رجامعه، سهم آن د يازموردن

از تواند ادعا كند كه مانده و يا پيشرفته، نميهيچ كشوري عقب آن است. يرندههاي دربرگمجموعه

تر، حمايت و پشتيباني بيشتري بلكه بالعكس، كشورهاي ثروتمندتر و پيشرفته ؛نياز استكشاورزي بي

اي كشاورزي، خود جايگاه و زمينه يهابخش يرآورند، چراكه هر يك از زاز كشاورزي خود به عمل مي

  .هستندهاي صنعتي كشور براي توسعه و پيشرفت در ساير قسمت

گذاران ي نظام علمي كشورها كانون توجه سياستهاتيفعالشاخصي از  عنوانبهي امروزه توليدات علم

 توانينميي تنهابهرا  توليدات علمي هرچنداست.  قرارگرفتهي المللنيبدر سطوح مّلي و  رانيگميتصمو 

ي علم تلقي كرد، ولي واقعيت اين است كه امروزه جانبههمهي اي قطعي براي رشد و توسعهنشانه

 رديگيمها در حوزه تحقيق و توسعه بر مبناي توجه به توليدات علمي كشورها انجام بسياري از تصميم

سنجش توليدات علمي يكي از عواملي است كه امكان محاسبه ميزان بازدهي ). ١٣٩٠الالني،(رضاقلي

كشاورزي  شده درزمينههاي انجامسازد. لذا اين پژوهش به بررسي پژوهشرا فراهم مي شدهحاصل
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تواند در يافتن پردازد. اين نوع از تحليل ميرخدادي  واژگان ميكرمان با استفاده از روش تحليل هم

هاي ارتباطات پنهان در يك حوزه از علم، گسترش يك فكر در يك دوره زماني، آشكارسازي گرايش

القه و مفاهيم يك حوزه خاص، شناسايي موضوعات برجسته و مهم يك حوزه، كشف موضوعات موردع

ترين عنوان يك سنجه براي تعيين مهمبهواژگاني غالب در آثار پژوهشگران كمك كند. تحليل هم

 گيرد؛هاي پربسامد مورداستفاده قرار ميهاي پژوهشي هر حوزه علمي، با تمركز بر روي واژهموضوع

واژه يا ايده در نظر گرفته عنوان شاخصي از اهميت، توجه يا تأكيد بر آن يعني فراواني يك واژه به

ها معموالٌ به معني بررسي اصطالحات رخدادي  كليدواژه. تحليل هم)٢٠١٠، ٤ليدوسدورف( شودمي

شده سازي يا توسط پديدآورندگان مدرك، به مدرك اختصاص دادهنمايه است كه توسط خدمات نمايه

بندي مدرك نمايش داده خوشه يعنوان يك نقشهآيندي واژگان ممكن است بهاست. يك تحليل هم

 آن از محتواي كافي توصيف مدرك، يك به مربوط هايكليدواژه ).٦٩، ص. ١٣٩١، ٥شود (ديوداتو

 باهم نيز موضوعي ازنظر احتماالً كنند، ظهور مدرك همزمان يك در كليدواژه دو اگر هستند. مدرك

  هستند. مرتبط

 ازجملهي مختلف صورت گرفته هاحوزهتوسط پژوهشگران در  واژگانيهم نهيزم دري مختلفي هاپژوهش

و  )، توسعه نوآوري در مناطق توسط الهي١٣٩٢( ي و همكاراناحمدحوزه ادبيات تطبيقي توسط 

) ١٣٩١( همكاران)، ترسيم نقشه دانش مديريت فناوري در ايران توسط ناصري جزه و ١٣٩١( همكاران

) ٢٠١٥ان (و در خارج از ايران نيز ايستي و همكار يگردشگر) در حوزه ١٣٩٤(و مكي زاده و ديگران 

) ٢٠١٥( ژانگو  ي در چين توسط هواهيتوصي هانظامدر حوزه توليدات علمي دانشگاه اندونزي و حوزه 

هم كه پژوهش مستقلي در خصوص كاربرد روش دهديمنشان  هانهيشيپصورت گرفته است. مرور 

، لذا اين ار موضوعي حوزه كشاورزي استان كرمان صورت نگرفتهي ساختبندخوشهي واژگان و رخداد

ي ادرخدهمي پژوهشي اين حوزه را با كمك روش هانهيزمپژوهش درصدد است با نگاهي تحليلي 

  واژگان شناسايي و ترسيم كند.

اني ي موضوعات مطرح در حوزه كشاورزي كرمان در بازه زمبندخوشههدف اصلي پژوهش حاضر، 

 كنندهشركتايي نشريات هسته و از: روند رشد مقاالت، شناس عبارتنداست. اهداف فرعي  ١٣٩٤-١٣٧٨

، آگاهي از در توليد متون مربوط به حوزه كشاورزي كرمان، نويسندگان فعال در حوزه كشاورزي كرمان

  ي موضوعي و تعيين روابط موضوعي اين حوزه.هاشيگرا

                                                           
٤ Leydesdorff 
٥ Diodato 
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  پژوهش روش

ي سلسله بندخوشهتحليلي است كه به تحليل محتواي متون با رويكرد  –پژوهش حاضر از نوع توصيفي 

يه شده در پايگاه ، مقاالت فارسي حوزه كشاورزي كرمان، نماموردمطالعهجامعه  پردازد.مراتبي مي

) تحت ٠١/٠٧/١٣٩٤در تاريخ جستجو ( كه هستند ١٣٩٤تا  ١٣٧٨استنادي علوم ايران در بازه زماني 

هاي پايگاه استنادي علوم جهان ترين نمايهاند. اين پايگاه از مهمي علوم ايران بودهپوشش پايگاه استناد

توان به اطالعاتي از قبيل هاي فارسي، انگليسي و عربي است و در آن مي) است كه به زبانISC( اسالم

هاي حوزهر دداراي مقاالت زياد) ( ميزان استناد به مقاالت نويسندگان مختلف، نويسندگان پر تأليف

هاي موضوعي هاي موضوعي مختلف، سهم هريك از رشتهاستناد در حوزه موضوعي مختلف، مقاالت پر

ها، مؤسسات و دانشمندان همكاري كننده در توليد علم در داخل و خارج از در توليدات علمي دانشگاه

 افت.يهاي موضوعي مختلف دستكشور و سهم نشريات مختلف در انتشار مقاالت در حوزه

در اين پايگاه و سپس محدود كردن نتايج جستجو به  هاشهرستاندر مرحله اول با جستجوي عناوين 

 ١٩٥٩موضوع كشاورزي، نتايج جستجو مورد بررسي قرار گرفتند. پس از استخراج مقاالت مرتبط (

) Notepad) در قالب فايل متني (Tab delimited – UTF8به فرمت تب ديليميتد ( هادادهركورد)، 

ها و مشكالت زبان كنترل با توجه به حجم زياد كليدواژهاكسل منتقل شدند.  افزارنرماستخراج و به 

رو، نياز به يك روندي ها صورت گيرد. ازاينسازي روي كليدواژهنشده، الزم بود نوعي كنترل و يكدست

ي را كاهش داد سازي را حل نموده و اين گستردگاحساس شد كه بتوان مشكل عدم يكدست

ها و تشخيص منظور شناسايي مترادفرو بهگرفت. ازاينبايد انجام مي ٦سازيديگر نوعي نرمالعبارتيبه

نامه كشاورزي، جستجوهاي وبي ها از فرهنگ واژگان كشاورزي، اصطالحروابط سلسله مراتبي كليدواژه

ده كشاورزي دانشگاه شهيد باهنر و نظر اساتيد و متخصصان موضوعي مربوط به هر گرايش در دانشك

با توجه به اينكه كل مدارك بازيابي شده مربوط به كشاورزي استان كرمان است كرمان استفاده شد و 

كليدواژه  ٦٥٢ها حذف شد در پايان يك مفهوم عام از مجموعه داده عنوانبهكليدواژه استان كرمان 

 .گرفتقرار  مورداستفادهآماده و  ليوتحلهيتجزجهت 

ها منظور شناسايي موضوعات پركاربرد، كليدواژهها و تعيين فراواني هركدام بهبعد از تفكيك كليدواژه

عنوان واژگان كليدواژه به ١٦٧تعداد  2n: nc:nc ;افزار اكسل منتقل و با استفاده از قانون برادفوردبه نرم

ماتريس تهيه و  افزار راوردر نرمرخدادي اين موضوعات پايه شناسايي و انتخاب گرديد. ماتريس هم

رخدادي آورده شد. اين رخدادي در يك ماتريس مربع، معروف به ماتريس همنتيجه محاسبه اين هم

                                                           
٦ Normalized 
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هاي آن، برابر تعداد مفاهيم منتخب است كه در اينجا ماتريس مربعي است كه تعداد سطرها و ستون

دفعاتي است كه دو كليدواژه مربوط به سطر  دهنده تعداداست و هر درايه آن، نشان ١٦٧*١٦٧ماتريس 

اي اند. لذا اين ماتريس، يك ماتريس متقارن است. جدول يك نمونهستون باهم در يك مدرك آمده و

  دهد.از يك ماتريس پنج در پنج را نشان مي

  

  

  

  

  

  

در جدول فوق نقطه تالقي دو ستون افقي و عمودي، بسامد مداركي است كه دو اصطالح موردنظر 

رخدادي در مرحله قبل، در ادامه به كمك پس از تشكيل ماتريس هم ها وجود دارد.همزمان در آن

، نمودار سلسله مراتبي موضوعات مقاالت ترسيم ٧بندي واردبا استفاده از روش خوشه SPSSافزار نرم

هاي از هاي مناسب براي نمايش روابط ميان موضوعات يا ردهنمودار سلسله مراتبي يكي از روش شد.

تر تر جزئي از يك شاخه بزرگ. در اين روش، مانند يك درخت، هر شاخه كوچكشده استپيش تعيين

براي ترسيم نقشه شوند. صورت سلسله مراتبي به تنه درخت وصل ميها بهاست و نهايتاً، همه شاخه

نت «و  »)٥١٠/٦يو.سي.آي.نت («افزار نرماز واژگاني حوزه كشاورزي كرمان  رخداديهمعلمي و شبكه 

  استفاده شد »دراو

  هاتجزيه و تحليل يافته

دهد كه رشد توليدات علمي مرتبط با حوزه كشاورزي كرمان در نشان مي هادادهنتايج حاصل از تحليل 

بيشترين  كهطوريبه صعودي داشته، ريس ١٣٩٤-١٣٧٨ي هاسالنمايه استنادي علوم ايران، در فاصله 

مقاله است  ٤با  ١٣٧٨ها مربوط به سال مقاله و كمترين آن ١١٦با  ١٣٩١تعداد مقاالت مربوط به سال 

  .)١(نمودار 

                                                           
٧ Ward Clustering 

  آفتابگردان  آفات  آبياري  آب زيرزميني آب  

 ٠ ٠ ٣ ٣ ٤٠  آب

 ٠ ٠ ١ ٩ ٣ زيرزمينيآب 

 ١ ٠ ٣٥ ١ ٣ آبياري

 ٠ ٢١ ٠ ٠ ٠ آفات

 ٦ ٠ ١ ٠ ٠ آفتابگردان

 ٥*٥. ماتريس ١جدول 
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) در عنوان نشريه ١٠٠نشريات هسته حوزه كشاورزي كرمان، ابتدا عناوين نشريات (منظور شناسايي به

 با فايل اكسل بر اساس فراواني از زياد به كم مرتب گرديد. پس از محاسبه فراواني تجمعي نشريات،

دسته دوم: نشريات نزديك به  دسته اول: نشريات هسته؛( استفاده از قانون برادفورد، سه دسته نشريات

عنوان نشريات برتر در گرديدند و دسته اول و دوم به مشخص) سته؛ دسته سوم: نشريات دور از هستهه

  ).٢اين حوزه مشخص شدند (نمودار 
  

  

  

  

  

  

  

  

y = ۴/۶٢٧e٠/٢٢٣٣x

R² =  ٠/٩۵۴
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 ١٣٩٣-١٣٧٨بازه زماني 
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عناوين نشريات

اساس توزيع برادفورد در  حوزه كشاورزي بر . نشريات هسته و بعد از هسته٢نمودار

 ١٣٩٣-١٣٧٨بازه زماني 
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عمده داشته  نشريه در حوزه مرتبط با كشاورزي كرمان سهم ٢٨نشريه،  ١٠٠از بين  نشان داد كه نتايج

اند، آمده ٢نشريه مذكور كه در نمودار  ٢٨مدرك توسط  ٤٥٦شده، مدرك بررسي ٦٨٧و از مجموع 

اند. نشريه علوم يعني بيش از دوسوم مدارك، توسط اين نشريات به چاپ رسيده توليدشده است؛

  اند.وزه داشتهبه ترتيب بيشترين سهم را در انتشار مدارك اين ح» پژوهش و سازندگي«و  »وخاكآب«

هاي مربوط به نويسندگان (با استفاده از فرمول نويسي در اكسل)، توزيع لوتكا صورت گرفت بر روي داده

ن، شود، تعداد كمتري از نويسندگاگونه كه مشاهده مي). همان٣نمودار ( و نمودار آن رسم گرديد

توان نتيجه گرفت است، مي ٩٣٧٧/٠اند. با توجه به اينكه مجذور رگرسيون مقاالت بيشتري توليد كرده

  كند.درصد از موارد صدق مي ٩٣ي برا حدوداً، ٨كه قاعده لوتكا

  

  

  

  

  

  

  

  

نويسنده در نگارش  ١١٤٠، ١٣٩٤تا  ١٣٧٨شده نشان داد كه از سال هاي گردآوريوتحليل دادهتجزيه

پس از فرمول نويسي در برنامه  -كه از اين ميان  اندداشتهي نقش موردبررسمدارك حوزه موضوعي 

ر اين حوزه نويسندگان هسته د عنوانبهنويسنده  ٢٠ -بندي نويسندگان با روش برادفورداكسل و دسته

مقاله بيشترين توليدات را در  ٢٢كه آقايان حميدرضا روستا و محمدرضا محمدآبادي با  شدند مشخص

  ).٤اند (نمودار اين حوزه داشته

  

  

                                                           
 )١٣٨٩محسني، حميد ( ٨

ا ب. توزيع نويسندگان حوزه كشاورزي كرمان: برازش ٣ نمودار
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هاي پژوهشي در حوزه كشاورزي كرمان، در ترين زمينهفعال نوعيها يا بهاربردترين واژهشناسايي پرك 

ها شاخص با استفاده از قانون برادفورد صورت گرفت، با فرض اينكه كليدواژه ١٣٩٤تا  ١٣٧٨بازه زماني 

شوند: تقسيم ميها به سه دسته دهنده موضوع هستند. طبق قاعده برادفورد كليدواژهمقاالت بوده و نشان

كه  كليدواژه) ٦٥٢هاي مقاالت (هسته، نزديك به هسته و دور از هسته. در اين پژوهش تمام كليدواژه

شده بود، در برنامه اكسل فراخواني و سپس با استفاده از ماتريس محاسبه فراواني آنان در برنامه راور

بندي شدند و نمودار هسته، دسته فرمول نويسي در اكسل و توزيع برادفورد، جهت تعيين موضوعات

موضوعات هسته) قرار گرفتند كه در نمودار ( كليدواژه در دسته اول برادفورد ٣٨توزيع آن رسم گرديد. 

  آمده است. ٥

ي علوم . نويسندگان فعال در حوزه كشاورزي كرمان در نمايه استناد٤ نمودار

 ١٣٩٣-١٣٧٨ يزمانايران در بازه 
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 ٢هاي موضوعي پركاربرد در حوزه كشاورزي كرمان و يا به عبارتي موضوعات هسته در جدول زمينه

  قرار گرفت. ترين حوزه پژوهشيفراواني، در صدر فعال ٩٠شده است كه كليدواژه پسته با مشخص

  

فيرد دواژهيكل  يفراوان  فيرد  دواژهيكل  يفراوان   

نيپروتئ ٢٠ ٩٠ پسته ١  ١٨ 

ياقتصاد كشاورز ٢ زايماريب يهاقارچ ٢١ ٥٤   ١٨ 

كيژنت ٣ عملكرد ياجزا ٢٢ ٤٥   ١٧ 

يآمار كيتكن ٢٣ ٤٠ آب ٤  ١٧ 

يطيمح يهاتنش ٥ يشناسختير ٢٤ ٤٠   ١٧ 

رفتيج ٦ ليكلروف ٢٥ ٣٨   ١٧ 

ياريآب ٧ ينيزمبيس ٢٦ ٣٥   ١٦ 

يستيآمار ز ٢٧ ٣٣ كشت ٨  ١٥ 

يشور ٩ ياهيگ يبهنژاد ٢٨ ٣٢   ١٥ 

)نهيدآمي(اس نيپرول ٢٩ ٣٢ گندم ١٠  ١٥ 

يرو ٣٠ ٣٠ ذرت ١١  ١٥ 

يشناسستيز ٣١ ٢٤ رشد ١٢  ١٥ 

يمسائل اقتصاد ١٣  ١٥ عملكرد دانه ٣٢ ٢٤ 

 ٣٣ ٢٣ كود ١٤
 يهاروسيو
ياهيكننده گآلوده  

١٥ 

y = 9/4368e1/3038x

R² = 0/9932
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دسته هاي برادفورد

 موضوعي حوزه كشاورزي كرمان در نشريات علمي فارسي: برازش با قانون برادفورد يهادسته. ٥ نمودار

 ١٣٩٣-١٣٧٨هاي پركاربرد در حوزه كشاورزي كرمان در نمايه استنادي علوم ايران در بازه زماني كليدواژه .٢ جدول
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فيرد دواژهيكل  يفراوان  فيرد  دواژهيكل  يفراوان   

ونجهي ٣٤ ٢٢ رفسنجان ١٥  ١٥ 

پسته يمعمول ليپس ٣٥ ٢١ آفات ١٦  ١٤ 

كاشت خيتار ٣٦ ٢٠ خاك ١٧  ١٤ 

ميسد باتيترك ٣٧ ٢٠ خرما ١٨  ١٤ 

مصرف آب ييكارا ١٩ هاژن ٣٨ ٢٠   ١٤ 

  

ي موضوعي مقاالت هادستهتعيين  منظوربهي پركاربرد (موضوعات هسته) هادواژهيكلپس از تعيين 

هر موضوع با موضوعات ديگر، نمودار روابط سلسله مراتبي رخدادي همحوزه كشاورزي كرمان و ميزان 

ي از آن در نمودار شماره انمونه) ترسيم شد كه ٢٠(نسخه  SPSS افزارنرمي در بندخوشهبا روش  هاآن

  است. تيرؤقابل ٦
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 حوزه كشاورزي كرمان در مقاالت . نمودار سلسله مراتبي موضوعي٦ نمودار
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  حوزه كشاورزي كرمان در مقاالت . نمودار سلسله مراتبي موضوعي٦ادامه نمودار 

  

چيني بر نمودار عمود شده است كه ، خط٧شود، در فاصله مشاهده مي ٦گونه كه در نمودار همان

شاخص تفسير نام دارد و توسط متخصص موضوعي رسم شده است. در سمت چپ شاخص، 

دهد كه نشان مي ٦آمده از نمودار دستهايي قرار دارند كه در يك خوشه هستند. اطالعات بهكليدواژه
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اند كه اين موضوعات خوشه قرارگرفته ٣٦موضوع است كه در  ١٦٧طالحات موضوعي مقاالت، تعداد اص

شده و هاي تقسيمها به يكديگر در خوشهبا توجه به ارتباط معنايي و مفهومي و نزديكي و شباهت آن

هاي آمده، برخالف فهرست واژه هاي به وجودكشد. دستهوضوح به تصوير ميروابط بين موضوعات را به

ها ها، نشانگر روابط عام و خاص بين اعضاي خوشه نيست. اين دستهنامهشده همچون اصطالحكنترل

كشف هاي ذهن محور قابلدهند كه بين موضوعات وجود دارد و از طريق روشروابط پنهاني را نشان مي

ها و مقاالت ، زمينه اصلي كل موضوعات است كه اكثر پژوهش"پسته"نيست. در اين نمودار موضوع 

اي مستقيم يا غيرمستقيم با اين مبحث ارتباط دارند. به دليل ساماندهي موضوعات و مشخص گونهبه

شدن روابط موضوعات به هر دسته از موضوعات برچسب و عنواني تعلق گرفت و عناوين هر خوشه 

 آن در قالب هايبندي و زيرشاخهنمودار درختي سه خوشه بزرگ حاصل از اين خوشه مشخص شد كه

  .شده استارائه ٧نمودار درختي 

تواند در هاي مفاهيم اين حوزه است و ميهدف از ايجاد نقشه، شناسايي و يافتن ديدي كلي از خوشه

طور ذهني مؤثر باشد. اين پژوهش باكار بر ها، بههاي اصلي و چگونگي روابط بين آنشناسايي زمينه

شترين فراواني كليدواژه اصلي، با بي ١٦٧مدرك حوزه كشاورزي كرمان و درنهايت، استخراج  ٦٨٧روي 

نقشه علمي  ١تصوير ها را ترسيم و تحليل كرده است. هاي علمي گوناگون از آناز اين مدارك، نقشه

از  رخدادي همدهد. اين شبكه نمايش مي ١٣٩٤-١٣٧٨هاي حوزه كشاورزي كرمان را در بين سال

بيشتر  هارابطون تعداد شده است. چيال (روابط ميان كليدواژه) تشكيل ٣١٨٨گره (كليدواژه) و  ١٦٧

ها (گره) در اين شده از نوع پيوسته است. هركدام از دايره، بنابراين، شبكه ترسيمهاستگرهاز تعداد 

دهنده رابطه شده، است و خطوط نشانعنوان برچسب مشخصخاص خود كه به موضوعنقشه نشانگر 

ر اين است كه موضوعات ارتباط بسيار ها با يكديگر است. تعداد زياد خطوط بخصوص در مركز بيانگآن

هاي محيطي، خرما، كود و ...كه در اي دارند. موضوعاتي مانند پسته، شوري، تنشتنيدهپيچيده و درهم

دارند.ها بسيار قوي با ساير حوزهمركز اين شبكه قرار دارند، ارتباطات 
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  گيريبحث و نتيجه

دهد روند رشد مقاالت مرتبط با حوزه كشاورزي كرمان در نمايه ها نشان مينتايج حاصل از تحليل داده

اي كه گونه) به١ استنادي علوم ايران از يك رابطه نمايي و رشد صعودي برخوردار بوده است (نمودار

افزايش پيداكرده است و ضريب  ١٣٩٢عنوان در سال  ١٠٦به  ١٣٧٨عنوان در سال  ٤تعداد مقاالت از 

مواجه هستيم  ٩١با كاهش اندكي نسبت به سال  ١٣٩٢در سال  دهد.درصدي را نشان مي ٢٥/١رشد 

هاي مشابه امكان دارد تعداد مقاالت ريزش دارد كه طبق نظر اكثر پژوهشگران و پژوهش ٩٣و در سال 

اند و يا هنوز توسط نمايه نشده يا به ثبت نرسيدهر كامل چاپطوشده اما بههايي انجامكه پژوهش

هاي اخير طي هاي موضوعي در سالاند. رشد منابع علمي در ساير حوزهاستنادي علوم ايران نمايه نشده

) در حوزه توليدات علمي ادبيات تطبيقي در ايران، اخوتي ١٣٩٢( هايي مانند احمدي و همكارانپژوهش

رساني در پايگاه وب آو ساينس، پشوتني زاده و ) در حوزه مقاالت كتابداري و اطالع١٣٩٢( و همكاران

) در حوزه ٢٠١٥( ) در حوزه توليدات علمي كشاورزي در پايگاه وب آو ساينس و ژانگ١٣٨٨( عصاره

  اي در چين، مورد تأييد قرارگرفته است.هاي توصيهكاربردهاي نظام

نشريه  ١٠٠توسط  ١٣٩٤تا  ١٣٧٨ه كشاورزي كرمان در بازه زماني شده، مقاالت حوزدر بررسي انجام

نشريه بيشترين سهم را در  ٢٨اند كه از اين ميان، ترويجي، به چاپ رسيده –پژوهشي و علمي  -علمي

نشريه  ١٠٠نشريه از ميان  ٨اند. طبق توزيع برادفورد، توليد مقاالت حوزه كشاورزي كرمان داشته

مقاله  ٦٨٧درصد) از  ٣٢مقاله ( ٢٢٥به عبارتي، ن نشريات هسته گزينش شدند. عنواموردمطالعه، به

) در ١٣٨٨( نشريه منتشرشده است. پشوتني زاده و عصاره ٨اين شده در پژوهش حاضر در بررسي

 ١٢تحليل استنادي توليدات علمي كشاورزي در پايگاه وب آو ساينس با استفاده از توزيع برادفورد، 

كريميان مزيدي و  عنوان مجالت هسته معرفي نمودند.مجله بازيابي شده را به ٣٢٥٦مجله از ميان 

زبان حوزه كشاورزي را معرفي ) نيز با استفاده از توزيع برادفورد، مجالت هسته انگليسي١٣٨٦( اشرفي

  مجله هسته و ماوراي هسته را شناسايي نمودند. ٣٠نشريه تحت بررسي،  ٣٤٧و از ميان 

، در حوزه كشاورزي ١٣٩٤تا  ١٣٧٨نويسنده در بازه زماني  ١١٤٠دهد كه نشان مي بررسي نتايج

اند كه در مجالت علمي پژوهشي فارسي به چاپ رسيده پژوهشي ارائه نموده كار ومقاله  ٦٨٧كرمان، 

نويسنده فعال با  ٢٠است. پس از مشخص نمودن اسامي نويسندگان و تعيين تعداد مقاالت آنان، 

و تعداد مقاالت منسوب به هركدام ارائه گرديد. نتايج اجراي قاعده  توزيع برادفورد مشخص استفاده از

اند و اكثر لوتكا، نشانگر اين مطلب است كه تعداد بسيار كمي از نويسندگان، مقاالت فراواني داشته

تعداد مقاالت  ). فراواني بيشترين٣اند (نمودار اي بودهنفر از نويسندگان) تك مقاله ٧٧٠( نويسندگان

آقايان حميدرضا روستا و  كه ١و كمترين تعداد آن  ٢٢شده توسط نويسندگان اين حوزه، نوشته
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همكاران سهيلي و اند. مقاله بيشترين توليدات را در اين حوزه داشته ٢٢محمدرضا محمدآبادي با 

توليدات علمي محققان  بررسي قانون باروري لوتكا و برادفورد در مورد) نيز در پژوهش خود به ١٣٩٠(

وب آو ساينس پرداخته و به اين در پايگاه  ١٩٩٢-٢٠٠٨ يهادانشگاه علوم پزشكي اصفهان بين سال

توسط محققان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از قانون لوتكا  يدشدهتوزيع مقاالت تولنتيجه رسيدند كه 

  كنند.يتوليدات علمي را منتشر م ، يعني تعداد اندكي از نويسندگان، بخش اعظمي ازكنديتبعيت م

) نشان داد كه اين نمودار ٥ بررسي نمودار توزيع فراواني استفاده از موضوعات در مدارك مربوطه (نمودار

تا  ١٣٧٨كليدواژه) پركاربرد در بازه زماني ( موضوع ٣٨كند و به شناسايي از قانون برادفورد پيروي مي

هاي پژوهش فتاحي و ش از نظر صدق قانون برادفورد با يافتهكمك كرد. دستاوردهاي اين پژوه ١٣٩٤

هاي ) در بررسي وضعيت جهاني توليدات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سال١٣٩٠همكاران (

  در وبگاه علوم همسو است. ٢٠١٠-١٩٩٩

ه هايي است كه اجزاي آن به هم شبيه هستند. يك خوشدهي عناصر به گروهبندي فرايند سازمانخوشه

ها ناهمگون هستند. هدف مجموعه عناصري است كه باهم مشابهت دارند و با اجزاي ديگر خوشه

 هاستآنبسته و شناسايي ارتباط منطقي بين بندي دستيابي سريع و مطمئن به اطالعات همخوشه

تواند به بندي موضوعات حوزه كشاورزي كرمان، ميبنابراين توجه به خوشه ؛)١٣٩٠درودي،  و(عليپور 

ها و درك مفاهيم اساسي اين حوزه و نهايتاً به روند رشد و توسعه اين حوزه كمك كند. شناخت گرايش

واژگاني نشان داد كه خوشه و محور اصلي در حوزه كشاورزي بندي حاصل از تحليل همنتايج خوشه

در استان  و ا ز خانواده آناكاردياسه است. Pistacia veraاست. پسته گياهي بانام علمي كرمان، پسته 

يافته كه نيمي از آن در ها، بيش از نصفشان به كشت پسته اختصاصكشت باغ كرمان، از كل سطح زير

 هاي كرمان، زرند و سيرجان قرار داردها در شهرستاناكثر بقيه آن شهرستان رفسنجان و

  ).١٣٨٦بشرآبادي، يمهراب(

مقاالت مرتبط با حوزه كشاورزي ي بندخوشهمحور اصلي، سه خوشه اصلي در  عنوانبهجدا از پسته 

ترين خوشه اين نمودار است كه كرمان در نمايه استنادي علوم ايران مشخص گرديد. خوشه اول بزرگ

 "پزشكي، خاك، زمين و زراعتاهعلوم گياهي: زيست گياهي، اقليم، گي "زير خوشه دارد. اين خوشه  ٢٧

هاي گياهي و روغني، آفات، خاك، نام گرفت. موضوعات بهزراعي، پايداري كشاورزي، ژنتيك، اقليم، دانه

هاي ثانويه، خشكي زا، متابوليتسازي، نگهداري مركبات، گياهان دارويي، اكولوژي، عوامل بيماريمدل

نام  "آب، اقتصاد، كشت و برداشت "ه دوم تحت عنوان اند. خوشو علوم خاك در اين خوشه قرارگرفته

گرفت؛ موضوعات باغات پسته، اقتصاد كشاورزي، آبياري و كاشت و برداشت در اين خوشه قرار گرفتند. 

نام گرفت. عناصر غذايي، تغذيه معدني،  "تغذيه معدني و شيميايي با محوريت پسته "سومين خوشه، 
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وري، فرآيند و كاركرد گياهي، موضوعات خوشه سوم هستند. هاي مفيد ريزوسفر، تنش شباكتري

دهد كه با توجه به گستردگي آمده نشان ميدستخوشه كوچك ايجاد شد. نتايج به ٣٦درمجموع 

طوركلي بندي آن نيز متنوع و غير منسجم بوده است. بهموضوعات موردبحث اين حوزه، خوشه

هاي كيفي زي كرمان، زمينه مناسبي براي پژوهشگرفته در حوزه كشاوربندي مفاهيم شكلخوشه

شود. در نمودار گرفته از مفاهيم در هر دسته ديده ميهاي شكل، خوشه١فراهم خواهد كرد. در جدول 

اگر دو مفهوم در يك خوشه قرار گيرند،  ، اجزا يا مفاهيم درون هر خوشه مشخص است.٧درختي 

اند كاررفتهك موجود، بيشتر از ساير مفاهيم با يكديگر بهدهنده آن است كه آن دو مفهوم در مدرنشان

ها بر يكديگر و نقش يك مفهوم در مفهوم ديگر توجه قابل قبولي صورت گرفته و درزمينه تأثيرات آن

شان به است. اين شباهت بدين معنا نخواهد بود كه اين دو واژه يا مفهوم الزاماً ازنظر معناي اصطالحي

دي ان اي، "گرفته، مفاهيم نام "ژنتيك مولكولي"براي مثال در خوشه پنجم كه هم نزديك هستند. 

و  كننده گياهي، خيارهاي آلودهفرنگي، ويروساي پليمراز، نشانگرهاي مولكولي، گوجهواكنش زنجيره

گرفته هاي شكلاند كه نشان از رابطه اين مقوالت با يكديگر دارد. درمجموع، خوشهقرارگرفته "ژنتيك

اساس روابط بين مدارك حوزه كشاورزي كرمان است و با درك در كنار هم قرار دادن اقالم درون  بر

اين  بندي، همسو بابه لحاظ خوشه توان به رابطه مفهومي مدارك اين حوزه پي برد.ها، ميخوشه

ات بندي و نقشه دانش توليدسنجي، خوشه)، در بررسي خود علم١٣٩٢پژوهش، احمدي و همكاران (

بندي مفاهيم ادبيات تطبيقي در ايران به خوشه موضوعي در خوشه ١٩علمي ادبيات تطبيقي در ايران، 

بندي متنوع و غير منسجم است و دست آوردند و به اين نتيجه رسيدند كه موضوعات مربوط در خوشه

  توانند ارتباط مفهومي داشته باشند.ها ميمفاهيم درون خوشه

، زادهاست (حسنساختار علمي يا همان ساختار مفهومي يك حوزه علمي  هدهندنشاننقشه علمي 

 ليوتحلهيتجز) و منظور، به ترسيم كشيدن نتايج برآمده از ١٣٩٣نقل در ابراهيمي،  ١٣٩١خدادوست، 

كشف روابط پنهاني  باهدفانتشارات يك حوزه علمي از زواياي مختلف و ترسيم يك نگرش كلي حوزه 

سازد يمرا دارند از هم ديگر متمايز  ٩٤كه بيشترين و كمترين نزديكي ٩٣ييهاهيناح كهيطوربهاست 

 ٣١٨٨ وگره  ١٦٧نقشه علمي حوزه كشاورزي كرمان از  ).١٣٨٧به نقل از محمدي،  ١٣٩٣ابراهيمي،(

توان و مي استشده از نوع پيوسته ها، شبكه ترسيمها و رابطيال تشكيل شده كه با توجه به تعداد گره

دهنده ارتباط زياد چنين تحليل كرد كه فاصله موضوعات از هم در سطح نقشه كم است و اين نشان

                                                           
٩٣ Area 
٩٤ Proximity 



 ٩٥ زييابستان و پا. ت٤و ٣، شماره ٢مديريت اطالعات/ دوره                                                                 ٩٢

 
واژه در مدارك زياد است. موضوعاتي مانند  –ديگر، تراكم مفهوم بيانموضوعات با يكديگر است. به

ات بسيار قوي هاي محيطي، خرما، كود و ...كه در مركز اين شبكه قرار دارند، ارتباطپسته، شوري، تنش

يي مشابه در حوزه كشاورزي، نتايج پژوهش حاضر را به هاپژوهشها دارند. به دليل فقدان با ساير حوزه

ي قبلي مقايسه كرد. دستاوردهاي اين پژوهش تا حدودي با پژوهش هاپژوهشبا  توانينمشكل خاص 

دانش توليدات علمي  ي و نقشهبندخوشهي، سنجعلم"خود ) در بررسي ١٣٩٢همكاران ( احمدي و

  به جهت پيچيدگي روابط بين موضوعات و پيوستگي باال، همسو است. "ادبيات تطبيقي در ايران

ي هاعاملكه ساختار روابط دروني و بيروني  آورديمواژگان اين امكان را فراهم  رخدادي همروش تحليل 

به درك ساختار  توانديم مسئلهنمايش داده شود. اين  اديز و كمعيني و بدون  صورتبهموضوعي، 

از  توانيمبنابراين با استفاده از نتايج برگرفته از اين پژوهش  روابط موضوعي در يك حوزه كمك كند.

اصطالحات مهم حوزه كشاورزي كرمان تحليل  و هاآنوضعيت جاري، موضوعات پژوهشي و رابطه بين 

از وضعيت پژوهشي و موضوعي اين حوزه  تواننديمقابل قبولي ارائه داد و كاربران و پژوهشگران بهتر 

يي از قبيل هاتيمحدودآگاهي يابند. البته در خصوص كاربرد نتايج اين پژوهش بايد اذعان داشت كه 

نبودن اطالعات برخي از مقاالت در قسمت كليدواژه و  كامل ي مقاالت،هادواژهيكلاستاندارد نبودن 

 صرفاً  آمدهدستبهوجود داشته و اطالعات  حوزه كشاورزيگستردگي و تخصصي بودن و  نويسنده

  .استمحدود به مقاالت نمايه شده در پايگاه استنادي علوم ايران 

ي كاومتني ديگري چون هاروشاز  شوديمشدن وضعيت موضوعي اين حوزه پيشنهاد  ترروشنجهت 

ي بزرگ و معتبر در جهان علم هاهگايپايا بررسي مقاالت در  پردازديمكه به بررسي تمام متن مدارك 

كه  تحليل هم استنادي و هم نويسندگي ازجملهي ديگري سنجعلمي هاروشو همچنين استفاده از 

ي هااستيسدر تدوين  هاپژوهشنتايج اين  چراكهاين پژوهش باشد، بهره جست؛  كنندهليتكم توانديم

ي علم در اين زيربرنامهنقاط ضعف و قوت و  اساس برراهبردي حوزه كشاورزي كرمان و توسعه آن 

  .است مؤثر حوزه

  

  فهرست منابع

هاي ي مديريت دانش از طريق مقايسه نقشهارشتهنيببررسي وضعيت ). ١٣٩٣ابراهيمي، وجيهه. ( .١
شناسي. دانشكده كارشناسي ارشد. گروه علم اطالعات و دانش نامهانيپا. موضوعي مدارك مرتبط

  علوم اجتماعي. دانشگاه يزد.

ي و نقشه دانش بندخوشهي، سنجعلم). ١٣٩٢احمدي، حميد؛ سليمي، علي و زنگيشه، الهه ( .٢

 .٢٨-١، ٣)١١، (كاوش نامه ادبيات تطبيقيتوليدات علمي ادبيات تطبيقي در ايران. 
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استنادي و  ليتحل ).١٣٩٢و بانشي، محمدرضا ( حليمه؛ طالبيان، علياخوتي، مريم؛ صادقي،  .٣

ي در پايگاه استنادي وب آو ساينس از سال رساناطالعترسيم نقشه علمي مطالعات كتابداري و 

-٩، ٢١)٦، (ي و فناوري اطالعات)رساناطالععلوم كتابداري و ( يشناسدانش . ٢٠١١تا  ١٩٩٣

٢٦.  

). شناسايي ١٣٩١( منوچهرالهي، شعبان؛ نقي زاده، رضا؛ قاضي نوري، سيد سپهر و منطقي،  .٤

كلمات.  رخدادي همي غالب در حوزه توسعه نوآوري در مناطق با استفاده از روش تحليل هاانيجر

  .١٥٨-١٣٦، ٦)٣، (بهبود مديريت

كشاورزي سال  آمارنامه ).١٣٩٣.(ايران. وزارت جهاد كشاورزي. مركز فناوري اطالعات و ارتباطات .٥
ي و اقتصادي، مركز فناوري اطالعات و زيربرنامهتهران: وزارت جهاد كشاورزي، معاونت  .١٣٩٢

 ارتباطات، جلد دوم.

ي نگاشت خيتاراستنادي و ترسيم نقشه  ليتحل ).١٣٨٨پشوتني زاده، ميترا و عصاره، فريده ( .٦

علوم و فناوري . ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٠ هايدر سالتوليدات علمي كشاورزي در نمايه استنادي علوم 
 .٥٢-٢٣، ٢٥)١، (اطالعات

اصطالح:  -ي مبتني بر مدركبندخوشه ).١٣٨٩توكلي زاده راوري، محمد و نجابتيان، مريم ( .٧

-١٩٩٠" يزماني هادورهي ازدواج در ادبيات زيست پزشكي در شناسرواني موضوعات جوارهم

  .١٨٦-١٧٢، ٧)٢، (ات سالمتمديريت اطالع. "٢٠٠٨-٢٠٠٠"و  "١٩٩٩

). تعيين طبقات اصلي ١٣٩٤حاضري، افسانه؛ توكلي زاده راوري، محمد و ابراهيمي، وجيهه ( .٨

پژوهشنامه . هاآنمرتبط با مديريت دانش در پايگاه وب آو ساينس و مطالعه همپوشاني موضوعي 
  .١٠٢٣-٩٩٧، ٣٠)٤( پردازش و مديريت اطالعات،

 اهللاروح؛ ترجمه غالمرضا حيدري و يسنجدانشنامه علم). ١٣٩١( پاسكوئالهويرجيل ، ديوداتو .٩

 .تهران: كتابدارخادمي. 

ي دانشگاه الزهرا علمئتيهبررسي وضعيت توليدات علمي اعضاي ). ١٣٩٠رضاقلي الالني، زهرا ( .١٠
كارشناسي ارشد. گروه  نامهانيپا. بر توليدات علمي مؤثرو عوامل  ١٣٨٨تا  ١٣٨٤ي هاسالدر 

  ي. دانشگاه الزهراتيعلوم تربشناسي و رساني. دانشكده روانكتابداري و اطالع

). بازده اقتصادي و توزيع منافع ١٣٨٦( روسيسسلطاني، غالمرضا؛ شجري، شاهرخ و سلمان زاده،  .١١

 .١٩- ١، ٤)٢، (اقتصاد كشاورزيكشاورزي در ايران.  جيو ترواجتماعي پژوهش، آموزش 
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). قانون ١٣٩٠هيلي، فرامرز؛ دانش، فرشيد؛ مصري نژاد، فائزه و اسفندياري مقدم، عليرضا (س .١٢

پايگاه  اساس برباروري پديدآور در مورد توليدات علمي محققان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 .٧٧٣-٧٦٦، ٦)٨، (اطالعات سالمت تيريمد وب آو ساينس.

-١٦٠، ٢١)٢، (فصلنامه كتابي اطالعات. بندخوشه). ١٣٩٠( نرگسعليپور، محمد و درودي،  .١٣

١٨٥. 

جهاني توليدات  بررسي وضعيت ").١٣٩٠، رحمت اهللا؛ دانش، فرشيد و سهيلي، فرامرز (فتاحي .١٤

در وبگاه علوم با هدف ترسيم نقشه  ٢٠١٠-١٩٩٠هاي علمي دانشگاه فردوسي مشهد طي سال

 .١٦١-١٨٣)، ١(١. پژوهشنامه كتابداري و اطالع رساني علم اين دانشگاه.

). تحليل استنادي مقاالت سه نشريه علوم ١٣٨٦( محمدكريميان مزيدي، محمدعلي و اشرافي،  .١٥

كشاورزي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي، دانش كشاورزي دانشگاه تبريز و تحقيقات 

 .٦٨-٥١، ٦٩)١، (فصلنامه كتابكشاورزي ايران. 

ارزيابي توليدات علمي پژوهشگران دانشگاه اصفهان در پايگاه ). ١٣٩٣كهندل جهرمي، مرضيه ( .١٦
 . شيراز: نامه پارسي.استنادي علوم جهان اسالم

 . تهران: نشر كتابدار.يرساناطالعخالصه مباحث كتابداري و ). ١٣٨٩محسني، حميد ( .١٧

پنجمين همايش فناوري و علم نانو در ايران.  دهندهليتشكي هاحوزه). ١٣٨٨محمدي، احسان ( .١٨
 ي نوين پزشكي.هايفناور. تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده دانشجويي فناوري نانو

تعيين طبقات اصلي مرتبط با گردشگري ) ١٣٩٤مكي زاده، فاطمه؛ دانا، مرضيه و طوسي، زيبا ( .١٩

دومين همايش ملي گردشگري،  .هاآني موضوعي پوشانهمدر پايگاه آي اس سي و مطالعه 

 ن.گردشگري اصفها سازانتوسعهشركت . اصفهان، آينده اندازچشمي ملي و هاهيسرما

). بررسي آثار سياسي و مزيت نسبي محصوالت زراعي در استان ١٣٨٦مهرابي بشرآبادي، حسين ( .٢٠

 مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد. ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران.كرمان. 

). ترسيم نقشه دانش ١٣٩١، مهدي (راد فاتحاهللا و ناصري جزه، محمود؛ طباطباييان، سيدحبيب .٢١

سياست علم و گذاري دانش در اين حوزه. كمك به سياست باهدفمديريت فناوري در ايران 
 .٧٢-٤٥ ،٥)١، (فناوري

. تهران: اي در علم اطالعاتي سنجههاپژوهش). ١٣٩٣نگهبان، محمدباقر و محمديان، سجاد ( .٢٢

 چاپار.

. تهران: ها)مباني، مفاهيم، روابط و ريشه( يسنجعلمآشنايي با ). ١٣٩٠نوروزي چاكلي، عبدالرضا ( .٢٣

  دانشگاه شاهد، مركز چاپ و انتشارات.
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Co-word Analysis of articles in related to kerman Agriculture in 

Islamic World Science Citation (ISCI) According to an Approach of 
Scientific map. 

 

Abstract 

The agricultural industry is a basic pillar for economic issues in the country 
which needs to related investment and should be noticed. This study was 
done with the aim of Co-Word Analysis of articles in related to Kerman 
Agriculture in Islamic World Science Citation (ISCI) According to an 
Approach of Scientific map. 
This research is a descriptive analytical study and systematically reviewed 
all Persian articles with agricultural subject in Islamic World Science 
Citation (ISCI). We focused on all studies which were done in Kerman 
province and published from 1999 to 2015.We used Co-word Analysis, 
hierarchical clustering and social network analysis by using Raver Matric 
software, SPSS, UC Net and Net drawer to design a related scientific map. 
The subjects were classified by Ward linkage method. 
The results showed a positive trend for articles related to the field of 
agriculture in Kerman and Most of articles related to agricultural issues in 
Kerman province were published in two Journals which were "Soil and 
Water Sciences" and "research and development". Bradford distribution 
determined 20 researchers who were on the top of the list in this field. 
Hierarchical charts were provided for related subjects and we had 36 
clusters. Pistachio was the first subject for researches in Kerman. Our 
results showed that Co-word analysis could lead to acceptable analysis for 
research subjects, important terms and their relationships and also helps   
policy makers in order to increase the quantity and quality of scientific 
products. 

Keywords: Co-word Analysis, Scientific map, Islamic World Science Citation, 
Agriculture, Kerman 


