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 (1417) 50 تا 34 های صفحه 1 شماره 4 جلد طبیعي منابع و کشاورزی علوم در راهبردی هایپژوهش مجله

 

 1پزشکيهای علمي ايران در رشته گیاهارزيابي کیفي مجله
 

پور یمعباس شریفی تهرانی، سعید محر، هاشمیضیاءالدین بنی،  2ایزدپناهاله کرامتجعفر ارشاد، سید محمد اشکان،  

 3 قنبلانی و قدیر نوری

 

 هچکید

 هایشاخص تعیین ، علوم فرهنگستان در طبیعي منابع و کشاورزی هایمجله ارزيابي طرح قالب در پژوهش اين هدف

 شاخص ده ،منظور بدين. کنندمي منتشر پزشکيگیاه به مربوط هایمقاله که بود هاييمجله بندیرتبه و کیفي و ساختاری-شکلي

 بودند شده منتشر 1414 سال در که مجله 22 و شد تعیین هامقاله کیفي ارزيابي برای شاخص ده و ساختاری -شکلي ارزيابي برای

 بندیرتبه"ضعیف بسیار" تا "خوب بسیار" از گروه 5 به  "نرمال توزيع" آماری روش  از استفاده با آن از پس و ارزيابي هاشاخص اين با

 و متوسط رتبه در %6/53 خوب، و بسیارخوب هایرتبه در ايران پزشکيگیاه هایمجله %7/22 داد نشان بررسي اين نتايج. شدند

 ضرورت مجله، کاربردی ارزش شامل کیفي مهم شاخص پنج نظر از ؛همچنین. دارند قرار ضعیف بسیار و ضعیف رتبه در 7/22%

 امتیاز دارای مهم شاخص پنج هر در "گیاهي هایبیماری" مجله تنها مقاله، کاربردی ارزش و بودن روز به بودن، بديع مجله، انتشار

 "3و فنون کشاورزیمجله علوم "  ،شاخص سه در "رستنیها" ،شاخص چهار در "ايران شناسيحشره انجمن نامۀ" هایمجله .بود برتر

بیماری و آفات" ، "7شناسيويروسايراني مجله "  ،"6شناسي ايرانقارچ"  مجله چهار و شاخص دو در  "5شناسيايراني کنهمجله " و

. دنداشتن برتری گانهپنج هایشاخص از يک هیچ در هامجله بقیه و بودند برتر مهم شاخص يک در ''اهواز پزشکيگیاه'' و "گیاهي های

 خودداری ضعیف بسیار هایمجله انتشار از شود، داده بیشتری اهمیت هامقاله کیفیت به شودمي توصیه ،پژوهش اين نتايج براساس

 .آيد عمل به بیشتری توجه هامجله انتشار در علمي هایانجمن نقش به و گردد

 

 .ايران کشاورزی هایمجله پزشکي،گیاه ايران،جمهوری اسلامي  علوم فرهنگستان ارزيابي، های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

ه، های کلي مجلها که در آن افزون بر شاخصگروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم با اعتقاد بر لزوم ارزيابي کیفي مجله 

کشاورزی  های علميبررسي و ارزيابي کیفي مجله"ها نیز در نظر گرفته شود طرحي با عنوان های دقیق مربوط به کیفیت مقالهشاخصه

 

                                 22/1/16تاريخ پذيرش:                   6/8/16: تاریخ دریافت -1

 izadpana@shirazu.ac.irنويسنده مسئول، پست الکترونیک:  -2

شیراز، شگاه استاد دان و ايران اسلامي جمهوری عضو پیوسته فرهنگستان علوم ،ورامین آزاد دانشگاه استاد، ايران گیاهپزشکي موسسه پژوهش استادبه ترتیب  -4

عضو ، تهران دانشگاه استادو  ايران اسلامي جمهوری عضو پیوسته فرهنگستان علوم شیراز،استاد دانشگاه  جمهوری اسلامي ايران و وابسته فرهنگستان علومعضو 
 حققم دانشگاه استادجمهوری اسلامي ايران و  عضو وابسته فرهنگستان علوم،  مدرس تربیت دانشگاه استاد جمهوری اسلامي ايران و فرهنگستان علوم مدعو

 .اردبیلي
4. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST)                        5. Persian Journal of Acarology (PJA)   

6. Mycologia Iranica (MI)                                                                            7. Iranian Journal of Virology (IJV) 
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همکاری اعضای اين با  ،20/2/1413در تاريخ  ،آن در شورای علمي فرهنگستان علوم تصويبو پس از  کرد تدوين "و منابع طبیعي

پزشکي است. نتايج کلي گیاه ههای انجام شده در شاخبررسيشاخه تخصصي به مرحله اجرا درآورد. اين مقاله نتیجه  14گروه در 

( آمده است. هدف اصلي اين بررسي، تعیین 2ش پاياني طرح )شاخه تخصصي اين گروه در گزار 14از اجرای طرح ياد شده در حاصل 

 ارزيابي بوده است.های مورد بندی مجلهها، و رتبههای کیفي آنها و نیز شاخصهای کلي مجلهشاخص

 

 هاروشمواد و 

که در  ،ترويجي -پژوهشي يا علمي -مجله علمي 22( و اطلاعات شخصي مجريان تعداد 1ابتدا با مراجعه به منابع موجود )

منتشر شده بودند  1414که در سال  آن هاهای و يک نسخه از شماره شد شوند، انتخابکشور منتشر مي پزشکي درزمینه گیاه

)از مؤسسه غیر دولتي بهاران(  "پزشکيترويج گیاه")از دانشگاه ياسوج( و  "شناسي گیاهيدانش بیماری"دو مجله  آوری شد.جمع

د شنجنبه ترويجي تشخیص داده  دارایهای آن ترويجي، مقاله -هم رسیدگي شدند. چون مجله اوّلي با وجود دارا بودن عنوان علمي

اسبه نشد مح هاآنهای آن گردآوری يا پژوهشي سطح پايین بود، امتیازهای که بیشتر مقالهبه دلیل اين "پزشکيترويج گیاه"و مجله 

 .شدآن ارزيابي  1412های منتشر شده سال ای در اين سال منتشر نشده بود، شمارهچه مجلهچنان .آورده نشدندو در جدول هم 

هر  هایضريبهای آن، امتیازها و های کیفي مقالهساختاری مجله و همچنین شاخص -های شکليدر مرحله بعد شاخص

 اند از : ساختاری هر مجله عبارت -های شکلياخصدوين شد. شتعیین و تمجزا پرسشنامه يک  ک در قالب ي

وضع ظاهری مجله از نظر تطبیق با يک مجله  -4مناسب بودن عنوان مجله و تطابق عنوان فارسي با انگلیسي،  -2سابقه انتشار،  -1

ترکیب هیئت  -6های اطلاعات علمي معتبر، نمايه شدن در پايگاه -5انتشار به موقع و رعايت تناوب انتشار مجله،  -3علمي نمونه، 

های مجاز هیئت تحريريه در مجله، رعايت درصد مقاله -7داشتن نظام داوری مناسب،  و آن هاتحريريه و مشاوران و سوابق علمي 

 -10ارتباط انتشار مجله با انجمن علمي و  -1نقش مجله در گسترش مرزهای دانش يا تأثیر کاربردی مجله در توسعه کشور،  -8

 های علمي در رشته.ضرورت انتشار مجله با توجه به فعالیت

 اند از: هم عبارتهر مجله  هایارزيابي مقالهده شاخص 

 ،ارزش مقاله از نظر حل يک مسئله علمي يا کاربردی -4بديع بودن موضوع مقاله،  -2موضوع مقاله و نوآوری در آن، روز بودن  به -1

رعايت اصول  -6کلیدی، رعايت استاندارد در چکیده فارسي و انگلیسي و داشتن واژگان  -5رعايت اصول نگارش در مقاله،  -3

جامع و مانع بودن  -1ها، جامع و شفاف بودن، مطابقت نتايج با روش -8کامل، گويا و مناسب بودن روش پژوهش،  -7نويسي، مقدمه

 .کامل بودن بررسي منابع و رعايت فرمت مشخص -10بحث و پیشنهادها، 

داوران های هر مجله به وسیله نظر اعضای شاخه و امتیاز مقالهساختاری مجله با تبادل -شکليامتیازهای  هپرسشنام

ها امتیازها، ها تکمیل و در مرحله آخر امتیازهای کل هر مجله محاسبه شد. برای اطلاع از مشروح شاخصمتخصص تعیین، پرسشنامه

امتیازهای  ،(. در مرحله آخر4مراجعه شود ) "های کشاورزی و منابع طبیعي ايرانبررسي کیفي مجله"ها به مقاله آن هایضريبو 

ن شده در ايتوصیه "توزيع نرمال" محاسبه و با استفاده از  روش آماری هاآنها، میانگین انحراف معیار  و ضريب تغییرات کل مجله

.شدندبندی ها رتبه( مجله3، 4)  مورد
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 نتايج

ها، ناشران، شدند. عنوانهای اجرايي طرح ارزيابي کارها براساس دستورمقاله از اين مجله 241عنوان مجله و  22 ،در اين بررسي

 اند.آمده 1های ارزيابي شده در جدول ها و امتیازهای کل مجلهساختاری، امتیازهای مقاله -امتیازهای شکلي

 .پزشکيها در شاخه گیاهنتايج ارزيابي مجله چکیده -1جدول 

 

1. Journal of Crop Protection (JCP) 
 

ف
دي

ر
 

 ناشر نشريه نام

 -امتیاز شکلي

 ساختاری 

 (30)حداکثر 

 هاامتیاز مقاله

 (60)حداکثر 

 امتیازکل

)حداکثر 

100) 

 های گیاهيبیماری  1
شناسي انجمن بیماری

 گیاهي ايران
75/46 72/34 37/80 

 35/76 84/31 62/43 شناسي ايرانانجمن حشره شناسينامه انجمن حشره  2

 رستنیها  4
 مؤسسه تحقیقات 

 پزشکي کشورگیاه
64/40 41/31 02/72 

 57/68 07/47 5/41 شناسي ايرانانجمن کنه شناسي کنه ايراني مجله  3

 70/63 70/45 21 مدرسدانشگاه تربیت مجله علوم و فنون کشاورزی  5

6  
پزشکي ايران )علوم کشاورزی ايران دانش گیاه

 سابق(

پرديس کشاورزی و منابع 

 طبیعي دانشگاه تهران
5/26 64/45 14/62 

7  
ها و مراتع تحقیقات حمايت وحفاظت جنگل

 نايرا
 25/60 50/42 75/27 هاسازمان تحقیقات جنگل

 های گیاهيآفات و بیماری  8
 تحقیقات  مؤسسه 

 پزشکيگیاه
25/25 17/43 22/60 

 61/58 11/42 5/26 شناسي ايرانانجمن قارچ   شناسي ايرانقارچ  1

 30/58 65/41 75/26 دانشگاه تربیت مدرس 1حفاظت گیاهي مجله   10

 55/57 80/42 75/23 دانشگاه شهید چمران اهواز پزشکي گیاه  11

 25/57 50/40 75/26 مؤسسه تحقیقات چغندرقند چغندرقند  12

 پزشکيمهار زيستي در گیاه  14

تحقیقات  مؤسسه 

پزشکي کشور )با گیاه

همکاری انجمن 
 شناسي گیاهي(بیماری

75/24 61/41 33/55 

 10/55 60/45 5/11 دانشگاه گیلان تحقیقات آفات گیاهي   13

 73/53 73/43 20 دانشگاه تبريز پزشکيهای کاربردی در گیاهپژوهش  15

 00/53 25/44 75/20 دانشگاه تهران های گیاهيآفات و بیماری زيستيکنترل   16

 33/51 61/25 75/25 دانشگاه فردوسي مشهد حفاظت گیاهان   17

 در صفحه بعد 1ادامه جدول 



و همکاران ارشاد  

36 

 

 

ها شامل بسیارخوب، خوب، متوسط، بندی مجلهرتبه ،متداولترين روش آماریدست آمده و با استفاده از کل به هایامتیازبراساس 

 :شدرتبه به شرح زير مشخص های هر (. نام مجله1)شکل  ضعیف و بسیار ضعیف به عمل آمد

 .شناسيانجمن حشره هنام -2  های گیاهي وبیماری -1 شاملهای بسیار خوب مجله

 .مجله علوم و فنون کشاورزی -4و  شناسيمجله ايراني کنه -2رستنیها ،  -1 شاملهای خوب مجله

های آفات و بیماری -4مراتع ايران، ها و تحقیقات حمايت و حفاظت جنگل -2پزشکي ايران، دانش گیاه -1متوسط شاملهای مجله

تحقیقات  -1، پزشکيمهار زيستي در گیاه -8چغندرقند،  -7پزشکي، گیاه -6،  مجله  حفاظت گیاهي  -5شناسي، قارچ -3گیاهي، 

 .گیاهانحفاظت  -12های گیاهي و آفات و بیماری زيستيکنترل  -11پزشکي، های کاربردی در گیاهپژوهش -10آفات گیاهي، 

 .پزشکيها در علوم گیاهکشآفت -2و  شناسيمجله ايراني ويروس -1 های ضعیف شاملمجله

 .شناسيفصلنامه تحقیقات حشره -4پزشکي کاربردی و گیاه -2شناسي گیاهان زراعي، حشره -1 شاملهای بسیار ضعیف مجله

 شامل:شاخص مهم  5ها تعداد بندی کلي مجلهافزون بر رتبه

کاربردی  -ارزش علمي -5بديع بودن موضوع مقاله و  -3به روز بودن موضوع مقاله،  -4ضرورت انتشار،  -2ارزش کاربردی،  -1

 .محاسبه شد 2مقاله، به شرح جدول 

  :دست آمدبود مشخص شدند و نتايج زير به (µ+ 1σ)بیشتر از میانگین+ انحراف معیار  هاآنهايي که امتیاز مجله ،2راساس جدول ب

 .های گیاهي، نامه انجمن حشره شناسي و رستنیها های بیماریاز نظر ارزش کاربردی: مجله -1

 .شناسيمجله ايراني ويروسو  شناسي ايرانقارچ شناسي، های گیاهي، نامه انجمن حشرههای بیماریاز نظر ضرورت انتشار: مجله -2

 مجلهو  مجله علوم و فنون کشاورزیشناسي، های گیاهي، نامه انجمن حشرههای بیماریبودن موضوع مقاله: مجلهبه روز از نظر  -4

  .شناسيايراني کنه

 

     1ادامه جدول  

ف
دي

ر
 

 ناشر نشريه نام
 -امتیاز شکلي
 ساختاری 

 (30)حداکثر 

 هاامتیاز مقاله

 (60)حداکثر 

 امتیازکل
)حداکثر 

100) 

 88/31 88/23 25 شناسي ايرانانجمن ويروس  شناسيمجله ايراني ويروس 18

 پزشکيها در علوم گیاهکشآفت 11
تحقیقات  مؤسسه 

 کشور پزشکيگیاه
15 72/23 72/41 

 گیاهان زراعيشناسي حشره 20
دانشگاه آزاد اسلامي واحد 

 تبريز
5/8 84/28 44/47 

 پزشکي کاربردیگیاه 21
دانشگاه آزاد اسلامي واحد 

 پیشوا -ورامین
10 80/25 80/45 

 شناسيفصلنامه تحقیقات حشره 22
دانشگاه آزاد اسلامي واحد 

 اراك
5/16 84/17 44/43 

  23/12معیار: انحراف    57/56 :میانگین )امتیاز کل(

  63/21ضريب تغییرات )%(:   83/131واريانس: 
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  .گانههای پنج در رتبه پزشکيهای داوری شده در شاخه گیاهمجله درصدتعداد و  -1شکل 

 

های ، آفات و بیماری مجله علوم و فنون کشاورزیهای گیاهي، رستنیها، های بیماریاز نظر بديع بودن موضوع مقاله: مجله -3

  .شناسيمجله ايراني کنهگیاهي و 

برتر تشخیص داده پزشکي شناسي و گیاههای گیاهي، نامه انجمن حشرههای بیماریکاربردی مقاله: مجله -از نظر ارزش علمي -5

 شدند.

 بحث
های علمي توسط دانشجويان تحصیلات های اخیر از يک سو و ضرورت انتشار مقالهآموزش عالي در سال هایسسهؤمرشد کمي 

به منظور احراز شرايط ارتقای  پژوهشي هایسسهؤمها و تکمیلي برای پايان دوره و اخذ مدرك  تحصیلي و اعضای هیئت علمي دانشگاه

در  پزشکيهای مرتبط با گیاهکه تعداد مجلهچنان ؛ها در داخل کشور شده استپايه و رتبه از سوی ديگر، باعث رشد سريع تعداد مجله

 ها بررسيساختار و کیفیت مقاله نظرمجله از  22کنوني،  پژوهشبرابر داشته است. در  10اوايل انقلاب اسلامي رشدی بیشتر از  مقايسه با

 سلاميا های کشاورزی دانشگاه آزادپزشکي به ويژه توسط دانشکدههای ديگری نیز در زمینه گیاه. اين در حالي است که هنوز مجلهشدند

کنند پزشکي را منتشر مياههای گیمقالهفقط مجله  13، شدهمجله بررسي  22پذير نشد. از امکان هاآنشوند که دسترسي به منتشر مي

تبه رابطه مشخصي بین نوع مجله و ر ،پذيرند. از اين نظرپزشکي را نیز ميهای مرتبط با گیاههای ديگر، مقالهمجله ضمن انتشار مقاله 8و 

شناسي ايران در مقام هیجدهم دوازدهم و مجله ويروس رتبهسوم، مجله چغندر قند در  رتبها در نیهمجله رست ،مثالبرای  .آن مشاهده نشد

 قرار گرفتند.
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 .پزشکيگیاه ههای شاخمیانگین امتیازهای پنج شاخص مهم ارزيابي مجله – 2جدول 

ف
دي

ر
 

 نام مجله
 ارزش کاربردی

 مجله

 ضرورت انتشار

 مجله

به روز بودن 

 موضوع مقاله

بديع بودن 

 موضوع مقاله

-ارزش علمي 

 کاربردی مقاله

 14/5 5/2 88/3 6 14/6 های گیاهيبیماری  1

 44/5 17/2 44/3 6 14/6 شناسي ايراننامه انجمن حشره  2

 3 33/2 23/3 25/5 14/6 انیهرست  4

 71/4 34/2 13/5 5/3 25/5 شناسيمجله ايراني کنه  3

 3 6/2 3/3 4 5/4 مجله علوم و فنون کشاورزی  5

 71/4 16/2 73/4 5/3 25/5 پزشکي ايراندانش گیاه  6

ها و تحقیقات حمايت و حفاظت جنگل  7

 مراتع
25/5 5/3 3 6/1 3/3 

 11/3 32/2 26/3 5/3 5/4 های گیاهي آفات و بیماری  8

 44/4 5/1 44/4 6 25/5 شناسي ايرانقارچ  1

 48/4 85/1 48/4 5/3 25/5 مجله  حفاظت گیاهي  10

 6/3 8/1 1/4 5/3 25/5 پزشکي گیاه  11

 3 8/1 8/2 5/3 25/5 چغندرقند  12

 3 25/2 75/2 4 25/5 پزشکي مهار زيستي در گیاه  14

 13/4 34/1 71/4 4 5/4 تحقیقات آفات گیاهي  13

 3 56/1 67/2 5/3 5/4 پزشکي های کاربردی در گیاهپژوهش  15

 44/3 84/1 4 4 25/5  های گیاهيآفات و بیماری زيستيکنترل   16

 75/2 5/1 88/2 5/3 25/5 حفاظت گیاهان   17

 4 75/1 5/4 6 5/4 شناسيمجله ايراني ويروس  18

 48/4 78/0 22/2 4 5/4 پزشکي ها در علوم گیاهکشآفت  11

 22/3 78/1 78/2 5/1 5/4 شناسي گیاهان زراعيحشره  20

 78/2 22/1 33/2 4 75/1 پزشکي کاربردیگیاه  21

 شناسي دانشگاهفصلنامه تحقیقات حشره  22

 آزاد اراك 
5/4 5/1 27/1 55/0 18/2 

 8/4 81/1 3/4 14/3 57/3 میانگین  

 76/0 53/0 14/0 43/1 17/1 انحراف معیار 

 0/20 2/16 4/27 3/42 6/25 )%( ضريب تغییرات 

 

 در مقايسه هامقالهپزشکي، هم از لحاظ ساختار و هم از نظر کیفیت های علمي گیاهمورد بررسي، ارگان انجمن هایمجلهاز میان 

شناسي ايران از لحاظ امتیاز کل های گیاهي و نامه انجمن حشرهکه دو مجله بیماریديگر در سطح بالاتری قرار دارند، چنان هایمجله با

 اند. قرار گرفته 3شناسي ايران در رديف و مجله انجمن کنه 2و  1به ترتیب در رديف 
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دهند. رابطه خاصي بین زبان مجله و پذيرند و انتشار ميانگلیسي را مي ایهمقاله فقطمجله  5بررسي،  دمور هایمجلهدر بین  

 مجله  حفاظت گیاهي، 5و  3در رديف  مجله علوم و فنون کشاورزیو  شناسيمجله ايراني کنهزيرا  ،بندی مشاهده نشدموقعیت آن در رتبه

 قرار گرفتند.رتبه بندی  18در رديف  شناسيمجله ايراني ويروس و  10در رديف 

 اند.رفتهگ ین جدول رتبه بندی قرار يبررسي شدند که هر سه در پا اسلامي سه مجله مربوط به دانشگاه آزاد فقطدر اين مطالعه  

بودند و  ״پژوهشي –علمي״، دارای عنوان هاآنگذاری علمي و عملي نظر از میزان اثر، صرفپژوهشمورد بررسي در اين  هایمجلههمه 

 – علمي عنوان شد. دو مجله کهن و کشاورزان به خوبي احساس مياترويجي واقعي برای استفاده مهندس –يک مجله علمي  کمبود

در ذهن  را پرسشترويجي داشتند نیز در حقیقت فاقد محتوای ترويجي بودند و به همین دلیل از بررسي خارج شدند. اين وضعیت چند 

م ؟ آيا تقاضا برای ترويج کنیستند پذيرهای علمي و مسئله محور ترويججنبه دارایهای کنوني آيا پژوهش کهاين کند از جملهمطرح مي

 شود؟ مينترويجي به اندازه کافي بها داده  هایمجلهاست؟ آيا به 

، قرار ندارند ״عالي״گذاری علمي يا عملي در حد اثر نظرپزشکي از گیاه هایمجلهيک از بررسي کنوني نشان مي دهد که هیچ 

کنند و نیز در شرايط کنوني به کمیت المللي منتشر ميبین هایمجلهخود را در  هایمقاله، بهترين پژوهشگرانشايد به اين دلیل که 

 شود.بیشتر از کیفیت توجه مي

مالي  نظرويژه از و به به عمل آيدها پشتیباني ارگان انجمن هایمجلهاز   -1بر اساس مطالعه انجام شده پیشنهاد مي شود که  

 - 4 ؛غیر از اهداف اعلام شده است، خودداری شودان ايشهمقاله که نوع هاييمجلهبسیار ضعیف و  هایمجلهاز انتشار  - 2 ؛تقويت شوند

نترل پزشکي و کمانند مهار  زيستي در گیاهجغرافیايي به هم نزديکند ) نظرمشترك دارند و از  پژوهشيي که زمینه هايمجلهسعي شود 

ضعیف فرصت محدودی داده شود تا در صورت بالابردن کیفیت  هایمجلهبه  - 3؛ های گیاهي( در هم ادغام شوندآفات و بیماری زيستي

کنوني هستند خودداری  هایمجلهو محتوا مشابه  هاهدف نظره از جديد ک هایمجلهاز انتشار  - 5 و  بتوانند به انتشار خود ادامه دهند

 د. شو

 منابع 

، برگرفته از 1414های گروه علوم کشاورزی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال های مجله. عنوان1413نام. بي .1
http://journals.msrt.ir 

لوم گروه ع "بررسي و ارزيابي کیفي مجلات علمي کشاورزی و منابع طبیعي". گزارش پاياني طرح پژوهشي 1415 ، ع.شريفي تهراني .2

 صفحه. 15کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامي ايران، 

های راهبردی در علوم پژوهشهای علمي کشاورزی و منابع طبیعي ايران؛ مجله . بررسي کیفي مجله1415، ع. تهراني شريفي .4

 .2(2:)118-181کشاورزی و منابع طبیعي 

موسسه انتشارات دانشگاه تهران. شماره  تهران، . آمار و احتمالات کاربردی.1486نوغان و س.ع. پیغمبری. يزدی صمدی، ب.، ح. امیری .3
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Qualitative Evaluation of Iranian Scientific Journals in Plant 

Protection  
D.J. Ershad, S.M. Ashkan, K. Izadpanah1, Z. Banihashemi, A. Sharifi-Tehrani, S. 

Moharramipour, G. Nouri-Ghanbalani2 
 

As part of a project on the evaluation of agricultural journals in the Iranian Academy of 

Sciences, the objective of this study was evaluation of quality of plant protection-related papers and 

management aspects of the journals publishing these papers in Iran. Ten indices were designed for 

evaluating the quality of published papers and another 10 indices for evaluation of the editorial quality 

of the journals. These indices were applied to 22 available journals published in 2014. The data were 

statistically analyzed using “normal distribution” procedure to rank the journals in 5 categories from 

“very good” to “very weak”. According to the results, 22.7% of the journals ranked “very good” or 

“good”, 54.6% were “intermediate”, and 22.7% ranked “weak” or “very weak”. The journals were 

also compared for five important indexes related to innovativeness, applicability and up-to-dateness 

of articles and practical usefulness and necessity of publication of the journal. Among the journals 

evaluated, Iranian Journal of Plant Pathology scored high in all 5 indices.  Other journals were 

significant by 4 indices (Journal of Entomological Society of Iran), 3 indices (Rostaniha), 2 indices 

(JAST and Persian Journal of Acarology), or one index (Mycologia Iranica, Iranian Journal of 

Virology, Applied Entomology and Phytopathology, and Plant Protection of Shahid Chamran 

University of Ahvaz). Other journals did not rank high in any index. It is recommended that 1- journals 

put more emphasis on the quality of papers, 2- very weak journals discontinue publication, and 3- 

more support be given to the journals sponsored by the scientific societies.  

 

Keywords: Agricultural journals of Iran, Evaluation, Iran Academy of Sciences, Plant protection. 
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