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  1های علوم باغبانی در ایرانبررسی کیفی مجله
 

                            یمبل یمصطف  ،انیگوریگر نیوازگ ،یوحدت کورش ،یزیعز دیمج ،2یخوشخو یمرتض

 3 یتفضل اللهتیعنا و
 

 چکیده

شاخه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در  13مجله علمی که در  211طرح پژوهشی که در فرهنگستان علوم اجرا شد،  یکدر 

در رشته علوم باغبانی در  1393مجله علمی که در سال  11از نظر کیفی ارزیابی شدند.  در این مقاله، بررسی   ،شوندکشور منتشر می

شاخص برای ارزیابی کیفی  11ساختاری و  -شاخص برای ارزیابی شکلی 11شود. در این پژوهش، د، گزارش میانایران منتشر شده

بندی شدند. نتایج رتبهها مجله ،ارزیابی و استفاده از روش آماری یهااین شاخصبه کارگیری با سپس،  .ندها در نظر گرفته شدمقاله

  چهار مجلهخوب، دو مجله  داشت، بسیارخوب های علوم باغبانی منتشر شده در ایران رتبهمجله ازیکی این بررسی نشان داد  که 

و  4المللی علوم و فنون باغبانیکه مجله بین ها از نظر پنج شاخص کیفی بررسی شدندمجله ؛. همچنینبودند ضعیفسه مجله متوسط و 

المللی علوم و فنون باغبانی، مجله علوم و فنون باغبانی ایران و مجله جله بینمجله علوم و فنون باغبانی ایران از نظر ارزش کاربردی؛ م

  روز بودن موضوع مقاله؛ مجله المللی علوم و فنون باغبانی و مجله خشکبارها از نظر بهمجله بیناز نظر ضرورت انتشار؛  5خشکبارها

المللی علوم و فنون باغبانی و مجله خشکبارها  از نظر ارزش اله؛ مجله بینالمللی علوم و فنون باغبانی از نظر بدیع بودن موضوع مقبین

  های معتبر مانند که یک یا چند مجله با کیفیت و دارای نمایه پیشنهاد شده استبه طور کلی،  .کاربردی مقاله برتر بودند-علمی

 های مشابه جلوگیری شود.از انتشار مجلهشوند، اجازه انتشار یابند و ها منتشر میکه توسط انجمن هاییمجله

   های علمی.ارزیابی مجله، شاخص علمی، نشریه های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

بررسی و ارزیابی کیفی "قالب طرحی پژوهشی با عنوان های خود در گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم  در راستای وظیفه

مربوط های کلی شاخص ،(.  در این طرح5، 4)کرد شاخه تخصصی گروه بررسی  13را در  "های علمی کشاورزی و منابع طبیعیمجله

نشریه مربوط به علوم  9از جمله خود نشریه علمی  1251بندی . وزارت علوم تحقیقات و فناوری رتبهشدندها بررسی به کیفیت مقاله

که درعلوم کشاورزی و منابع طبیعی منتشر آن دانشگاه مجله  71زاد اسلامیدانشگاه آ ؛(. همچنین2باغبانی را بررسی کرده است )

 نتیجه ارزیابی ،در این مقالهاند. هنشدها از نظر کیفی بررسی مقاله ،هابندیرتبهکدام از این هیچ(. در 1) است کردهارزیابی  را شوندمی

های کلی و هدف اصلی این بررسی، تعیین شاخص. اندارزیابی شده شوند،میدر ایران منتشر  که مجله علمی در رشته علوم باغبانی 11

 ها بر این اساس بوده است.بندی آنو رتبه هاکیفی مجله

 

 

 21/11/1391 :پذیرش تاریخ                                          11/9/1391:  دریافت تاریخ -1
 mkhoshkhui@yahoo.com: کیمسئول، پست الکترون سندهینو -2

مشهد،  یاستاد دانشگاه فردوسعضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و  راز،یو استاد دانشگاه ش رانیا یاسلام یجمهور علوم ستانفرهنگ وستهیعضو پ بیبه ترت -3
عضو مدعو فرهنگستان  ز،یاستاد دانشگاه تبر ، عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران واستاد دانشگاه تهرانعضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و 

 . رازیاستاد دانشگاه ش عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و اصفهان و یاستاد دانشگاه صنعتعلوم جمهوری اسلامی ایران و 
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 هامواد و روش

 1393در رشته علوم باغبانی در سال  ایرانپژوهشی که در  -مجله علمی 11( تعداد 3نخست با مراجعه به منابع موجود )

ای در این سال ه مجلهنچآوری شدند. چناکه در این سال منتشر شده بودند جمع هاهای مجلهتمام شمارهو گزینش  ،اندهمنتشر شد

   ساختاری مجله و همچنین -های شکلیسپس شاخص ند.شدآن ارزیابی  1392شده سال های منتشرمنتشر نشده بود، شماره

ساختاری هر  -شکلی هر یک در قالب یک پرسشنامه تعیین شد. ده شاخص هایضریبهای آن، امتیازها و های کیفی مقالهشاخص

وضع ظاهری مجله از  -3مناسب بودن عنوان مجله و تطابق عنوان فارسی با انگلیسی،  -2سابقه انتشار،  -1مجله که عبارت بودند از 

های اطلاعات علمی نمایه شدن در پایگاه -5تشار مجله، انتشار به موقع و رعایت تناوب ان -4نظر تطبیق با یک مجله علمی نمونه، 

های مجاز رعایت درصد مقاله -7ها و داشتن نظام داوری مناسب، علمی آن هایابقهترکیب هیئت تحریریه و مشاوران و س -1معتبر، 

ارتباط انتشار مجله با  -9ه کشور، نقش مجله در گسترش مرزهای دانش یا تأثیر کاربردی مجله در توسع -9هیئت تحریریه در مجله، 

 دهی شدند. همچنین به ده شاخص ارزیابیامتیاز ،های علمی در رشتهضرورت انتشار مجله با توجه به فعالیت -11انجمن علمی و 

ارزش مقاله  -3اله، بدیع بودن موضوع مق -2روز بودن موضوع مقاله و نوآوری در آن، به -1های هر مجله که عبارت بودند از مقاله کیفی

رعایت استاندارد در چکیده فارسی و انگلیسی و داشتن  -5رعایت اصول نگارش در مقاله،  -4از نظر حل یک مسئله علمی یا کاربردی، 

جامع و  -9ها، مطابقت نتایج با روش -9کامل، گویا و مناسب بودن روش پژوهش،  -7نویسی، رعایت اصول مقدمه -1واژگان کلیدی، 

 امتیاز داده شدند. ،و پیشنهادها و کامل بودن بررسی منابع و رعایت فرمت مشخص هاجامع و مانع بودن بحث -11فاف بودن، ش

انجام  علوم باغبانی گروه کشاورزی فرهنگستان علوم نظر اعضای شاخهساختاری مجله با  -تکمیل پرسشنامه امتیازهای شکلی  

. مشروح ندو در پایان امتیازهای کل هر مجله محاسبه شد شدهر مجله به داوران متخصص واگذار  هایگردید و امتیازدهی به مقاله

انحراف معیار و ضریب  ،ها، میانگین(. امتیازهای کل مجله5) ها در مقاله کلی گروه آمده استآن هاییبها، امتیازها و ضرشاخص

 بندی شدند.رتبه ها(  مجله1، 4) ای آماریهگیری از روشبا بهرهو  تعیین هاتغییرات آن

 

 نتایج

ها، ناشران، براساس دستورکارهای اجرایی طرح ارزیابی شدند. عنوان شده سیرهای برمقاله در مجله 121 در جمع، تعداد

 .است دهآم 1های ارزیابی شده در جدول ها و امتیازهای کل مجلهساختاری، امتیازهای مقاله -امتیازهای شکلی

ها در چهار رتبه بسیارخوب، خوب، متوسط و ضعیف ، مجلهکل به دست آمده و با استفاده از روش آماری امتیازهایبراساس 

 :است های هر رتبه به شرح زیرقرار گرفتند. نام مجله

 المللی علوم و فنون باغبانی.مجله بسیار خوب: مجله بین

 ن باغبانی ایران و مجله خشکبارها.های خوب: مجله علوم و فنومجله

 ای،  نشریه علوم باغبانی و مجله گیاهان زینتی.های گلخانههای متوسط: نشریه علوم باغبانی ایران، علوم و فنون کشتمجله

 های زعفران. های ضعیف: تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، زراعت و فناوری زعفران و پژوهشمجله

 .آمده است 1ها در شکل تبهدرصد این ر
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 .1393های منتشر شده در شاخه علوم باغبانی در سال نتایج ارزیابی مجله -1جدول 

ف
دی

ر
 

 ناشر نشریه نام

 -امتیاز شکلی

 ساختاری 

 (41 بیشینه)

 هاامتیاز مقاله
 (11 بیشینه)

 امتیاز کل
 (111 بیشینه)

1.  
  نیالمللی علوم و فنون باغبامجله بین

زبان انگلیسی( )به  

انجمن علوم باغبانی ایران و 

 دانشگاه تهران
33 19/47 19/91 

 39/79 13/42 25/31 انجمن باغبانی ایران مجله علوم و فنون باغبانی ایران  .2

)به زبان انگلیسی( مجله خشکبارها  .3  
دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 دامغان
75/21 19/42 44/19 

4.  
 نشریه علوم باغبانی ایران 

 لوم کشاورزی ایران سابق()ع

پردیس کشاورزی و منابع 

 طبیعی دانشگاه تهران
75/23 59/37 33/11 

 29/59 54/35 75/23 دانشگاه صنعتی اصفهان ایهای گلخانهعلوم و فنون کشت  .5

1.  
 نشریه علوم باغبانی 

 )علوم و صنایع کشاورزی سابق(
 54/54 29/31 25/19 دانشگاه فردوسی مشهد

  مجله گیاهان زینتی1 )به زبان انگلیسی(  .7

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 

با همکاری انجمن علمی گل و 

 گیاهان زینتی

45/19 91/35 41/54 

 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران    .9
ها و تحقیقات جنگل مؤسسه  

 مراتع ایران
23 75/29 75/52 

 زراعت و فناوری زعفران  .9

دانشگاه تربت حیدریه با 

ری انجمن گیاهان دارویی همکا

 ایران

51/17 12/31 12/47 

 های زعفرانپژوهش  .11

دانشگاه بیرجند با همکاری 

انجمن علوم زراعت و اصلاح 

 نباتات ایران

11 51/31 51/41 

 .47/21  ضریب تغییرات )%(، 94/12   انحراف معیار  ،97/114  واریانس، 91/59 میانگین )امتیاز کل(

ها،  روز بودن موضوع مقالهها، پنج شاخص مهم ارزش کاربردی مجله، ضرورت انتشار مجله،  بهکلی مجله بندیرتبه بر افزون

 (.2محاسبه شدند )جدول نیز ها کاربردی مقاله -ها و ارزش علمیبدیع بودن موضوع مقاله

بود، مشخص شدند و نتایج  (µ+ 1σ)راف معیار ها بیشتر از میانگین به اضافه یک انحهایی که امتیاز آنمجله، 2براساس جدول 

 زیر به دست آمد. 

 المللی علوم و فنون باغبانی و مجله علوم و فنون باغبانی ایران.از نظر ارزش کاربردی: مجله بین

 .المللی علوم و فنون باغبانی ، مجله علوم و فنون باغبانی ایران و مجله خشکبارهااز نظر ضرورت انتشار: مجله بین

 .المللی علوم و فنون باغبانی و مجله خشکبارهاروز بودن موضوع مقاله: مجله بیناز نظر به

  .المللی علوم و فنون باغبانیاز نظر بدیع بودن موضوع مقاله: مجله بین

 المللی علوم و فنون باغبانی و مجله خشکبارها برتر بودند.کاربردی مقاله: مجله بین -از نظر ارزش علمی

 

1. Journal of Ornamental Plants. 
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بسیارخوب خوب متوسط ضعیف بسیارضعیف
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 .باغبانیعلوم های داوری شده درشاخه های مجلهدرصد رتبه -1شکل

باغبانی در سال علوم های علوم باغبانی شاخه ها درمجلهمقالهکیفی های مهم ارزیابی میانگین امتیازهای شاخص -2جدول 

1393. 

ف
دی

ر
 

 نام مجله
ارزش کاربردی 

 مجله

ضرورت 

 جلهانتشار م

روز بودن به

 موضوع مقاله

بدیع بودن 

 موضوع مقاله

-ارزش علمی 

 کاربردی مقاله

 1 97/2 1 1 7 المللی علوم و فنون باغبانیمجله بین  .1

 93/4 2 5/4 1 7 مجله علوم و فنون باغبانی ایران  .2

 1 37/2 25/5 1 25/5 مجله خشکبارها  .3

نشریه علوم باغبانی ایران )علوم کشاورزی   .4

 ایران سابق(
5/3 5/1 1/4 11/2 93/3 

 19/4 25/1 11/4 5/4 5/3 ایهای گلخانهعلوم و فنون کشت  .5

نشریه علوم باغبانی )علوم و صنایع   .1

 کشاورزی سابق(
5/3 5/1 11/4 41/1 91/3 

 5/4 11/2 33/4 3 5/3 مجله گیاهان زینتی  .7

 11/3 11/1 11/2 5/4 2/5 دارویی و معطر ایران تحقیقات گیاهان  .9

 25/4 5/1 4 5/1 75/1 زراعت و فناوری زعفران  .9

 25/4 37/1 5/3 5/1 75/1 های زعفرانپژوهش  .11

 49/4 77/1 32/4 1/3 19/4 میانگین 

 91/1 13/1 9/1 12/2 99/1 انحراف معیار 

 31/21 13/35 93/21 11/51 97/44 ضریب تغییرات )%( 
 

 ثبح

خوب، خوب و  بسیارهای های ارزیابی شده در این شاخه در رتبهاز مجله %71شود ملاحظه می 1همانگونه که در جدول   

در این میان، مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی که تنها مجله بسیار خوب تشخیص داده شده در هر پنج  .متوسط قرار دارند

های این شاخه در مجلهاز  %71و  بودند ص، مجله علوم و فنون باغبانی ایران در دو شاخص برترشاخص، مجله خشکبارها در سه شاخ

5 

4 

3 

2 

1 

1 
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ارزیابی شدند و به جز مجله  "ضعیف" ،هامجلهاز  %31در این راستا، . کسب نکردندگانه امتیاز لازم را های پنجهیچ یک از شاخص

 .رسدی به نظر نمیانتشار دو مجله دیگر، ضرور بکوشدهای خود بود کیفیت مقالهو معطر ایران که باید در به ییتحقیقات گیاهان دارو

هایی برای ترفیع باید مقاله در مجله که استادان دانشگاهموضوع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر این  کیدتأبه طور کلی،  

های خارجی فرستاده به مجله ،کشور "بسیار خوب"های هرا داشته باشند، موجب شده که مقال 1Q یا  ISIشاخص  داشته باشند که

جهت ها به سوی مسایلی ند، بلکه پژوهشکندریافت نمی بسیار خوبهای خوب و مقاله ،های داخلیبنابراین نه تنها مجلهشوند. 

های مشابه و گاهی با هیئت شار مجله. انتشودصحبتی نمیمسایل داخلی در مورد های خارجی اهمیت دارند و که برای مجله یابندمی

المللی که انتشار در سطح بینتحریریه ساختگی برای دریافت مجوز یا رتبه علمی برای مجله، مشکل را چند برابر کرده است. با این

به هر حال نتایج  شود.که بیشتر به مسایل داخلی کشور پرداخته  دنبسیار پسندیده است، لازم است در این باره تمهیداتی اندیشیده شو

های کدام از مجلهای که هیچبه گونه استپایین  ،های مورد بررسیهای مجلهاین پژوهش بیانگر این است که سطح علمی برخی از مقاله

ها رسد مقالهمی به نظر   قرار نداشتند. "بسیار خوب" در درجهگذاری علمی یا عملی اثر ربررسی شده در رشته علوم باغبانی از نظ

اند. لازم است که یک یا چند مجله با بیشتر به منظور دریافت مدرک تحصیلی دانشجو یا ارتقا و ترفیع اعضای هیئت علمی منتشر شده

مشابه  هایشوند، اجازه انتشار یابند و از انتشار مجلهها منتشر میهایی که توسط انجمنهای معتبر مانند مجلهکیفیت و دارای نمایه

 مرتبط با عنوان مجله مانند مقاله در موردهای غیرای مقالههای گلخانهها مانند علوم و فنون کشتجلوگیری شود. در برخی از مجله

ها از نظر ویراستاری اشکال عمده دارند . برخی از مجلهدرعایت شوها که بهتر است حدود تخصص دنشوهای زراعی مشاهده میمحصول

عنوان مقاله که روی جلد آمده با عنوان  ،هاای ضعیف است که در یکی از شمارهویرایش به اندازه ،در مجله گیاهان زینتی ،رای مثالب

که به زبان انگلیسی هستند با دقت بیشتری صورت هایی به ویژه اینمقاله در داخل مجله متفاوت است. بهتر است انتشار چنین مجله

 دار به چاپ برسند.های علمی یا ناشران صلاحیتهای علمی کشور فقط توسط انجمنشود که کلیه مجلهمی گیرد. پیشنهاد
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Qualitative Evaluation of Horticultural Science Journals in Iran 

 

M. Khosh-Khui1, M. Azizi, K. Vahdati, V. Grigorian M. Mobli and E. Tafazoli2 

 

 In an investigation carried out at the Department of Agricultural Science, IR Academy of 

Sciences, totally, 200 Iranian scientific journals in the fields of Agricultural Sciences and Natural 

Resources were qualitatively evaluated. In this article, results of evaluation of 10 journals published 

in 2014 in the field of Horticultural Sciences are reported. Ten indices were designed for evaluating 

the quality of published articles in journals and another 10 indices for evaluation of the format of 

the journals. The journals were evaluated by these indices and the obtained data were statistically 

analyzed to rank the journals. Results showed that 10% of the Horticultural Sciences journals 

published in Iran ranked “very good” 20% “good”, 40% “intermediate”, and 30% “weak”. The 

journals were also compared by five indices in relation to the published articles. These were 

innovativeness, applicability and up-to-datedness of articles and practical usefulness and necessity 

of publication of the journal. According to the obtained data, International Journal of Horticultural 

Science and Technology, Iranian Journal of Horticultural Science and Technology scored high for 

applicability;  International Journal of Horticultural Science and Technology, Iranian Journal of 

Horticultural Science and Technology and Journal of Nuts for necessity of publication; International 

Journal of Horticultural Science and Technology and Journal of Nuts for up-to-datedness; 

International Journal of Horticultural Science and Technology for article innovativeness; 

International Journal of Horticultural Science and Technology and Journal of Nuts for article 

practical usefulness.  In general, it is suggested that publication of one or more qualified journals 

sponsored by scientific societies being supported and the publication of others being discontinued. 

 

Key words: Journal evaluation, Scientific index, Scientific journals. 
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