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  هاي علمي ايران در رشتهكيفي مجله وضعيت

  1)آبياريي (زرمهندسي آب كشاو 
  

   3فرهودي جواد و امين عليزاده ،2جواد بذرافشان، علي خليلي، شاهرخ زند پارسا، علي رضا سپاس خواه
  

  چكيده
علمي و پژوهشي  مركزهايعلمي و ارزيابي پژوهشگران و  پيشرفت درپژوهشي –علمي هايهبررسي محتوايي مجل  

هاي علمي رشته ارزيابي مجله ، در فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران. هدف اين پژوهش نقش مهمي داردكشور 
ساختاري و ده شاخص براي ارزيابي  –شاخص براي ارزيابي شكلي است. دراين راستا، ده )آبيارياورزي (شآب كمهندسي 

 پس از آن.  ارزيابي شدند منتشر شده بودند  1393مجله كه در سال  23اين معيارها ها در نظر گرفته شد و با كيفي مقاله
ي بندي شدند. نتايج اين بررسرتبه "بسيار ضعيف"تا  "بسيار خوب" از گروه پنجمجله ها به ، "توزيع نرمال"با روش آماري 

در رتبه  %7/8در رتبه ضعيف و  %7/21 ،در رتبه متوسط %1/39شاخه آبياري در رتبه خوب،  يهامجله %4/30نشان داد 
به روز  ،مقاله ارزش كاربردي مجله، ضرورت انتشار مجله، بديع بودن: شاخص مهم كيفي پنج. از نظر دارندبسيار ضعيف قرار

بيشتر از حد   ها)مجله %7/21( مجلهپنج  يارزش كاربرد نشان داد كهها بررسي هارزش كاربردي مقاله ، نتيجو مقاله بودن 
 Journal of Appliedو  يرسطوح آبگ يهادانش آب و خاك، سامانهلي امتياز مجله هاي و است) 4(بيشتر از مورد نظر 

Hydrology )13% روز بهاز نظر  ،مجله ها) %5/43( مجله دَه. از نظر ضرورت انتشار مجله، استها) بسيار كمتر از بقيه مجله
از نظر  وها) مجله %4/17( مجلهچهار ، از نظر بديع بودن موضوع مقاله ،ها)مجله %8/34( هشت مجلهبودن موضوع مقاله، 

ها شود كه به كيفيت مقالهتوصيه ميسرانجام  .ها) برتر بودندمجله %13مجله ( 3، كاربردي مقاله –شاخص ارزش علمي 
 هاهاي علمي در انتشار مجلهداري شود و به نقش انجمنهاي بسيار ضعيف خوداهميت بيشتري داده شود، از انتشار مجله

  توجه بيشتري شود.   
     .هاي كشاورزي ايرانارزيابي، فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، علم سنجي، مجلهواژه هاي كليدي: 

  

  مقدمه
 هايي براي كنترل كيفيتو جامعه علمي جهاني سامانه استهاي علمي يافته پخشعلمي راه اصلي  هايمجلهانتشار 

مثبت  هاياظهار نظر علمي بر اساس هايمجلهدر براي انتشار  هامقاله هرچند كههاي علمي توسعه داده است. مجله هايمقاله
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ايران. اسلامي جمهوري علوم فرهنگستان كشاورزي، گروه آبياري، شاخه اعضاي -3    
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وجود نيز  هامجلهبراي ارزيابي كيفيت  ،"ضريب تأثير" مانند ،ديگر يهايروش، دنشومي پذيرفته ،دو داور دست كم ،داوري
علمي كه  هايمجلهاغلب براي  "ضريب تأثير"است كه  گفتنيكند. ميعلمي مختلف را با يكديگر مقايسه  هايمجلهدارد كه 

علمي منتشر شده  هايمجلهكاملي براي ارزيابي همه  شوند قابل توجه است و شايد معيارميدر كشورهاي پيشرفته منتشر 
 "ضريب تأثير") پايه گذاري شده است كه ISCدر ايران پايگاه استنادي جهان اسالم ( ،دليلمين ه در همه جهان نباشد. به

  علمي منتشر شده در كشورهاي اسالمي را تعيين و منتشر مي كند.  هايمجله
هاي (نمايه) براي تعيين موفقيت پژوهش هاي كميعلمي عبارت است از يافتن شاخص هايمقالهارزيابي  دانش

 هايارجاععلمي و  هايمقالهكه  استبخشي از دانش سنجش علومي  "سنجي علم" گويند.مي "سنجي علم"به آن علمي كه 
اي علمي وجود دارد كه هتعيين اعتبار پژوهش. چهار نمايه براي )8( كندعلمي بررسي مي هايمجلههايي از ها را در نمونهآن

نشان از كميت پژوهش  هامقاله. تعداد هاارجاع، تعداد و رده نويسندگان و تعداد ها، ضريب تأثير مجلهمقاله: تعداد ند ازاعبارت
و ربطي به مقاله يا نويسنده معين ندارد.  به مجله است هاارجاعدهنده وضعيت ضريب تأثير نشاننمايه است نه كيفيت آن. 

رسد كه اين پارامترها به نظر مي  .)9( ستهاهاي آنفعاليتدهنده كيفيت ها نشانآن هايارجاعولي رده نويسندگان و تعداد 
در  هامقالهبنابراين كيفيت محتوايي  كنند ومعين طور دقيق بهعلمي  هايمجلهدر را  هايمقالهتواند كيفيت محتوايي نمي
كميسيون نشريات علمي كشور وابسته به وزرات علوم، تحقيقات و فناوري  ،در اين راستا بررسي شود. دبايعلمي  هايمجله

هاي مربوط به شاخصهاي كلي و نيز شاخصمجله در علوم كشاورزي و منابع طبيعي را بر اساس  168تعداد  1393در سال 
هاي پرداخته شده و بررسي هامجلهشكلي  وضعيتبيشتر به  ،). در اين بررسي2( علمي ارزيابي كرد هايمجلهعنوان و محتواي 

گروه علوم كشاورزي و منابع طبيعي فرهنگستان  ها،دليلبه اين  شده است. بنالحاظ كمتر  هامجلهاين در  هامقالهكيفي 
، وضعيت مجله علمي مربوط عنوان 200كيفيت محتوايي مقاله ها در  مرتبط باهاي دقيق شاخص علوم با در نظر گرفتن

 كيفيت). نتايج اين پژوهش نشان داد كه گسترش بي رويه آموزش عالي موجب كاهش 6 ،5( را بررسي كردها مجلهكيفي 
علمي  هايمجله. پژوهش مذكور كيفيت )6 ،5( شده استمتوسط وضعيت  با يهامقالهو  هامجلهپژوهشي و افزايش انتشار 

 ها دركه نتيجه بررسي آندر گروه علوم كشاورزي و منابع طبيعي فرهنگستان علوم نيز بررسي كرد را هاي مختلف شاخه
 هاينتيجههايي در ها نشان از تفاوت) منتشر شده است. يافته4) و علوم دامي (3)، علوم باغباني (1هاي گياه پزشكي (شاخه

 هاي ديگر هم منتشر شود. بهشاخه ها دريافته درسد كه باينظر ميهب اين موضوع با توجه به هاي مختلف دارد.ارزيابي شاخه
چاپ  هايمقالهعلمي و  هايمجلهارزيابي كيفيت  ،اين پژوهش هايهدف. دشوميه ئشاخه آبياري ارا در هامين دليل يافتهه

هاي كلي براي ارزيابي از شاخص ،. در اين بررسي)6( اندمنتشر شدهدر زمينه آبياري  1393در سال  كه ست هادر آن شده
  شده است.  گيريبهرهاها آن هايمقالههاي كيفي براي ارزيابي و از شاخص هامجلهكيفي 

  مواد و روش ها
، تحقيقات شاورزي و منابع طبيعي وزارت علومهاي علوم كهاي مجلهفهرست عنوانبا مراجعه به  ،اجراي طرح زآغادر 

علمي  و پژوهشي –هاي علمي عنوان مجله از مجله 24 ،شناخت مجريان طرحنيز با توجه به ) و 2( 1393و فناوري در سال 
هاي منابع آب، هيدرولوژي و هواشناسي و ساير زمينه ،زهكشي –مهندسي آبياري  ،خاك – آب ، آب ينهترويجي در زم –

كنار  بود،گروه علوم پايه  ءجز، كه هامجلهيكي از  .ندانتخاب شددر گروه كشاورزي و منابع طبيعي مرتبط با مهندسي آب 
هاي منتشر منتشر نشده بود، شماره 1393 اي در سالكه مجلهدر صورتي. ندانتخاب شدمجله عنوان  23 گذاشته شد و تعداد

 رامجله  5 هاي علمي،انجمنرا مجله  5، هاي ارزيابي شده. از مجلهدشارزيابي و آوريمعج 1392در سال آن مجله شده 
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 1بررسي شده تنها  هايمجله. از بين اندكردهمنتشر هاي دولتي و غير دولتي دانشگاه رامجله  13پژوهشي و  هايهموسس
از هر شماره مجله  .استمجله هم به زبان انگليسي  1و  ترويجي بود كه توسط انجمن علمي منتشر شده است–مجله علمي
مجله منتشر  23هاي متعدد از هر يك از شماره مجموع ازكه  طوريه طور تصادفي براي ارزيابي انتخاب شدند به چند مقاله ب

     مقاله بررسي شدند. 12 دست كم 1393در سال شده، 
هاي هر آن، امتيازها و ضريب هاي مقالههاي كيفي ساختاري مجله و شاخص –هاي شكلي شاخص ،در مرحله بعد  

   .است دادهه ئارا )6( تهراني-شريفيرا . جزئيات اين پرسشنامه شديك در قالب يك پرسشنامه مجزا تعيين و تدوين 
   :ند ازاساختاري هر مجله عبارت –هاي شكلي شاخص

وضع ظاهري مجله از نظر  -3، آن انگليسيعنوان مناسب بودن عنوان مجله و تطابق عنوان فارسي با  -2سابقه انتشار،  -1
هاي اطالعات نمايه شدن در پايگاه -5موقع و رعايت تناوب انتشار مجله، بهانتشار  -4با مجله علمي نمونه،  منطبق بودن
رعايت درصد  -7ها و داشتن نظام داوري مناسب، تركيب هيئت تحريريه و مشاوران و سوابق علمي آن -6 ،علمي معتبر

نقش مجله در گسترش مرزهاي دانش يا تأثير كاربردي مجله در توسعه كشور،  -8هيئت تحريريه در مجله،  مجازهاي مقاله
 هاي علمي در رشته.  با توجه به فعاليتت انتشار مجله ضرور -10ارتباط انتشار مجله با انجمن علمي و  -9

بديع بودن موضوع  -2 ،وري در آنروز بودن موضوع مقاله و نوآبه -1 :ند ازاهاي هر مجله عبارتمقالهبي ده شاخص ارزيا
رعايت استاندارد در  -5رعايت اصول نگارش در مقاله،  -4علمي يا كاربردي،  ايارزش مقاله از نظر حل  مسئله -3مقاله، 
گويا و مناسب بودن روش  ،كامل – 7، رعايت اصول مقدمه نويسي -6، يديفارسي و انگليسي و داشتن واژگان كل هايچكيده
كامل بودن  -10جامع و مانع بودن بحث و پيشنهادها،  -9، نتايج مطابقت نتايج با روش ها، جامع و شفاف بودن -8،  پژوهش

 بررسي منابع و رعايت فرمت مشخص. 

جله به وسيله هاي هر ممقالهادل نظر اعضاي شاخه و امتياز بساختاري مجله با ت –پرسشنامه امتيازهاي شكلي 
محاسبه شد. براي اطالع از مشروح خر امتيازهاي كل هر مجله آها تكميل و در مرحله ، پرسشنامهداوران متخصص تعيين

  ،5( مراجعه شود "هاي كشاورزي و منابع طبيعي ايرانبررسي كيفي مجله"ها به مقاله هاي آنها و ضريبامتياز، هاشاخص
ضريب ها محاسبه شدند. (%) آن ) و ضريب تغييراتσ( ها، ميانگين انحراف معيار). در مرحله آخر امتيازهاي كل مجله6 

استفاده ماره آهمان انحراف معيار نرمال شده است كه درجه خطاي داده برداري را نشان مي دهد. بنابر ابن از هردو تغييرات 
  شده است.

 "آمار و احتماالت كاربردي"ترين روش اماري توصيف شده در كتاب متداولپس از تأييد نرمال بودن امتيازها، با استفاده از 
  . شدند رتبه بنديبر اساس معيارهاي زير  رشته آبياريدر  ي بررسي شدهمجله ها ،)7(
 بسيار خوب                                     "+ ميانگين σ 5/1 "امتياز كل بيشتر از  -1

 خوب             "+ ميانگين σ 5/1 "تا  "ميانگين + σ 5/0 "امتياز كل بين  -2

 متوسط              "+ ميانگين σ 5/0 "تا  "ميانگين – σ 5/0 "امتياز كل بين  -3

 ضعيف              "ميانگين – σ 5/0 "تا  "ميانگين -σ 5/1 "امتياز كل بين  -4

 بسيار ضعيف                                      "ميانگين – σ 5/1 "امتياز كل كمتر از  -5
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 هر ها دربندي امتيازهاي مجله، پس از جمعآبياريرشته گانه در مهم پنجهاي شاخص در ارزيابي بر اساس امتياز
ها هايي كه امتيازشان در آن شاخصو مجلهها محاسبه شد اي تغييرهاي (%) آنهو ضريب σميانگين، انحراف معيار  ،شاخص

 هاي برتر در اين شاخص شناخته شدند.بودند مجله )σ 1+ μ( بيشتر از ميانگين به اضافه يك انحراف معيار

  

  نتايج
اين شاخه، به زبان  زيرمجموعههاي عنوان مجله در رشته 23، آبياري براساس اطالعات در دسترس اعضاي شاخه

قرار  شاخه اعضاياز طريق اينترنت در اختيار  عنوان مجله 23شود. اين ن) منتشر ميعنوا 1عنوان) و انگليسي ( 22سي (فار
 -امتيازهاي شكلي ها، ناشران،انها داوري و ارزيابي شدند. عنوآن هطرح، همهاي اجرايي اساس دستورالعمل گرفت و بر

 .اندآمده 1هاي ارزيابي شده در جدول ها و امتيازهاي كل مجلهساختاري، امتيازهاي مقاله

  .ها در شاخه آبياريارزيابي مجله هاييافتهخالصه  -1جدول 

    
    

  
يف

رد
  

  ناشر  نشريه نام

امتيازهاي 
 -شكلي

 ساختاري 

  )40 يشينهب(

  متياز ا
 ها مقاله

 )60 يشينهب(

  امتياز كل
 يشينهب(

100(  

  تحقيقات منابع آب ايران   1
انجمن علوم و 

  مهندسي منابع آب 
10/33  90/46  0/80  

2  
پژوهش هاي خاك (علوم 

  خاك و آب سابق) 
موسسه تحقيقات 

  خاك و آب 
81/34  19/45  80  

3  
و خاك ايران  تحقيقات آب

  (علوم كشاورزي ايران سابق)

پرديس كشاورزي و 
منابع طبيعي دانشگاه 

  تهران 

29/30  32/46  6/76  

  آبياري و زهكشي   4
انجمن آبياري و 

  زهكشي ايران 
76/33  44/42  2/76  

 هاي اقليم شناسي پژوهش  5

پژوهشكده اقليم 
شناسي سازمان 

هواشناسي با همكاري 
انجمن سنجش از دور 

GIS ايران  

24/34  96/40  2/75  

6  
علوم آب و خاك (علوم و 
فنون كشاورزي و منابع 

  طبيعي سابق)

دانشگاه صنعتي 
  اصفهان 

93/29  38/44  3/74  
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  1جدول ادامه 

7  

هاي حفاظت آب و پژوهش
خاك (علوم كشاورزي و 

   منابع طبيعي گرگان 
  سابق) 

  دانشگاه گرگان 

22/29  28/43  5/72  

  آب و فاضالب   8
مهندسين مشاور  

طرح و تحقيقات آب 
  و فاضالب 

76/29  14/40  9/69  

  جغرافيا و مخاطرات طبيعي   9
دانشگاه فردوسي 

  مشهد
23/29  58/39  8/68  

  جغرافيا و توسعه   10
دانشگاه سيستان و 

  بلوچستان
41/31  99/35  4/67  

 تحقيقات مهندسي كشاورزي   11
موسسه تحقيقات فني 
  و مهندسي كشاورزي 

50/26  41  50/66  

  1/66  21/31  89/34  مؤسسه جغرافيا  پژوهش هاي جغرافيايي   12

13  
آب و خاك (علوم و صنايع 

  كشاورزي سابق )
دانشگاه فردوسي 

  مشهد 
65/24  95/39  6/64  

  حفاظت منابع آب و خاك   14
دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد علوم و تحقيقات 
44/22  07/42  5/64  

  خشكبوم   15
دانشگاه يزد با 

همكاري دانشگاه هاي 
  ديگر 

53/27  71/36  24/64  

  مهندسي آبياري و آب ايران   16
انجمن مهندسي 

  آبياري و آب ايران 
19/26  11/34  3/60  

  46/58  09/35  37/23  دانشگاه شهر كرد  ايران ب آپژوهش   17

18  
دانش آب و خاك (دانش 

  كشاورزي سابق)
  دانشگاه تبريز

60/17  80/38  4/56  

  مهندسي منابع آب   19
دانشگاه آزاد اسالمي 

  واحد مرودشت
75/21  25/34  56  
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  1جدول ادامه 

  3/53  77/29  54/23  دانشگاه تهران   و آبياري ب آمديريت   20

21  
علوم و مهندسي آبياري 

  (علمي كشاورزي سابق)
دانشگاه شهيد چمران 

  اهواز 
50/22  30/26  8/48  

22  
 -(علمي  سامانه سطوح آبگير

  ترويجي)

انجمن علمي 
هاي سطوح سيستم

  آبگير باران

36/18  64/25  0/44  

23  Journal of Applied 
Hydrology 

مؤسسه آموزش عالي 
  هراز

6/11  64/27  7/38  

  18/11  انحراف معيار  47/64  ميانگين (امتياز كل)

  30/17  ضريب تغييرات (%)  99/124  واريانس

  

ها در چهار رتبه خوب، )، مجله7ي (ترين روش آماراز متداول گيريبهرهادست آمده و با بهكل  هايامتيازاساس  بر
  .اندشدهه ئارا 2و جدول 1شكل در    هايافته. متوسط، ضعيف و بسيار ضعيف قرار گرفتند

مجله  هشت مجله بررسي شده،  23شده است. از ه ئارا 1و شكل  2هاي مختلف در جدولدر رتبه هامجله نام
در  )8%/7مجله ( دوو  ،در رتبه ضعيف )21%/7مجله ( پنج  ،در رتبه متوسط )39%/1مجله ( نُه ،  رتبه خوب در )%30/4(

  رتبه بسيار ضعيف قرار گرفتند. 
  

 

  
  .آبياري رشته هاي داوري شده درهاي مجلهدرصد رتبه -1شكل 
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  .آبياري در رتبه هاي مختلف رشتهارزيابي شده در  مجله هاي نام -2جدول 
  هاي ارزيابي شدهمجلهه مرتب

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب
  سامانه سطوح آبگير  هاي آب ايرانپژوهش  آب و فاضالب  تحقيقات منابع آب ايران

 Journal of Applied  دانش آب و خاك  جغرافيا و مخاطرات طبيعي  پژوهش هاي خاك
Hydrology 

    مهندسي منابع آب  جغرافيا و توسعه  ايرانتحقيقات آب و خاك 
تحقيقات مهندسي   آبياري و زهكشي

  كشاورزي
    مديريت آب و آبياري

    علوم و مهندسي آبياري  پژوهش هاي جغرافيايي  پژوهش هاي اقليم شناسي
      آب و خاك  علوم آب و خاك

پژوهش هاي حفاظت آب و 
  خاك

      حفاظت منابع آب و خاك

      خشكبوم  ايرانتحقيقات منابع آب 
مهندسي آبياري و آب   

  ايران
    

  

 -3ضرورت انتشار مجله،  -2ارزش كاربردي مجله،  -1 :ها، پنج شاخص مهم شاملبندي كلي مجلهبر رتبهافزون 
  .ندمحاسبه شد 3مقاله به شرح جدول  كاربردي -ارزش علمي -5بديع بودن موضوع مقاله و  -4به روز بودن موضوع مقاله، 

  .آبياري رشتههاي ميانگين امتيازهاي پنج شاخص مهم ارزيابي مجله – 3جدول 
 

يف
رد

  ام مجلهن    
ارزش 

كاربردي 
  مجله

ضرورت 
 انتشار مجله

به روز بودن 
 موضوع مقاله

بديع بودن 
  موضوع مقاله

 -ارزش علمي
كاربردي 

  مقاله

 4 2 4 5/4 5/3 تحقيقات منابع آب ايران  1

(علوم هاي خاك پژوهش  2
  خاك و آب سابق)

5/3 5/4 3 25/2 4 

3  
تحقيقات آب و خاك ايران 
(علوم كشاورزي ايران 

25/5 3 75/3 25/2 5/3 

 83/3 58/1 16/3 5/4 5/3  آبياري و زهكشي ايران  4

 4 2 4 5/4 25/5 هاي اقليم شناسي پژوهش  5

علوم آب و خاك (علوم و   6
فنون كشاورزي و منابع 

5/4 3 05/3 85/1 4/3 
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  3جدول ادامه 

هاي حفاظت آب و پژوهش  7
خاك (علوم كشاورزي و 

5/3 3 4 2 4 

 4 1 4 5/4 5/3  آب و فاضالب  8

جغرافياي مخاطرات   9
ط

5/3 5/4 4 3 4 

 4 2 2 3 5/3  جغرافيا و توسعه   10

 55/5 22/2 66/4 5/4 25/5تحقيقات مهندسي   11

 4 2 4 5/4 25/5هاي جغرافياي پژوهش  12

آب و خاك (علوم و صنايع   13
 كشاورزي سابق)

5/3 3 66/2 38/1 27/2 

 75/2 75/1 25/3 3 5/3  حفاظت منابع آب و خاك   14

 4 1 4 3 25/5  خشكبوم  15

 4 1 2 5/1 5/3مهندسي آبياري و آب  16

 5 87/1 12/3 75/3 37/4  پژوهش آب ايران 17

18  
(دانش  دانش آب و خاك
  كشاورزي سابق) 

75/1 0  33/3 88/1 88/2 

 5 1 4 5/4 5/3  مهندسي منابع آب  19

 2 1 2 3 5/3  مديريت آب و آبياري   20

21 
علوم و مهندسي آبياري 
  (علمي كشاورزي سابق)

5/3 3 2 1 2 

22 
هاي سطوح آبگير سامانه
  رويجي)ت -(علمي

75/1 3 2 1 4 

23 Journal of Applied 
Hydrology 75/1 5/1 2 1 2 

 6/3 65/1 22/3 36/3 73/3  ميانگين 

  69/0  75/0  78/0  19/1  07/1  انحراف معيار

  2/26  6/34  0/27  4/35  7/28  ضريب تغييرات (%)
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μها بيشتر از ميانگين + يك انحراف معيار  (، مجله هايي كه امتياز آن4و  3هاي بر اساس جدول    + 1.0σ بود (
دانش آب و خاك، مجله ( 3امتياز  و ياد شدهاز حد  مجله بيشترپنج كه ارزش كاربرد  دهندمينشان  هايافتهمشخص شدند. 

از نظر ضرورت  .امتياز ديگر مجله ها ارزياني شدبسيار كمتر از ) Journal of Applied Hydrologyهاي سطوح آبگير و سامانه
 4، ، از نظر بديع بودن موضوع مقاله )34%/8( مجله 8، الهاز نظر به روز بودن موضوع مق، )43%/5( مجله 10 ،مجلهانتشار 
   برتر بودند. )13%(مجله  3كاربردي مقاله ،  –و از نظر شاخص ارزش علمي )17%/4( مجله

  
 بودند.+ ميانگين )      1.0هايي كه داراي امتياز بيش از (شاخصدر  هامجله نام -4جدول 

ارزش كاربردي 
  مجله

 –ارزش علمي   بديع بودن موضوع مقاله  به روز بودن موضوع مقاله  ضرورت انتشار مجله
  كاربردي مقاله

تحقيقات آب و 
خاك ايران (علوم 

كشاورزي ايران 
  سابق

تحقيقات منابع آب 
  ايران 

هاي خاك (علوم پژوهش  تحقيقات منابع آب ايران 
  خاك و آب سابق) 

تحقيقات 
مهندسي 
  كشاورزي

 هايپژوهش
  شناسي اقليم

هاي خاك پژوهش
(علوم خاك و آب 

  سابق)

تحقيقات آب و خاك   شناسي اقليم هايپژوهش
ايران (علوم كشاورزي 

  ايران سابق)

 پژوهش آب ايران 

تحقيقات 
مهندسي 
  كشاورزي 

هاي حفاظت آب و پژوهش آبياري زهكشي ايران 
خاك (علوم كشاورزي و 

  طبيعي)منابع 

جغرافياي مخاطرات 
  طبيعي

مهندسي منابع 
  آب 

هاي پژوهش
 جغرافيايي طبيعي 

  هاي پژوهش
  شناسي اقليم

تحقيقات مهندسي   آب و فاضالب
  كشاورزي 

  

جغرافيايي مخاطرات   آب و فاضالب   خشكبوم 
  طبيعي 

    

جعرافيايي مخاطرات   
  طبيعي 

تحقيقات مهندسي 
  كشاورزي 

    

تحقيقات مهندسي   
  كشاورزي 

      خشكبوم 

هاي پژوهش  
  جغرافيايي طبيعي 

      مهندسي منابع آب

        خشكبوم   
        مهندسي منابع آب  
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هاي مورد ارزيابي در رتبه خوب و متوسط از مجله %5/69 ، شودمي مشاهده 2و  1 هايجدولگونه كه در همان
بوم، هاي اقليم شناسي، خشكهاي پژوهششاخص، مجلهپنج شاورزي در كدر اين ميان مجله تحقيقات مهندسي  .قرار دارند

هاي جغرافياي هاي تحقيقات آب و خاك ايران، پژوهششاخص، مجله سهجغرافياي مخاطرات طبيعي و مهندسي منابع آب در 
هاي آبياري و زهكشي ايران، شاخص و مجله دوب در هاي خاك و آب و فاضالطبيعي، تحقيقات منابع آب ايران، پژوهش

در هيچ يك  رشتههاي اين مجله %5/43هاي حفاظت آب و خاك و پژوهش آب ايران در يك شاخص مهم برترند و پژوهش
ها ضرورتي ر آناند و انتشاها، ضعيف يا بسيار ضعيفمجله% 4/30 افزون بر اينگانه امتياز الزم را ندارند. هاي پنجاز شاخص

 ندارد. 

  بحث
دست آمده نتيجه بهاند و ها تكراري و تقليديهاي مجلهبه طور كلي بيشتر مقاله كه دهدميبررسي مقاله ها نشان   

هاي در دهه كنند.ها به گسترش مرزهاي دانش كمكي نميمقاله بيشترها از نظر كاربردي قابل عملياتي شدن نيست. آن از
بسياري از اند. داشتهرويه بسيار نزديك به هم رشد بي هاينامبا  يهايمجلهگذشته به علت كسب امتياز براي ارتقا، انتشار 

كه بهتر  "آب و خاك"مانند  ،كنندي را منتشر ميهايمقالهخاص  ايشوند كه در زمينههاي مشابه منتشر ميها با ناممجله
نشريه دانش آب و خاك، هاي آب ايران، پژوهشپژوهشي از جمله  –هاي علميبعضي از مجله درهم ادغام شوند. است

Journal of Applied Hydrologyي ضعيف هايمجلهمهندسي منابع آب  و ، مديريت آب و آبياري، علوم و مهندسي آبياري
 ها جلوگيري شود.از انتشار آن نهوگرشان را ارتقا دهند كيفيتها فرصت داده شود تا به آن و بهتر است هستند

 در هامجلهبررسي كيفيت  هاييافته .ها در مرتبه عالي و بسيار خوب قرار نگرفتاز مجله يكهيچآبياري  رشتهدر 
پژوهشگران  معمولبه طور زيرا  ،قرار ندارد "عالي"در حد  هامجلهآن كه هيچ يك از  استهنشان دادهم پزشكي گياه رشته

در شرايط كنوني كشور، بيشتر به كميت توجه ه كناييا  ،كنندبين المللي منتشر مي هايمجلهخود را در  هايمقالهبهترين 
هاي بررسي از مجله يكهيچ دهدمينشان نيز علوم باغباني  رشته هايمجلهبررسي كميت  نتيجه) . 1شود تا كيفيت (مي

. مشابه است آبياري رشتهها در مجلهارزيابي  گيري ها دريجهتن كه با )3(ندارد قرار  "خوب يا عاليبسيار "شده در درجه 
هاي علمي توجه ويژه هاي علمي در انتشار مجلهبه نقش انجمن دكه باي دهدنشان مي علوم دامي  رشته در هابررسي نتيجه

هاي بررسي ).4( است يشتريمربوط منتشر شده است داراي امتياز باي كه از سوي انجمن ها مجلهشود چون در اين بررسي
 ايرتبه ،هاي علمي يا با همكاري آنهامنتشر شده توسط انجمنپژوهشي -علميهاي مجله دهدميآبياري هم نشان  رشته

   باال (خوب) دارند.
هاي علمي ضرورت انتشار مقاله ،ديگر سوياند. از داشتهاي هاي اخير رشد فزايندهآموزش عالي در سال هايهموسس  

چنين احراز شرايط ارتقاي اعضاي هيئت م دوره و گرفتن مدرك تحصيلي و همتوسط دانشجويان تحصيالت تكميلي براي اتما
پژوهشي در  –هاي علمي موجب رشد شتابنده تعداد مجله مقايسه شود،اوايل انقالب اسالمي  اگر با شرايط ويژه ، بهعلمي

  . استهكشور شد
انگليسي منتشر  هايمقالهفقط   "مجله هيدرولوژي كاربردي" نامه هاي مورد بررسي يك مجله ببين مجله در  

  .دست آورد بهبندي ديده نشد و رتبه بسيار ضعيف كند كه رابطه خاصي بين زبان مجله و مرتبه آن در رتبهمي
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ها در رتبه متوسط و بررسي شده فقط دو مجله از دانشگاه آزاد اسالمي بررسي گرديد كه يكي از آن هايلهاز مج
بنابراين . ترويجي وجود داشت –هاي بررسي شده فقط يك مجله علمي از بين مجله ديگري در رتبه ضعيف قرار گرفت.

  شود.خوبي احساس ميه مهندسان و كشاورزان ب توسطها براي استفاده كمبود اين نوع مجله
يا  "عالي"گذاري علمي يا عملي در حد آبياري از نظر اثر رشتههاي از مجله يك هيچها نشان داد كه اين بررسي هاي خود را در پژوهشگران بهترين مقالهكه تواند براي اين موضوع آورده شود، يكي اينميدليل دو  .قرار ندارد" بسيار خوب"

 شود. در كشور به كميت بيشتر از كيفيت توجه مي كهديگر اينكنند و منتشر ميالمللي بين هايمجله
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1 
Qualitative Status of Scientific Journals of Water Engineering 

in Agriculture (Irrigation) in Iran 
 

J. Bazrafshan1, A. Khalili, Sh. Zand-Parsa, A.R. Sepaskhah,  
A. Alizadeh and J. Farhoodi2 

 
Evaluation of scientific journals are required in Iran to study the scientific progress, 

research activities and research centers. Therefore, the objectives of this study was 
evaluation of the journals quality in field of water engineering in agriculture (Irrigation) and 
the related articles and management aspects of the journals publishing these articles in Iran. 
Twenty-three journals were selected for evaluation in 2014, and ten indices were designed 
for evaluating the journals and their articles. The evaluation data were statistically analyzed 
using normal distribution procedure to rank the journals in 5 categories from “very good” to 
“very poor”. Results indicated that 30.4% of the journals ranked “good”, 39.1% were 
“intermediate” and 21.7% ranked “poor” and 8.7% were “very poor”. The journals were also 
compared for five important indices related to innovativeness, applicability, up-to-dateness 
of articles, practical usefulness and necessity of publication of the journal. Among the 
evaluated journals, the applicability index for 5 journals (21.7%) was higher than the 
expected level (higher than 4), further, this index for journal of Water and Soil Science, 
journal of Water Harvesting System and Journal of Applied Hydrology (13.0%) were much 
lower than others.  With respect to necessity of publication 10 journal (43.5%), up-to-
dateness, 8 journals (34.8%), innovativeness, 4 journals (17.4%) and applicability, 3 journals 
(13.0%) were preferred. Finally, it is recommended that more emphasis should be put on the 
quality of articles, publication of very poor journals should be discontinued, and more 
support should be given to the journals sponsored by scientific societies. 
        
Keywords: Evaluation, Iranian journals of agriculture, The Iran Academy of Sciences, 

Scientometrics.  
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