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 1هاي علوم خاك در ايرانارزيابي كيفي مجله

 
 3خرمالي و محمدرضا مصدقي، علي ابطحي، حميد سيادت، فرهاد 2نياغالمحسين حق

  

  چكيده
جله م 200شاخه از علوم كشاورزي و منابع طبيعي  13در  ،در طرح پژوهشي جامعي در فرهنگستان علوم

طرح است به  آندستاوردهاي بخشي از دهنده نشان. اين مقاله كه ندشداز ديدگاه كيفي ارزيابي  در ايرانمنتشر شده 
ده  ،اند. در اين پژوهشانتشار يافته 1393پردازد كه در سال زمينه علوم خاك ميدر پژوهشي -مجله علمي 10بررسي 

هاي اند. با استفاده از روشها به كار گرفته شدهيفي مقالهارزيابي كبراي ي و پنج نمايه ساختار -نمايه براي ارزيابي شكلي
در رتبه ها مجلهاز اين هيچ يك كلي اين بررسي نشان داد كه نتيجه بندي شدند. رتبهها مجلهكيفيت  ،آماري متداول

متياز بسيار ضعيف مجله ا 1ضعيف و امتياز مجله  2مجله امتياز متوسط،  5مجله امتياز خوب،  دو. نداردبسيار خوب قرار 
 هاموضوع مقاله يع بودنبدو روز بودن  بهخاك از نظر ارزش كاربردي،  شناسيزيست مجله ،. در اين راستادست آوردند به

ر از نظر پايدا توليد و خاك خاك و مديريت و آب حفاظت هايهاي پژوهشداشت. مجلهرا و ضرورت انتشار رتبه برتر 
برتري  ،هاي مورد ارزيابيمجلهاز هيچ يك  ،هاكاربردي مقاله -ناخته شدند. از ديدگاه ارزش علميضرورت انتشار برتر ش

  . ندنشان نداد
  .ارزيابي ساختاري مجله، نمايه كيفي، نشريه علوم خاك هاي كليدي:واژه

  
  مقدمه

هاي فعاليت زمينهها در ترين گامترين و مهميكي از ضروريپژوهشي  -هاي علميارزيابي و پايش نشريه
 1200بيش از وابسته است،  )4( به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريسيون نشريات علمي كشور كه ي. كماستپژوهشي 

است. در اين  كردهارزيابي  )5(هاي دولتي و آزاد ههاي كشاورزي دانشگاهاي گوناگون دانشكدهمجله علمي را در رشته
كه در علوم را مجله آن دانشگاه  70اند. دانشگاه آزاد اسالمي نيز از نظر كمي بررسي شدهطور عمده  بهها مقاله ،هاارزيابي

كيفيت در هيچ يك از دو مورد گفته شده با اين همه، . )3( است ، ارزيابي كردهاندمنابع طبيعي انتشار يافتهكشاورزي و 
با عنوان  را ي طرحيهاي پژوهشدر راستاي فعاليتارزيابي نشده اند. گروه علوم كشاورزي فرهنگستان علوم  مقاله ها
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از علوم كشاورزي و منابع شاخه  13در را  "كشاورزي و منابع طبيعيپژوهشي -هاي علميبي كيفي مجلهبررسي و ارزيا"
، 2، 1( در ايران  شاخه هاي مختلف علوم كشاورزيهاي بررسي كيفي مجلهاي از آن نمونهكه  )9، 8(كرد  اجرا طبيعي

ها تعيين شدت برتري وهاي كلي و كيفي تعيين نمايه ،هااين مجله كيفيت. هدف اصلي اين بررسي تعيين است )8، 7، 6
  هاي وابسته به علوم خاك است. مجلههاي و كاستي

  
  هامواد و روش

 -مجله علميعنوان  ده) 5(فرهنگستان علوم خاك گروه علوم كشاورزي علوم در شاخه شده ايه منابع فراهم بر پ
به صورت كاغذي و اينترنتي  هاآن هايو همه شمارهشد ، گزينش 1393در سال پژوهشي در زمينه علوم خاك منتشر شده 

ها تعيين هاي كيفي مقالهمجله و شاخص ساختاري-هاي شكلينمايه ،قرار گرفت. پس از آن كنندگانبررسيدر اختيار 
 ساختاري-ده نمايه شكلياين . به دادنددر دو پرسشنامه جدا قرار را ها امتياز و ضريب آنعلوم خاك شدند و اعضاي شاخه 

وضعيت  -3تناسب عنوان مجله و همخواني عنوان فارسي با انگليسي،  -2سابقه انتشار،  -1: مناسب داده شدامتياز 
 -5م و رعايت تناوب انتشار مجله، هنگاه انتشار ب -4ظاهري مجله از ديدگاه مقايسه با مجله علمي شاخص و نماينده، 

ها و برخورداري از هاي علمي آنبقهاس و ريه و مشاورانتحري هيئتتركيب  -6هاي علمي معتبر، نمايه شدن در پايگاه
نقش مجله در گسترش مرزهاي  -8در مجله،  دبيران شورايهاي مجاز اعضاي رعايت درصد مقاله -7نظام داوري مناسب، 

ضرورت  -10و مربوط (خاك) ارتباط انتشار مجله با انجمن علمي  -9دانش يا تأثير كاربردي مجله در توسعه كشور، 
بررسي شدند  هاي هر مجله نمايه ارزيابي كيفي مقاله 10هاي علمي در رشته. همچنين انتشار مجله با توجه به فعاليت

ارزش  -3بديع بودن موضوع مقاله،  -2روز بودن موضوع مقاله و نوآوري در آن،  به -1: ها امتياز مناسب داده شدو به آن
رعايت استاندارد در چكيده فارسي و  -5رعايت اصول نگارش در مقاله،  -4كاربردي،  علمي يا يمقاله از نظر حل مشكل

 -8كامل، گويا و مناسب بودن روش پژوهش،  -7نويسي، مقدمه رعايت اصول -6انگليسي و داشتن واژگان كليدي، 
ها و پيشنهادها كامل بودن بحثجامع بودن بحث و پيشنهادها و  -10و  جامع و شفاف بودن -9ها، همخواني نتايج با روش

ها، ميانگين، انحراف معيار و ضريب دست آمده از مجله ههاي كل بو كامل بودن بررسي منابع و رعايت فرم مشخص. امتياز
 كيفيت)، 10، 9(هاي آماري توصيه شده روشي از گيربهرهها، با ها محاسبه و پس از تأييد نرمال بودن امتيازتغييرات آن

 . ندشد ها تعيينمقالهو ها مجله

  
  نتايج

آمده  1هاي علوم خاك ارزيابي در جدول مجلهها ارزيابيخالصه نتايج  ،بر پايه دستور كارهاي اجراي طرح
هاي ارزيابي شده در چهار رتبه خوب، مجله ،دست آمده و با استفاده از روش آماريههاي كل باست. بر اساس امتياز

  ضعيف و بسيار ضعيف قرار گرفتند.، متوسط
 هايهاي پژوهشهاي خوب قرار گرفتند. مجلهخاك در گروه مجله هايخاك و پژوهش شناسي هاي زيستمجله

 كشاورزي سابق)، علوم صنايع و خاك (علوم و گرگان سابق)، آب طبيعي منابع و كشاورزي خاك (علوم و آب حفاظت
ايران  خاك و آب پايدار و تحقيقات توليد و خاك طبيعي سابق)، مديريت منابع و كشاورزي فنون و خاك (علوم و آب

كشاورزي سابق) و  خاك (دانش و آب هاي دانش. مجلهبندي شدندگروهمتوسط در رده ايران سابق)  كشاورزي (علوم
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شود گرفت. يادآور ميزراعي در گروه بسيار ضعيف قرار  خاك رتبه ضعيف گرفتند. مجله مهندسي و آب منابع حفاظت
  هاي علوم خاك رتبه بسيار خوب كسب نكرد. كه هيچ يك از مجله

 .1393هاي شاخه علوم خاك در سال نتايج ارزيابي مجله -1جدول 

امتياز كل 
 بيشينه(

100(  

امتياز 
ها مقاله

 بيشينه(
60(  

-امتيازهاي شكلي
 ساختاري

)40 بيشينه(   

يف نام نشريه ناشر
 رد

 1 خاك شناسي زيست انجمن علوم خاك ايران 27 39 66

25/63  36 25/27 مؤسسه تحقيقات خاك  
 و آب

 خاك خاك (علوم هايپژوهش
 آب سابق) و

2 

25/60  35 25/25 (علوم  دانشگاه گرگان 
كشاورزي و منابع 

 طبيعي)

 و آب حفاظت هايپژوهش
 منابع و كشاورزي خاك (علوم

 گرگان سابق) طبيعي

3 

 صنايع و خاك (علوم و آب گاه فردوسي مشهدشدان 24 36 60
 كشاورزي سابق)

4 

 فنون و خاك (علوم و آب علوم دانشگاه صنعتي اصفهان 22 38 60
طبيعي  منابع و كشاورزي

 سابق)

5 

25/59  5/33  75/25 -انجمن علوم خاك ايران 
 دانشگاه گرگان

 ايدارپ توليد و خاك مديريت
6 

75/58  36 75/22 پرديس كشاورزي و  
منابع طبيعي دانشگاه 

 تهران

ايران  خاك و آب تحقيقات
 كشاورزي سابق) (علوم

7 

 خاك (دانش و آب دانش دانشگاه تبريز 22 32 54
 كشاورزي سابق)

8 

دانشگاه آزاد اسالمي  18 33 51
 واحد علوم تحقيقات

 9 خاك و آب منابع حفاظت

25/48  29 25/19 دانشگاه شهيد چمران  
 اهواز

 10 زراعي مهندسي

            44/5                                انحراف معيار                                   07/58       ميانگين (امتياز كل)              

  37/9                         ضريب تغييرات (%)                              64/29        واريانس                          
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ارزش كاربردي مجله، ضرورت نيز بررسي و محاسبه شدند: نمايه مهم ، اين پنج هاافزون بر رتبه بندي كلي مجله
  ).2كاربردي مقاله (جدول -ها و ارزش علميبودن موضوع مقالهروز بودن موضوع مقاله، بديع بهانتشار مجله، 

  
 .1393هاي علوم خاك در سال مجلهو ها مهم ارزيابي كيفي مقالههاي ميانگين امتياز نمايه -2جدول 

ارزش علمي 
كاربردي  –

 مقاله

بديع بودن 
موضوع 
 مقاله

به روز بودن 
موضوع 
 مقاله

ضرورت 
انتشار 
 مجله

ارزش 
كاربردي 
 مجله

يف نام نشريه
 رد

38/4  72/2  33/5  5/4  25/5  1 خاك شناسي زيست 

47/4  
25/2  86/3  5/4  5/3  

 (علوم خاك هايپژوهش
 آب سابق) و خاك

2 

55/4  
 23/2  67/3  5/4  5/3  

 و آب حفاظت هايپژوهش
 و كشاورزي خاك (علوم

 گرگان سابق) طبيعي منابع

3 

41/2  
17/2  02/2  3 5/3  

 صنايع و خاك (علوم و آب
 كشاورزي سابق)

4 

43/4  
36/2  65/3  3 5/3  

 و خاك (علوم و آب علوم
 منابع و كشاورزي فنون

 طبيعي سابق)

5 

4 41/2  76/3  5/4  5/3  6 ايدارپ توليد و خاك مديريت 

68/3  
31/2  72/3  3 5/3  

ايران  خاك و آب تحقيقات
 كشاورزي سابق) (علوم

7 

95/3  
22/3  5/3  3 5/3  

دانش آب و خاك (دانش 
 كشاورزي سابق)

8 

15/4  15/2  38/3  3 5/3  9 خاك و آب منابع حفاظت 

2/3  8/1  3/2  5/3  10 زراعي مهندسي 3 

75/3  22/2  27/3  65/3  62/3   ميانگين 
82/0  26/0  88/0  75/0  59/0   انحراف معيار 
69/21  71/17  9/26  55/20  3/16   ضريب تغييرات (%) 

  

  
) بود مشخص ơ1 + µها بيشتر از ميانگين به اضافه يك انحراف معيار (هايي كه امتياز آنمجله، 2جدول  پايهبر 

  :دست آمدهب هانتيجهاين شدند و 
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 خاك شناسيزيست از ديدگاه ارزش كاربردي: مجله.  
 خاك و  و آب حفاظت هايخاك، پژوهش هايخاك، پژوهش شناسي هاي زيستاز ديدگاه ضرورت انتشار: مجله

  .پايدار توليد و خاك مديريت
  خاك شناسي زيست روز بودن موضوع مقاله: مجلهبهاز ديدگاه.  
  خاك شناسي زيست ديدگاه بديع بودن موضوع مقاله: مجلهاز .  
  هاي مورد ارزيابي برتري نشان نداد.هيچ يك از مجله، كاربردي مقاله -از ديدگاه ارزش علمي  

  

  بحث
هاي مورد ارزيابي در رتبه خوب و متوسط قرار دارند. از اين ميان % از مجله70 كه شودديده مي 1در شكل 

 حفاظت هايآب سابق)، پژوهش و خاك خاك (علوم هايخاك در چهار نمايه و سه مجله پژوهش شناسي مجله زيست
پايدار در يك نمايه مهم برتري نشان دادند.  توليد و خاك طبيعي سابق) و مديريت منابع و كشاورزي خاك (علوم و آب

  .)2(جدول  دست نياوردندبه خوبيگانه امتياز هاي پنجهاي اين شاخه در شاخصمجله اغلب
  

  
  .هاي بررسي شده در شاخه علوم خاكهاي مجلهدرصد رتبه -1شكل 

 

  
  بيشترين ضريب تغييراتطوريكه كمترين و هب ،وجود داردهايي تفاوتهاي اين رشته بندي ميان مجلهدر رتبه

مي باشد. الزم است  2و معيار به روز بودن مقاله ها در جدول  1به ترتيب به معيارهاي ارزيابي جدول  %9/26و  %9/37
توسط افراد مختلف، نوع مجله به لحاظ ماهيت تخصصي  هاچگونگي ارزيابي مانندهاي گوناگون عاملكه گفته شود 

  ثير نبوده اند. أنيز در نتايج حاصل بي ت عنوانيتشابه و (زيست شناسي خاك) 
 هامقاله در ها نوآوري رو اين از و است پايين هاپژوهش سطح ،شودمي استنباط ،هامقاله بررسي نتايج به توجه با

و  ها پاسخگوي نيازهااين پژوهش از چشمگيري بخش. است بهبود نيازمند و نيست مطلوب ها مجله كيفيت آن پي از و
جو يا ارتقا و ترفيع به منظور دريافت مدرك تحصيلي دانش بيشترها رسد مقالههاي كشور نيست و به نظر ميرفع دشواري

روز نبودن  بهناشي از كمبود امكانات مالي، تجهيزاتي و  ممكن استوضعيت  اين .شوندي منتشر ميعلم هيئتاعضاي 
  . باشدهاي آموزشي برنامه
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نابع مدر ارجاع و شناسايي  هاييدشواريهاي بررسي شده زياد است كه موجب بروز عنواني در مجلهتشابه 
و  هاعنوانتر شدن تخصصي ، برايهانشريه هايعنوانشود ضمن تجديد نظر در شود. از اين رو پيشنهاد ميعلمي مي

  ها تالش شود.محتواي آن
كردن يك كار پژوهشي با هدف افزايش شمار بخشمشاهده شد كه نشان از چند  موردهاييدر اين بررسي 

تكرار بخش چشمگيري از مطالب در  به اين موضوع از يك سو به كاهش كيفيت مقاله و از سوي ديگرمقاله است. 
  انجامد.هاي گوناگون مينشريه

زيست، محيط، توليد محصول غذاييهاي ت آن در زمينهرشد گياه است و اهميگذشته از اين، خاك بستر اصلي 
 يهاي خاك ارتباطها در مجلهمقالهاز  برخيديده شده است اما پوشيده نيست،  كسيهاي غير كشاورزي بر آبياري و جنبه

و  دارندويراستاري اشكال عمده  از نظرها دارند. در پايان به اين نكته بايد اشاره كرد كه بيشتر مجلهنمسئله خاك  با
  .شودها ديده نميدر آنها واژه نويسيو يكسان يكنواختي

  
  سپاسگزاري

  شود. سپاسگزاري مي اين طرح اجرايبراي تأمين اعتبار  از فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران
  

  منابع
 .1397 .قنبالني نوري .ق و پورمحرمي س. تهراني، شريفي ع. هاشمي،بني ض. ،ايزدپناه ك. اشكان، س.م. ج.، ارشاد، -1
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Qualitative Evaluation of Soil Science Journals in Iran 

 
G.M. Haghnia1, A. Abtahi, H. Siadat, F. Khormali and M.R. Mosaddeghi2 

 
An investigation was carried out for the journals in 13 branches of  Agricultural 

Sciences and Natural Resources at the Department of Agricultural Sciences, IR Academy 

of Sciences. A total of 200 Iranian scientific journals were qualitatively evaluated. As 

part of that project, the results of 10 journals in the fields of soil science published in 2014 

are reported. Ten indices for evaluating the format of the journals and five indices for the 

quality of the articles published in the journals were designed and used. The data were 

statistically analyzed to rank the journals. Results showed that none of the journals 
received the highest ranking (very good). Twenty percent were good, fifty percent were 

medium, twenty percent were weak and ten percent were placed in the very weak 

category. The journals were also compared by the following criteria in relation to 

published articles: innovativeness, applicability and up-to-datedness of articles and 

practical usefulness and necessity of publication of the journal. In this regard, Biology 

Journal scored highest. Journals of Soil and Water Conservation Researches, and Soil 

Management and Sustainable Production scored highest for the necessity of publication. 

None of the assessed journals showed any preference in view of practical usefulness.  
 

Key words: Journal evaluation, Qualitative index, Soil Science Journal. 
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