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 چکیده

 ،هدف این پژوهش .دهدیمعلمی بخشی از تولیدات علمی کشور را تشکیل  یهارشتهتولیدات علمی حوزه ژئوفیزیک همانند سایر 
 ی است. سنجروش پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی با رویکرد علمشناخت بهتر وضعیت تولیدات علمی رشته ژئوفیزیک است. 

 جامعه پژوهش تولیدات علمی ایران از نوع مقاله در حوزه ژئوفیزیک در پایگاه اطالعاتی استنادی اسکوپوس تشکیل دادند. 
( NWB) افزارنرمترسیم نقشه موضوعی از  برایشد.  استخراجآن از پایگاه  مأخذیده و مقاله به همراه چک1996 یشناختکتاباطالعات 

Network workbench tool  ه در رشت هامقالهروند رشد که دستی استخراج شد. نتایج نشان داد  صورتبه هادادهسایر و استفاده
بوده است. سهم ایران در تولیدات علمی ژئوفیزیک  66/10نرخ رشد دارای  و صعودی و مطلوب 2013-1975ژئوفیزیک در بازه زمانی 

از دانشگاه  عطایی ،تهراناز دانشگاه ریاحی . را به خود اختصاص داد 30تبه ر کهطوریبه، درصد بود 65/0نسبت به تولیدات جهانی 
 هایمقاله ینبیشتر. دداشتنتولیدات ژئوفیزیک را  ینبیشتردانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی نویسندگان بودند.  نیدتریپرتولشاهرود 

فراوانی  نیشتربیالگوی نویسندگی سه و بیش از سه از منتشر شد. ژئوفیزیک دانشگاه تهران  موسسةژئوفیزیک در مجله تخصصی 
کشور جهان  59کم بود. نگارنده بسیار تک هایمقالهاست و تعداد  61/2نویسندگان حوزه ژئوفیزیک بین شاخص همکاری برخوردار بود. 

مشخص شد  .بودند ، انگلیس و فرانسهامریکا متحد ایاالتکشورهای  کنندگانمشارکت ینبیشتردر تولید مشترک با ایران سهیم و 
موضوعات  آمد. دستبهموضوع  5304قرار داشتند و ها روشابزارها و  ،یمشاهدات ژئوفیزیکحوزه ژئوفیزیک در مقوله  هایمقالهبیشتر 

ضوعاتی ، از موسنجیمقاومت، و سازیشبیهای، ، نشانگرهای لرزهسازیوارونمنطق فازی، تهران،  ،شبکه عصبی مصنوعیایران، زاگرس، 
 .را داشتندترین فراوانی بیشبودند که 
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Summary 

Identifying and measuring the impact and value of scientific output plays an important role 

in today’s world of information overload. On one side, governments are trying to distribute 

research funds in ways that support research in strategically important fields, on the other 

side, researchers and scientists are seeking to access only relevant and quality information 

that have mainly worthy of their attention. Nowadays, countries are evaluated not only by 

their national products, military power, geographical area, etc., but also by such factors as 

the production and consumption of scientific information. Scientometric approaches are 

used to provide appropriate tools for evaluating scientific products at local, national, and 
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international levels. These tools have a number of advantages, including identifying core 

and significant journals, authors, institutions, universities, and papers; navigating thoughts 

and developing literature and resources; anticipating scientific products trend; visualizing 

different subject fields and determining the most important subjects; identifying 

collaboration and co-authorship patterns; comparing courtiers based on scholarly 

publications etc. Regarding to the above-mentioned tools it seems that citation indexes and 

databases such as Scopus database are suitable tools, which can measure scientific products 

in all the fields. Scientific products of geophysics, the same as other fields constitute a part 

of the Iran's scientific output. The purpose of this study is better to understand the scientific 

production of geophysics and to present a scientific map. This study is a descriptive 

approach using scientometric methods. The population of this research comprises of 1996 

documents indexed in Scopus database. Network workbench tool (NWB) software was 

used for mapping and other data were extracted manually. The results showed that the 

published papers of Iranian researchers in the field of geophysics showed a good trend in 

period of 1975-2013. The contributaion of Iran in the geophysics outputs constituted 0.65% 

of total publications and ranked 30 in the world during 39 years. Riahi from Tehran 

University and Ataei from Shahrood University were the most productive authors in the 

field of geophysics. Tehran University and Islamic Azad University accounted for most 

products in geophysics. Most of articles were published in the Journal of the Earth and 

Space Physics released by the Institute of Geophysics, University of Tehran, Journal of 

Geophysics and Engineering, Geophysical Journal International, and Journal of Asian 

Earth Sciences. A writing pattern of three and more authors had the highest frequency. 

Results indicated that the level of productivity for single author or one-author products is 

stagnating and the number of publications with two and three or more authors is increasing 

sharply. Fifty-nine countries had the most academic collaboration with Iranian researchers 

in geophysics field. Iran has collaborated more often with USA, England, and France. The 

international cooperation is much lower than the national cooperation. From 1996 articles 

were extracted 5304 subjects and Iran, Zagros, Artificial Neural Network, Fuzzy logic, 

Tehran, Inversion, Seismic attributes, Simulation, Resistivity, and Earthquake were the 

most important topics in the field of geophysics. In addition, it was found that most papers 

in the field of geophysics were in geophysical observation, instrumentation, and techniques. 
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 مقدمه     1

 در ارتقاء سطح زندگی وبسزایی سهم و تولید علم پژوهش 

جوامع سطح رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در 

، اندكردهسعی  هادولتهمواره  .كندمیایفا گوناگون 

ه ك كنندتوزیع  یاگونهرا به خود پژوهشی  یهابودجه

و از گیرد قرارمهم مورد حمایت  یهاحوزهپژوهش در 

 تیفیباكسوی دیگر پژوهشگران به اطالعات مرتبط و 

آمده از این  دستبه یهاافتهیهمچنین دسترسی یایند. 

و  سازیتصمیمدر فرایند  مسئوالنبه  تواندیم هاپژوهش

 اساسبركشورها فقط امروزه، نه . كندیاری  یگذاراستیس

 قهمنطعواملی از قبیل تولید ناخالص ملی، قدرت نظامی، 

 ، بلکه رشد و توسعه این عواملشوندیمجغرافیایی ارزیابی 

نیز حاكی از اهمیت دادن به پژوهش و تولید و مصرف 

 ریتأثسنجش  ،رواین ازاطالعات علمی در آن كشور است. 

و ارزش تولیدات علمی در دنیای امروز كه با سرریز 

 .كندیمست، نقش مهمی ایفا ا رو هب اطالعات رو

 و هادانشگاهدر كشور ما نیز بررسی عملکرد علمی 

 كنندمیكه به نوعی در تولید علمی مشاركت  هاییسازمان

. رشد ناگهانی تولید است پیدا كردهای العادهفوقاهمیت 

 هاییشاخصهی و توجه به اخیر، نگاه كمّ هایسالعلم در 

 ایهمقالهو تعداد استناد به چاپ شده  هایمقالهچون تعداد 
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را حائز اهمیت كرده است. بررسی روابط این  شده منتشر

نمایانگر  تواندمیدر گذر زمان  هاشاخصهدست 

 هایتیكاسمعنادار باشد. در نتیجه، كمی و  هایگیرینتیجه

 توانمیعلمی را از رهیافت همین روابط  یزمینهرایج در 

د احتمالی را تفسیر كر فرودهایبه چالش كشید و فراز و 

ضروری است كه درنتیجه (. 1384، ونویلس)عصاره و 

از تولیدات علمی در فواصل زمانی  یمندسامانارزیابی 

درخصوص  یترقیدق اندازچشممنظم صورت گیرد تا 

گوناگون  یهارشتهوضعیت تولیدات علمی كشور در 

. گیردگیران قرار علمی پیش روی مسئوالن و تصمیم

و  نجیسكتابمنظور رسیدن به چنین هدفی، رویکردهای به

ابزار مناسبی برای تحلیل تولیدات علمی در  سنجیعلم

ها . این ابزارسازدیمفراهم  یالمللنیبسطح محلی، ملی، و 

مهم و هسته، شناخت  هایمجلهاز قبیل شناخت  اطالعاتی

وند رتولید، بررسی رپُ یهادانشگاهو  مؤسساتنویسندگان، 

ین ، تعییک كشور یا یک حوزه موضوعی تولیدات علمی

موضوعات در حوزه موضوعی  نیترفعالو  نیترمهم

، شناخت الگوهای همکاری در حوزه موضوعی موردنظر

انند م موردنظر و مقایسه كشورها براساس تولیدات علمی و

   .كندعرضه می گذاراناستیسگیران و به تصمیم آن

 رانیدر ا کیزیژئوف نهیدهه از پژوهش در زم 5 حدود

 یهارشته ریحوزه همانند سا نیا یعلم داتیو تول گذردیم

. دهدیم لیكشور را تشک یعلم داتیاز تول یبخش یعلم

 شامل عام مفهوم به ایچندرشته ایحوزه به منزلة ژئوفیزیک

 ژئوفیزیک، دانش. ستا هااقیانوس وجوّ  ،زمین فیزیک

. ستا زمین كره فیزیکی گوناگون پارامترهای بررسی

 دهس دوم نیمه در ژیلبرت كشف به دانش این پیدایش

 طیسمغنا یک همانند زمین اینکه بر مبنی میالدی شانزدهم

 نیمه رد نیوتون گرانش نظریه به نیز و كندمی عمل بزرگ

با  حوزه این گردد. امروزهبرمی میالدی هفدهم سده دوم

 هایبا كاربرد است ، دانشیپایه از دیگر علوم گیریبهره

 لی. وظیفه اصشودمی تقسیم متعددی هایو به شاخه فراوان

در  كه است فیزیکی فرایندهای بررسی، ژئوفیزیک دانش

 دهد. شناختمی رخ خورشیدی ةمنظومو  سیاره زمین

 هایانوساقو جوّ  ،جامد زمین با تحول مرتبط هایپدیده

ت؛ اس ضروری انسان زندگی نیازهای اساسی ینتأم برای

جدید  منابع كشف به نیاز روزافزون به توانمی مثال برای

، زیرزمینی یهاآبو ذخایر  هایكان ، اكتشافانرژی

 ، ، آتشفشانمانند زلزله طبیعی رویدادهای بینیپیش

 چگونگی یهاراه یافتن و همچنین سالیخشکو  سیل

  ینا براساسكرد.  ها اشارهپدیده اثر ویرانگر این كاهش

 المللینبی ، اتحادیهژئوفیزیک دانش توسعه نیاز و ضرورت

 1957 ژوئیهاز  علوم المللیبین و اتحادیه تتحقیقا شورای

 ملل همةنامید و از  ژئوفیزیک را سال 1958تا دسامبر 

 و پیشبرد این توسعه در جهانی همکاری برای گوناگون

  .(1393دانشگاه تهران،  یتساوب)دعوت كرد  دانش

 ( بیش هجری خورشیدی 1336در این سال )مصادف با 

كشور جهان از جمله ایران پژوهش در زمینه  60از 

، در این سال به كوشش دكتر كردندژئوفیزیک را آغاز 

ژئوفیزیک در دانشگاه تهران موسسة ایرج كشی افشار 

 شد . یستأس

تاكنون پژوهشی كه در اهمیت ژئوفیزیک،  رغمعلی

 جیسنعلمكشور به تولیدات علمی این حوزه با رویکرد 

ن گویای ای مسئلهاین  .نگرفته است كند صورتتوجه 

 توانند ازمتخصصان این حوزه نمیكه حقیقت است 

حوزه خود علمی  یهاتیفعالدقیقی در مورد  اندازچشم

 گاپاتا از پژوهشدو  در خارج از كشور. برخوردار باشند

در  هاپژوهش( در زمینه روند همکاری در 1993)

( در 1990) ژئوفیزیک اكتشافی و تودورف و وینترهاگر

-رد علمبا رویک زمینه نگاشت حوزه ژئوفیزیک در استرالیا

 ه بهكی پژوهش اما در داخل كشور هیچ ،منتشر شدسنجی 

-تولیدات علمی حوزه ژئوفیزیک با رویکرد علم بررسی

ژوهشی پ خألبا توجه به ردیابی نشد.  ،پرداخته باشدسنجی 

است.  كرده، پژوهش حاضر به این مهم توجه شدهانیب

صدد آن است تا شناخت بهتری حاضر درپژوهش  روازاین

از وضعیت تولیدات علمی حوزه ژئوفیزیک در كشور با 
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آن به  موضوعیترسیم نقشه با و  سنجیعلمرویکرد 

این حوزه  گذاراناستیسگیران و تصمیم ،متخصصان

 پرسش 11دستیابی به هدف بیان شده، منظور به. كندعرضه 

 به شرح زیر است:كه  ،تعریف شد پژوهشی

تعداد و روند رشد تولیدات علمی ایران در حوزه  .1

ژئوفیزیک و سهم ایران نسبت به سایر كشورها در تولیدات 

 چقدر است؟  2013-1975علمی این حوزه در بازه زمانی 

بازه زمانی  در نویسندگان حوزه ژئوفیزیک ترینپُرتولید .2

 ؟نداهبود كسانیمورد بررسی چه 

 علمی و پژوهشی مؤسساتو  هادانشگاه ترینپُرتولید .3

در بازه زمانی مورد بررسی چه  ژئوفیزیکایرانی حوزه 

 ؟ند اهبود مؤسساتیو  هادانشگاه

و منابعی كه تولیدات علمی حوزه ژئوفیزیک به  هامجله .4

 یرتأثو ضریب  بودندو منابعی  هامجله، چه اندرساندهچاپ 

 است؟ بوده و كیفیت آن چگونه

میزان استناد به تولیدات علمی حوزه ژئوفیزیک در بازه  .5

چه  پُراستناد هایمقالهزمانی مورد بررسی چقدر بوده و 

 ؟اندبودهی هایمقاله

 الگوهای نویسندگی در تولیدات علمی ایران در  .6

حوزه ژئوفیزیک در بازه زمانی مورد بررسی به چه صورتی 

 است؟ 

رجه دو میانگین تعداد نویسندگان یا شاخص همکاری  .7

وزه ح ایران در در تولیدات علمیهمکاری بین نویسندگان 

 چقدر است؟ ژئوفیزیک در بازه زمانی مورد بررسی

ایران در حوزه  ضریب همکاری در تولیدات علمی .8

 ؟چقدر است ژئوفیزیک در بازه زمانی مورد بررسی

 نیبیشتر تألیفیهم هایشبکهچه كشورهایی در  .9

 ؟اندداشته حوزه ژئوفیزیکهمکاری را با پژوهشگران 

ر د المللیبین هایهمکاریملی به  هایهمکارینسبت  .10

در حوزه ژئوفیزیک در بازه زمانی مورد  تولیدات علمی

 چقدر است؟ بررسی

در حوزه ژئوفیزیک در بازه زمانی  مهم اتموضوع .11

 ه است؟بودمورد بررسی چه موضوعاتی 

 پژوهش شناسیروش    2

روش پژوهش حاضر پژوهش پیمایشی تحلیلی با رویکرد 

است. جامعه پژوهش را آن دسته از تولیدات  سنجیعلم

علمی ایران از نوع مقاله در حوزه ژئوفیزیک در پایگاه 

اه پایگ. دهدمیاطالعاتی استنادی اسکوپوس تشکیل 

ی یاباستنادی اسکوپوس یکی از ابزارهای مهم برای ارز

 هادانشکدة، هادانشگاه، هاسازماندانشمندان، پژوهشگران، 

ر در دیگاست. ازسوی دسترسقابلو به راحتی  مؤسساتو 

این پایگاه بخش اعظم تولیدات علمی ایران به زبان انگلیسی 

 یسازهینماایرانی در این پایگاه  هایمجلهو نیز برخی از 

منبع مناسبی برای تعیین وضعیت علت به همین  شودیم

 عبارت، هادادهاستخراج  منظوربهتولید علم ایران است. 

در بخش  and Iran  geophysicsیوجوجست

به  جووجستو  شدی پیشرفته این پایگاه وارد وجوجست

بازه  همچنین و( محدود نشد All Fieldخاصی )حوزة هیچ 

برای اینکه تعیین شد. سپس  2013از ابتدا تا  زمانی

اقل حدو  آید كه در ایران نگاشته شده دستبهی هایمقاله

و ها گاهدانش ،هامقالهنویسندگان یکی از وابستگی سازمانی 

ج نتای، در صفحه باشدمراكز تحقیقاتی داخل كشور 

بخش در  و نتایج بندیخوشهدر بخش ی وجوجست

 مراكزیو ها دانشگاه، (affiliation) وابستگی سازمانی

در نتیجه این  .قرار داشتندانتخاب شدند كه در ایران 

 هایمقاله. سپس آمد دستبهمقاله  2224محدودسازی

ه ی كمقاله به زبان انگلیس 1996 درنهایتتکراری حذف و 

در داخل كشور تولید و در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس 

سهولت استخراج  منظوربه آمد. دستبه شده بودندنمایه 

 افزارنرموارد  مستقیماًآمده  دستبه، ركوردهای هاهداد

نیز  txtقالب با  هادادههمچنین  .شدندEndNote  اندونت

 ظورمنبه. برای ترسیم شبکه موضوعی فراخوانی شدند

 ایهپرسشبه  گوییپاسخو  هادادهگردآوری و استخراج 

از قبیل بخش نویسندگان، نام مجله،  هاییبخشپژوهش، 

 درخصوص نویسندگان مورد بررسی قرار گرفت. نشانی

 افزارنرمو استخراج موضوعات از  نقشه موضوعی
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Network workbench tool (NWB) .همچنین استفاده شد

همکاری یا درجة ، CIتعیین شاخص همکاری یا  منظوربه

DC  زیر استفاده شد. هایفرمولو ضریب همکاری از 

 است تألیفیهم هایشاخص: یکی از شاخص همکاری 

میانگین تعداد نویسنده در هر مقاله است  دهندهنشانكه 

(. شاخص همکاری با 1998بارل و تگ،  ؛)آجی فیروك

 :آیدمی دستبه (1رابطه )استفاده از 

(1                   )                                        CI= 

jf=   تحقیقاتی دارای  هایمقالهتعدادj  نویسنده كه در

 اند.دوره زمانی مشخصی در یک زمینه منتشر شده

N =  تحقیقاتی كه در همان دوره  هایمقالهتعداد كل

 اند.زمانی مشخص در آن زمینه منتشر شده

K = هر مقاله در یک ازایبهتعداد نویسندگان  ینبیشتر 

 زمینه.

  درجه همکاری یاDC هایمقاله: برای محاسبه نسبت 

دارای چند نویسنده )چند نویسندگی(، از فرمول درجه 

 هایمقالهاستفاده شد. این شاخص به  DCهمکاری یا 

ی كه دارای هایمقالهدهد و به وزن صفر می نویسندهتک

دهد. این تعداد نویسندگان بیشتری هستند وزن بیشتری می

دارای چند نویسنده به  هایمقالهنسبت  دهندهنشانشاخص 

 ؛مجموعه مورد بررسی است )آجی فیروك هایقالهمكل 

 (2رابطه )درجه همکاری با استفاده از  (.1998بارل و تگ، 

 : آیدمی دستبه

(2                                              )                -DC= 1 

نویسنده ( 1یک )تحقیقاتی دارای  هایمقالهتعداد  =

 د.انمشخصی در یک زمینه منتشر شدهزمانی كه در دوره 

N=  در همان دوره زمانی هامقالهتعداد كل 

  هایهمکاریملی به  هایهمکارینسبت 

 هایاریهمک:برای تعیین این نسبت، دو شاخص المللیبین

بت و نس كنندمیرا محاسبه  المللیبین هایهمکاریملی و 

(. این نسبت ) سنجندرا می این دو شاخص به یکدیگر

 :اند ازعبارت. این دو شاخص نامندمیP (proportion )را 

 INIالمللی یا تألیفی خارجی یا بینهمکاری یا هم

(Internationalization Index)المللی، : همکاری بین

است و متفاوت نوعی همکاری بین افراد از كشورهای 

المللی، نوعی از همکاری علمی است كه در تألیفی بینهم

اقدام به تولید اثر متفاوت آن نویسندگان از كشورهای 

گیری شاخصی برای اندازه  INI.كنندمیمشترك علمی 

تألیفی شده در رشته یا كشوری معین، هم هایمقالهبازده 

پل، اگدر همان رشته یا كشور است )ن هامقالهنسبت به همه 

1999.) 

 NI(Nationalization همکاری داخلی یا ملّی یا 

Index) نویسندگان یک كشور بین : همکاری ملی همکاری

 این مفهوم است كه اگر دو نویسنده تألیفی ملی بهاست. هم

در وابستگی سازمانی خود به یک كشور اشاره كرده باشند 

و اثر مشتركی را به چاپ برسانند، اثر آنان ملی محسوب 

 .شودمی

های داخلی در مقایسه با برای محاسبه نسبت همکاری

ملی و  هایهمکاریهای خارجی از شاخص همکاری

این صورت كه  به(؛ 1999)ناگپل، المللی استفاده شد بین

 بارتعالمللی بنا به تعریف ناگپل شاخص همکاری بین

 از: است

(3         )                INI= 
تعداد مقالههای همتألیفی شده بینالمللی

هامقاله تعداد كل 
 ×   100 

ألیفی تشاخصی كه برای محاسبه هم اینکه بهبا توجه 

ار ساده و بسی ،شدعرضه ناگپل تألیف و از سوی المللی بین

برای محاسبه میزان  توانمیاست، از این شاخص  فهم قابل

 :استفاده كرد( 4رابطه )صورت بهتألیفی ملی نیز هم

(4                               )NI= 
تعداد مقالههای همتألیفی شده ملی

تعداد كل مقالهها
 ×   100. 

 تعیین توزیع تولیدات  منظوربه: ضریب همکاری

از فرمول ضریب همکاری استفاده شد.  مشاركتی و انفرادی

این است كه  دهندهنشانشد  5/0از  تربزرگهرگاه ضریب 

تولیدات مشاركتی بیشتر از تولیدات انفرادی است و كمتر 

این است كه تولیدات انفرادی بیشتر  دهندهنشانبود،  5/0از 

( بیان 5رابطه )صورت كه به ستاز تولیدات مشاركتی ا

N

fj
k

j

j



1

N

f1

1f

INI

NI
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 :(2004)ساتر و كوچر، شود می

(5         )                     CR= 
 تعداد مقالههای هم تالیف شده

تعداد مقالههای هم تالیف شده+تعداد مقالههای انفرادی
 

 

 پژوهش هایيافته    3

. تعداد و روند رشد تولیدات علمی ایران در حوزه 1 پرسش

ژئوفیزیک و سهم ایران نسبت به سایر كشورها در تولیدات 

 چقدر است؟  2013-1975علمی این حوزه در بازه زمانی 

های دهد كه بین سالشده نشان می های گردآوریداده

نویسندگان  از سویعنوان مقاله  1996تعداد  2013تا  1975

تحت پوشش  هایمجلهایرانی در حوزه ژئوفیزیک در 

ر این دمجموعه پایگاه اسکوپوس منتشر شده است. اولین 

با  1975شد مربوط به  نمایه گفتهپیشحوزه كه در پایگاه 

 : استزیر  هایعنوانمقاله با  پنج
Mohajer-Ashjai, A., Behzadi, H. and Berberian, 

M., 1975, Reflections on the rigidity of the Lut 

Block and recent crustal deformation in eastern 

Iran, Tectonophysics, 25(3-4), 281-301. 

McEvilly, T. V. and Niazi, M., 1975, Post-

earthquake observations at Dasht-e Bay Iran, 

Tectonophysics, 26(3-4), 267-279. 

Tchalenko, J.S. and Berberian, M., 1975, Dasht-e 

Baȳaz fault, Iran: Earthquake  and earlier 

related structures in Bed Rock, Bulletin of the 

Geological Society of America, 86(5), 703-

709. 

King, G. C. P., Bilham, R. G., Campbell, J. W., 

Mckenzie, D. P. and Niazi, M., 1975, Detection 

of elastic strainfields caused by fault creep 

events in Iran, Nature, 253, 420-423. 

Khalili, A., 1975, Some characteristics of the 

tropopause over Tehran, Pure and Applied 

Geophysics PAGEOPH, 113(1), 365-374. 

 1977های الشود، در ساستنباط می 1شکل چنانچه از 

ها سیر نزولی داشته است. در دهه روند رشد مقاله 1979تا 

ن كه فقط در ایطوریاین سیر نزولی تداوم داشته به 1980

مقاله در طی سه سال، در اوائل و اواخر دهه، منتشر  4دهه 

ها در این حوزه روند رشد مقاله 1990شده است. در دهه 

داشته و مجموعاً تعداد های قبل سیر صعودی نسبت به دهه

ها روند ، رشد مقاله2000مقاله  منتشر شده است. در دهه  20

تعداد  2013كه در این دهه تا سال طوریبهتری داشت، به

مقاله از ایران در حوزه ژئوفیزیک منتشر شد. اما در  1961

 ها كاهشنسبت به سال گذشته آن، رشد مقاله 2010سال 

 ها در منابع تحت پوشششار مقالهیافت. در مجموع روند انت

سال در حوزه ژئوفیزیک  39گفته در بازه زمانی پایگاه پیش

های كه در دههطوریروند صعودی و مطلوبی داشته، به

ها،  به استثنای هر ساله تعداد تولید مقاله 2000و  1990

ها، درصد عنوان 25/98ها، افزایش یافته است. برخی سال

ها در درصد مقاله 75/1و فقط  2000دهه های در طی سال

 اند. های گذشته منتشر شدهطی دهه

منظور محاسبه متوسط نرخ رشد انتشارات حوزه به

های مورد بررسی، از میانگین ژئوفیزیک در طی سال

كه محاسبه مقدار طوریهندسی استفاده شده است. به

تا  1975های متوسط نرخ رشد ساالنه انتشارات برای سال

درصد را در حوزه ژئوفیزیک  نشان  66/10عدد  2013

 دهد.می

منظور تعیین سهم ایران در تولیدات علمی جهانی به

وجو در پایگاه استنادی حوزه ژئوفیزیک، نتایج جست

 2013مقاله تا سال   308228اسکوپوس نشان داد كه تعداد 

در حوزه ژئوفیزیک از سراسر جهان منتشر شد كه اولین 

مقاله در حوزه ژئوفیزیک  كه در پایگاه نمایه شده، مربوط 

 Yearbook of theای به زبان آلمانی با عنوان هبه مقال

astronomy and geophysics در نشریه Nature  در سال

كشور برتر جهان در تولیدات  10، 2 شکلاست.  1893

دهد. را نشان می 2013علمی حوزه ژئوفیزیک تا سال 

درصد(، چین  19/32متحد امریکا )كشورهای ایاالت 

های اول درصد( در رتبه 68/8درصد( و انگلیس ) 74/11)

تا سوم قرار داشتند. سهم ایران در تولیدات ژئوفیزیک از 

كه در این طوریدرصد بود، به 65/0كل تولیدات جهانی 

 اختصاص داده است.  را به خود 30حوزه رتبه 

. پُرتولیدترین نویسندگان حوزه ژئوفیزیک در بازه 2پرسش 

 زمانی مورد بررسی چه كسانی بودند؟

منظور پاسخ دادن به پرسش دوم، بخش نویسنده هر به

مقاله بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد كه ریاحی از 

درصد(  16/3مقاله ) 63موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران با
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درصد(  76/2مقاله ) 55و عطایی از دانشگاه شاهرود با 

 عد اند. بدارای بیشترین مقاله در حوزه ژئوفیزیک بوده

ی از كویی و اسکویجواهریان، بیدختی، فتاحی، سیاهاز آن 

 موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تاتار از پژوهشگاه 

 المللی زلزله، پاكزاد از دانشگاه آزاد بجنورد، بین

 و شناسی و اكتشافات معدنی كشورسازمان زمینطالبیان از 

های چهارم تا دولتی اردجانی از دانشگاه شاهرود در رده

 (.1دول جها بودند )هم قرار گرفتند و دارای بیشترین مقالهد
 

 

 
 .2013-1975در حوزه ژئوفیزیک در بازه زمانی  منتشر شده هايمقالهتعداد  .1 شکل

 
 نویسنده برتر(. 10) 2013-1975در بازه زمانی پُرتولیدترین نویسندگان حوزه ژئوفیزیک به همراه وابستگی سازمانی  .1 جدول

 هرتب نویسنده فراوانی درصد وابستگی سازمانی

16/3 موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران  1 ریاحی، م. ع. 63 

76/2 دانشکدة مهندسی معدن، دانشگاه فنی شاهرود  2 عطایی، م. 55 

45/2 موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران  3 جواهریان، ع. 49 

35/2 موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران  4 بیدختی، ع. ع. 47 

15/2 موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران  5 فتاحی، م. 43 

85/1 موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران  6 اسکویی، ب. 37 

75/1 موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران  7 سیاهکویی، ح. ر. 35 

40/1 هزلزلی و مهندسی شناسزلزلهی المللنیبپژوهشگاه   8 تاتار، م. 28 

40/1 دانشکدة فیزیک، دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد  9 پاکزاد، ح.ر.. 28 

35/1 شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  10 طالبیان، م. 27 

35/1 دانشکدة مهندسی معدن، دانشگاه فنی شاهرود  11 دولتی اردجانی، ف. 27 
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.(308228 ،)کل 2013-1893سهم ایران در تولیدات ژئوفیزیک نسبت به سایر کشورها در بازه زمانی  .2 شکل  

 

علمی و  مؤسساتو  هادانشگاهتولیدترین . پر3ُپرسش 

پژوهشی ایرانی حوزه ژئوفیزیک در بازه زمانی مورد 

 ؟بودند مؤسساتیو  هادانشگاهبررسی چه 

منظور بخش وابستگی سازمانی یا نشانی نویسندگان به

پاسخگویی به این پرسش بررسی شد. نتایج بررسی نشان 

 مقاله و دانشگاه آزاد   805داد كه دانشگاه تهران با 

دوم  های اول ومقاله بیشترین تولیدات و رتبه 305اسالمی با 

دانشگاه و  10فهرست  2 جدولرا به خود اختصاص دادند. 

 سسات علمی و پژوهشی ایرانی برتر در تولید مؤ

 2013تا  1975های حوزه ژئوفیزیک را در بازه زمانی مقاله

 وجو در دهد. با توجه به نتایج جستنشان می

ها و تولیدترین دانشگاهترین و پُرپایگاه اسکوپوس مهم

 ترتیب توان بهجهان می مراكز علمی و پژوهشی

 Russian Academy of Sciences ،United Statesبه 

Geological Survey ،NASA Goddard Space Flight 

Center، (MIT) Massachusetts Institute of 

Technologyو ، University of Colorado   .اشاره كرد 

ها و منابعی كه تولیدات علمی حوزه . مجله4پرسش 

دند و بوها و منابعی اند، چه مجلهژئوفیزیک به چاپ رسانده

 است؟ ضریب تأثیر و كیفیت آنها چگونه بوده

 ها و برای پاسخ دادن به این پرسش كه چه مجله

 sourceاند.  بخش های این حوزه را منتشر كردهمنابعی مقاله

 فراوانی،  3 جدولهر ثبت مورد بررسی قرار گرفت. 

 هایهای منتشركننده مقالهدرصد و ضریب تاثیر مجله

دهد. در بازه زمانی مورد بررسی نشان می ژئوفیزیک را

(، IF) ریتأثضروری است خاطر نشان شود كه ضریب 

های علمی است. موسسة ی مجلهبندرتبهشاخصی برای 

 گفته برای ( از شاخص پیشISIاطالعات علمی)

 های نمایه شده در پایگاه استنادی ی مجلهبندرتبه

. این شاخص كندیم( استفاده Web of Scienceعلوم )

ر های یک نشریه بحاصل تقسیم تعداد استنادها به مقاله

های یک نشریه در بازه زمانی دو ساله است. تعداد مقاله

 باالتر باشد نشان از میزان  ریتأثهرچه مقدار ضریب 

ه علمی یش بر حوزرگذاریتأثهای آن نشریه و استناد به مقاله

 موردنظر است. 

های شود، بیشترین مقالهمی برداشت 3 جدولچنانچه از 

مقاله( در مجله تخصصی موسسة  222حوزه ژئوفیزیک )

 Journal of the Earthژئوفیزیک دانشگاه تهران با عنوان 

and Space Physics د گفته فاقمنتشر شد. نشریه پیش

است اما در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس و آی  ریتأثضریب 

و  ودشیماِس سی )پایگاه استنادی علوم جهان اسالم( نمایه 

توان گفت از نشریات معتبر این حوزه در ایران است. می

 Geophysical Journal Internationalهای بعد از آن مجله

 Journal of Geophysics and Engineeringمقاله و 62با 

های حوزه ژئوفیزیک را منتشر مقاله بیشترین مقاله 34با 

 Journal of Asian Earth Sciencesهای اند. مجلهكرده

با ضریب  Tectonophysics، 831/2با ضریب تاثیر 

با  Geophysical Journal International، 566/2تاثیر

هایی بودند كه ضریب تاثیر ، مجله42/2ضریب تاثیر 

 بیشتری داشتند.
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 دانشگاه برتر(. 10) 2013-1975ها و مؤسسات علمی و پژوهشی ایرانی حوزه ژئوفیزیک در بازه زمانی پُرتولیدترین دانشگاه. 2 جدول

علمی و پژوهشی مؤسساتو  هادانشگاه فراوانی درصد  رتبه 

33/41  1 دانشگاه تهران 805 

28/15 آزاد اسالمیدانشگاه  305   2 

37/11  3 دانشگاه صنعتی شاهرود 227 

41/7  4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 148 

11/6  5 پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله 122 

71/4  6 سازمان زمینشناسى و اکتشافات معدنى کشور 94 

51/4  7 دانشگاه تربیت مدرس 90 

86/3  8 دانشگاه صنعتی شریف 77 

31/3  9 دانشگاه شیراز 66 

11/3  10 دانشگاه فردوسی مشهد 62 

 

 .(مقاله 17تا ) 2013-1975در بازه زمانی ایرانی در حوزه ژئوفیزیک  هايمقاله منتشرکنندهو منابع  هامجله .3 جدول

 تأثیرضریب  درصد فراوانی عنوان مجله و کنفرانس

Journal of the Earth and Space Physics 222 12/11  
 ،مجله تخصصی دانشگاه تهران

 تأثیرفاقد شاخص ضریب 

Geophysical Journal International 62 11/3  42/2  

Journal of Geophysics and Engineering 34 70/1  895/0  

Tectonophysics 31 55/1  566/2  

Arabian Journal of Geosciences 31 55/1  152/1  

Journal of Asian Earth Sciences 29 45/1  831/2  

Journal of Petroleum Science and Engineering 24 20/1  096/1  

Physics of Plasmas 22 10/1  249/2  

International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 21 05/1  424/1  

Journal of Applied Geophysics 19 95/0  301/1  

Australian Journal of Basic and Applied Sciences 19 95/0  - 

Journal of Seismic Exploration 19 95/0  286/0  

Journal of Seismology 18 90/0  386/1  

Journal of Applied Sciences 17 85/0  - 

Astrophysics and Space Science 17 85/0  401/2  

Computers and Geosciences 17 85/0  - 
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. میزان استناد به تولیدات علمی حوزه ژئوفیزیک 5 پرسش

 نادپُراست هایمقالهدر بازه زمانی مورد بررسی چقدر بوده و 

 ؟اندبودهی هایمقالهچه 

با  هاادهد ایرانی، هایمقالهترین پُراستنادتعیین  منظوربه

استفاده از بخش تحلیل استنادی پایگاه اسکوپوس 

ان ترتیب نشبهرا  پُراستناد مقالهده  4 جدول گردآوری شد.

حوزه  دشدهیتولمقاله  1996به در مجموع . دهدیم

. استناد شدبار  1278در بازه زمانی مورد بررسی  ژئوفیزیک

  قبل از هایمقالهمشخص است به  3شکلكه از طورهمان

، 2013تا 2010 های سال هایمقالهبار و به  386 ، 2010

كه از  ه استشدبار استناد  278، 235، 218، 161 ترتیببه

وند رحوزه ژئوفیزیک،  هایمقالهنظر روند میزان استناد به 

درصد استنادها  80/69 كهطوریبه ی دارد؛مطلوب و صعودی

های درصد آن به سال 20/30سال اخیر است و  13متعلق به 

گردد. اچ ایندكس  محاسبه شده در برمی 2010قبل از 

ساله عدد  39حوزه ژئوفیزیک در بازه در پایگاه اسکوپوس 

 20ن معنی است كه حداقل ابداین دهد و را نشان می 20

 استناد قرار گرفته است .  بار مورد 20 كمدستمقاله 
 

 .مقاله پُراستناد( 10) 2013-1975 هاي در حوزه ژئوفیزیک در بازه زمانی پُراستنادترین مقاله. 4 جدول

 عنوان مجله منتشرکننده سال عنوان مقاله نویسندگان رتبه
تعداد 

 استناد

1 
Mohajjel, M., C. L. 

Fergusson and M. R. 

Sahandi 

Cretaceous-Tertiary convergence 

and continental collision, Sanandaj-

Sirjan Zone, Western Iran 

2003 
Journal of Asian Earth Sciences 
 

143 

2 

Gould, A., S. Dong, B. S. 

Gaudi, A. Udalski, I. A. 

Bond, J. Greenhill, R. A. 

Street, M. Dominik…. 

Frequency of solar-like systems and 

of ice and gas giants beyond the 

snow line from high-magnification 

microlensing events in 2005-2008." l 

2010 
Astrophysical Journa 

 
108 

3 

Talebian M., Fielding E.J., 

Funning G.J., Ghorashi M., 

Jackson J., Nazari H., 

Parsons B., Priestley K., 

Rosen P.A., Walker R., 

Wright T.J. 

The 2003 Bam (Iran) earthquake: 

Rupture of a blind strike-slip fault 
2004 Geophysical Research Letters 101 

4 

McVicar, T. R., M. L. 

Roderick, R. J. Donohue, L. 

T. Li, T. G. Van Niel... 

Global review and synthesis of 

trends in observed terrestrial near-

surface wind speeds: Implications 

for evaporation 

2012 ." Journal of Hydrology 90 

5 

Berberian, M., J. A. 

Jackson, E. Fielding, B. E. 

Parsons, K. Priestley, M. 

Qorashi, M. Talebian, R. 

Walker, T. J. Wright and C. 

Baker 

The 1998 March 14 Fandoqa 

earthquake (Mw 6.6.) in Kerman 

province, Southeast Iran: Re-

rupture of the 1981 Sirch 

earthquake fault, triggering of slip 

on adjacent thrusts and the active 

tectonics of the Gowk fault zone."  

2001 Geophysical Journal International 87 

6 
Hatzfeld, D., M. Tatar, K. 

Priestley and M. Ghafory-

Ashtiany 

Seismological constraints on the 

crustal structure beneath the Zagros 

Mountain belt (Iran)."  

2003 Geophysical Journal International 87 

7 Tatar, M., D. Hatzfeld and 

M. Ghafory-Ashtiany 

Tectonics of the Central Zagros 

(Iran) deduced from 

microearthquake seismicity."  

2004 Geophysical Journal International 87 

8 

Tatar, M., D. Hatzfeld, J. 

Martinod, A. Walpersdorf, 

M. Ghafori-Ashtiany and J. 

Chéry 

The present-day deformation of the 

central Zagros from GPS 

measurements."  

2002 Geophysical Research Letters 86 

9 

Masson, F., J. Chéry, D. 

Hatzfeld, J. Martinod, P. 

Vernant, F. Tavakoli and 

M. Ghafory-Ashtiani 

Seismic versus aseismic deformation 

in Iran inferred from earthquakes 

and geodetic data."  

2005 Geophysical Journal International 84 

10 
Alavi, M., H. Vaziri, K. 

Seyed-Emami and Y. 

Lasemi 

The Triassic and associated rocks of 

the Nakhlak and Aghdarband areas 

in central and northeastern Iran as 

remnants of the southern Turanian 

active continental margin."  

1997 
Bulletin of the Geological Society 

of America 
78 
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 .2013-1975هاي حوزه ژئوفیزیک در بازه زمانی تعداد استناد به مقاله .3شکل 

 

. الگوهای نویسندگی در تولیدات علمی ایران در 6پرسش 

حوزه ژئوفیزیک در بازه زمانی مورد بررسی به چه صورتی 

 است؟ 

منظور تعیین الگوی نویسندگی، بخش نویسنده در به

پایگاه مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات در مورد تعداد 

نویسندگان در سه گروه تک نویسنده، دو نویسنده، سه و 

دست آوردن الگوهای بیش از سه نویسنده برای به

دهد كه در طی نشان می 5 جدولبندی شد. نویسندگی طبقه

سی، بیشترین میزان تولیدات علمی به دوره مورد برر

ی اختصاص دارد كه سه یا بیشتر از سه نویسنده یهامقاله

های با دو نویسنده درصد( و پس از آن مقاله 09/68دارند )

های اند. تعداد مقالهدرصد( در رتبه دوم قرار گرفته 65/24)

درصد( دارای كمترین فراوانی در بین 26/7نویسنده )تک

 های مورد بررسی بود.ههمة مقال

 و میانگین تعداد نویسندگان یا شاخص همکاری. 7پرسش 

 ن درایرا در تولیدات علمیدرجه همکاری بین نویسندگان 

 چقدر است؟ حوزه ژئوفیزیک در بازه زمانی مورد بررسی

دهد كه شاخص همکاری در حوزه نشان می 4شکل 

دارای بیشترین مقدار است  1978های ژئوفیزیک، در سال

های بعدی قرار در رتبه 1997و  1999های و پس از آن سال

دارند. در مجموع شاخص همکاری بین نویسندگان حوزه 

 طور میانگیندهد كه بهاست و آن نشان می 61/2ژئوفیزیک 

اند. در تدوین هر مقاله همکاری داشتهنویسنده  2بیش از 

میانگین درجه همکاری در  شکلهای دیگر همچنین از داده

های دهد تعداد مقالهاست كه نشان می 93/0ها كل سال

نویسنده خیلی كم بوده است و نویسندگان حوزه تک

ژئوفیزیک تمایل زیادی به همکاری با سایر نویسندگان 

نیز  دست آمدههای بهتک سالتکطوركلی در اند. بهداشته

نویسندگی بسیار كم است. شاخص همکاری در تک

دهد كه نشان می 1995تا  1991، 1977،1988های سال

ز ها كمی بیشتر انویسنده در این سالهای تکتعداد مقاله

 ها است.سایر سال
 

 
)الف( شاخص همکاري و )ب( درجه همکاري بین نویسندگان  .4شکل 

 .2013-1975حوزه ژئوفیزیک در بازه زمانی 
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 .2013تا 1975 هايسالحوزه ژئوفیزیک در  هايمقالهالگوهاي نویسندگی  .5 جدول

 الگوهای

 نویسندگی                  

 سال

 هامقالهکل  نویسنده و بیشترسه  نویسندهدو  نویسندهتک 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1975 1 05/0 2 10/0 2 10/0 5 25/0 

1977 2 10/0 1 05/0 - - 3 15/0 

1978 - - - - 1 05/0 1 05/0 

1979 - - 1 05/0 1 05/0 2 10/0 

1980 1 05/0 1 05/0 - - 2 10/0 

1988 - - 1 05/0 - - 1 05/0 

1989 - - 1 05/0 - - 1 05/0 

1991 1 05/0 - - - - 1 05/0 

1992 1 05/0 - - - - 1 05/0 

1994 2 10/0 - - - - 2 10/0 

1995 1 05/0 - - - - 1 05/0 

1996 - - 1 05/0 - - 1 05/0 

1997 - - 1 05/0 4 20/0 5 25/0 

1998 1 05/0 - - 2 10/0 3 15/0 

1999 - - 1 05/0 5 25/0 6 30/0 

2000 1 05/0 4 20/0 2 10/0 7 35/0 

2001 1 05/0 3 15/0 5 25/0 9 45/0 

2002 3 15/0 4 20/0 8 40/0 15 75/0 

2003 3 15/0 13 65/0 8 40/0 24 20/1 

2004 3 15/0 10 50/0 15 75/0 28 40/1 

2005 8 40/0 8 40/0 33 65/1 49 45/2 

2006 6 30/0 15 75/0 43 15/2 64 21/3 

2007 7 35/0 30 50/1 58 91/2 95 76/4 

2008 6 30/0 29 45/1 88 41/4 123 16/6 

2009 21 05/1 63 16/3 170 52/8 254 73/12 

2010 20 1 47 35/2 147 72/8 241 07/12 

2011 17 85/0 72 61/3 220 02/11 309 48/15 

2012 18 90/0 79 96/3 224 22/11 321 08/16 

2013 21 05/1 105 26/5 296 83/14 422 14/21 

 100 1996 09/68 1359 65/24 492 26/7 145 مجموع
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کننده در تولیدات علمی با ایران در حوزه کشورهاي مشارکت .6 جدول

 کشور اول(. 10) 2013-1975ژئوفیزیک در بازه زمانی 

 رتبه کشورها فراوانی درصد

55/8  1 ایاالت متحد امریکا 157 

57/7  2 اتگلیس 139 

94/5  3 فرانسه 109 

39/5  4 آلمان 99 

81/3  5 استرالیا 70 

94/2  6 سوئد 54 

83/2  7 کانادا 52 

02/2  8 ژاپن 37 

96/1  9 ایتالیا 36 

09/1  10 چین 20 

 

 ایران  ضریب همکاری در تولیدات علمی. 8پرسش 

چقدر  در حوزه ژئوفیزیک در بازه زمانی مورد بررسی

 ؟است

تعیین توزیع تولیدات مشاركتی و انفرادی ،  منظوربه

با حداقل دو نویسنده و بیشتر در گروهی به نام  هایمقاله

 73/92 هاتهیافشدند. براساس  بندیدستهتولیدات مشاركتی 

 صورتبهمورد بررسی   هایسالدرصد انتشارات در 

تولیدات  صورتبهدرصد  26/7فقط تولیدات مشاركتی و 

خش بدر  شده یانببا توجه به فرمول . انفرادی بوده است

، 2013-1975در بازه زمانی  تألیفیهم، نسبت یشناسروش

 یمشاركتاست و نشان از این دارد كه میزان تولیدات  91/0

 بیش از تولیدات انفرادی بوده است. 

 ینتربیش تألیفیهم هایشبکهچه كشورهایی در . 9پرسش 

 ؟اندداشته حوزه ژئوفیزیکهمکاری را با پژوهشگران 

 تولید در جهان كشورهای سایر مشاركت تعیین منظوربه

 هب مربوط بخش ژئوفیزیک، حوزه تألیفیهم هایمقاله

 و تگرف قرار برسی مورد مقاله، یک نویسندگان نشانی

 اب مشترك هایمقاله تولید در كنندهمشاركت كشورهای

 در جهان كشور 59 داد، نشان نتایج. شدند استخراج ایران

 بیشترین. اندبوده سهیم ایران با مشترك تولید

 امریکا دمتح ایاالت كشورهای ترتیببه كنندگانمشاركت

 آلمان، فرانسه، ،(درصد57/7) انگلیس ،(درصد55/8)

  اندبوده چین و ایتالیا ژاپن، كانادا، سوئد، استرالیا،

 (.6 جدول)

 هایهمکاریملی به  هایهمکارینسبت . 10پرسش 

در حوزه ژئوفیزیک در بازه  در تولیدات علمی المللیبین

 چقدر است؟ زمانی مورد بررسی

طوركلی میزان به 7 جدول براساس اطالعات

درصد( به نسبت  44/25المللی )های بینهمکاری

درصد( خیلی كم و كمترین  56/74های ملی )همکاری

 ، 1980، 1977، 1975های درصد آن متعلق به سال

، 1978های است. از سوی دیگر  در سال 1989-1995

های تعداد همکاری 2003و  1999 تا 1996، 1988

ال نسبت حمیزان را داشته است. بااینالمللی بیشترین بین

ر ترتیب دالمللی بههای بینهای ملی به همکاریهمکاری

 دارای بیشترین مقدار 2013و  2012و  2009های سال

ها دارای ( و در بقیه سال89/3، 61/4، 68/4ترتیب )به

كمترین مقدار است. در مجموع، نسبت همکاری ملی به بین 

بوده است كه این مسئله  93/2ها عدد المللی در طی این سال

نشان از همکاری كم پژوهشگران ایرانی حوزه ژئوفیزیک 

 با پژوهشگران خارج از كشور دارد.

. موضوعات مهم در حوزه ژئوفیزیک در بازه 11پرسش 

 زمانی مورد بررسی چه موضوعاتی هستند؟

ترین برای پاسخ به این پرسش و پی بردن به اینکه مهم

های موضوعی فعال حوزه ژئوفیزیک یا خوشهموضوعات 

های كلیدی نویسنده چه موضوعاتی هستند، بخش واژه

افزار مورد تحلیل موضوعی قرار گرفت و با استفاده از نرم

 مصورسازی شد. 

 9 جدول دست آمد.موضوع به 5304مقاله  1996از 

مدرك به این  25تعداد و درصد مداركی را كه حداكثر تا 

ه از دهد. چنانچاند به تفکیک نشان میموضوعات پرداخته

 28/ 96شود، موضوعات ایران )استنباط می 8 جدول
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درصد(، ، شبکه عصبی مصنوعی  69/4درصد(، زاگرس )

 70/2درصد(، تهران ) 2 /92درصد(، منطق فازی )  02/4)

ای درصد(، نشانگرهای لرزه 28/2سازی )درصد(، وارون

سنجی درصد(، مقاومت 79/1سازی )درصد(، شبیه 15/2)

بیشترین ترتیب درصد(، به 72/1درصد(، زلزله ) 79/1)

 فراوانی را دارند. 
 

 .2013-1975المللی حوزه ژئوفیزیک در بازه زمانی هاي ملی به بیننسبت همکاري. 7 جدول

 سال
های یهمکارتعداد 

 ملی

های یهمکارتعداد 

 المللیینب

تعداد 

کل 

 هامقاله

همکاری ملی 

(NI) 

المللی ینبهمکاری 

(INI) 

های یهمکارنسبت 

های یهمکارملی به 

 المللیینب

1975 4 - 4 100 - - 

1977 1 - 1 100 - - 

1978 - 1 1 - 100 - 

1979 1 1 2 50 50 1 

1980 - 1 1 100 - - 

1988 - 1 1 - 100 - 

1989 1 - 1 100 - - 

1991 - - - - - - 

1992 - - - - - - 

1994 - - - - - - 

1995 - - - - - - 

1996 - 1 1 - 100 - 

1997 1 4 5 20 80 25/0 

1998 - 2 2 - 100 - 

1999 - 6 6 - 100 - 

2000 4 2 6 67/66 3/33 2 

2001 4 4 8 50 50 1 

2002 6 6 12 50 50 1 

2003 5 16 21 81/23 19/76 31/0 

2004 12 13 25 48 52 92/0 

2005 17 14 31 84/54 16/45 21/1 

2006 28 24 52 85/53 15/46 17/1 

2007 47 42 89 81/52 19/47 12/1 

2008 83 34 117 94/70 06/29 44/2 

2009 192 41 233 40/82 60/17 68/4 

2010 169 52 221 47/76 53/23 25/3 

2011 225 67 292 05/77 95/22 36/3 

2012 249 54 303 18/82 82/17 61/4 

2013 319 82 401 55/79 45/20 89/3 

 93/2 44/25 56/74 1836 467 1369 مجموع
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 مدرک(. 25موضوع )حداکثر تا  5304دست آمده در نتیجه تحلیل موضوعی هاي موضوعی بهخوشه. 8 جدول

 درصد مدرکتعداد معادل انگلیسی موضوعات ردیف

Iran 1536 96/28 ایران 1  

Zagros 249 69/4 زاگرس 2  

Artificial neural network 213 02/4 شبکه عصبی مصنوعی 3  

Fuzzy logic 155 92/2 منطق فازی 4  

Tehran 143 70/2 تهران 5  

Inversion 121 28/2 سازیوارون 6  

Seismic attributes 114 15/2 اینشانگرهای لرزه 7  

Simulation 95 79/1 سازیشبیه 8  

Resistivity 95 79/1 سنجیمقاومت 9  

Earthquake 91 72/1 زلزله 10  

Diamond wire saws 87 64/1 سیم بُرش الماسه 11  

Geochemistry 83 56/1 ژئوشیمی 12  

Modeling 79 49/1 سازیمدل 13  

Ophiolite 77 45/1 افیولیت 14  

GIS 75 41/1 جی آی اس 15  

Wavelet transform 75 41/1 تبدیل موجک 16  

Satellite altimetry 73 38/1 ایسنجی ماهوارهارتفاع 17  

Central Iran 72 36/1 ایران مرکزی 18  

Genetic algorithm 71 34/1 الگوریتم ژنتیک 19  

ASTER 67 26/1 سنجنده استر 20  

Fault 66 24/1 گسل 21  

Neural network 65 23/1 شبکه عصبی مصنوعی 22  

Magnetotelluric 63 19/1 روش ژئوفیزیک مگنتوتلوریک 23  

Asia 59 11/1 آسیا 24  

Seismicity 57 07/1 خیزیلرزه 25  

Magnetic susceptibility 55 04/1 قابلیت مغناطیسی 26  

 Potential field 53 1 میدان پتانسیل 27

 Analytic signal 53 1 تحلیل سیگنال 28

Reliability 51 96/0 قابلیت اعتماد 29  

Persian Gulf 51 96/0 خلیج فارس 30  

Neuro-fuzzy model 51 96/0 فازی-مدل عصبی 31  

Seismotectonics 49 92/0 ساختزمینلرزه 32  

Reservoir characterization 47 89/0 ویژگی مخزنی 33  

Gravity anomaly 47 89/0 هنچاری گرانیبی 34  

Classification 45 85/0 بندیطبقه 34  

Seismicity and tectonics 45 85/0 ساختخیری و  زمینلرزه 36  

Rainfall 45 85/0 بارش 37  

TOPSIS 45 85/0 روش توپوزیس 38  

Porosity 44 83/0 تخلخل 39  

Sr-ND Sr-Nd isotopes 43 81/0ایزوتوپ  40  

Tomography 43 81/0 نگاریبرش 41  
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 .8جدول ادامه 

 درصد مدرکتعداد معادل انگلیسی موضوعات ردیف

Blasting pattern 41 77/0 الگوی انفجار 42  

Triassic 40 75/0 تریاس 43  

Optimization 39 74/0 سازیبهینه 44  

 Mineral prospectivity نگری معدنیترسیم آینده 45

mapping 
39 74/0  

Geothermal 39 74/0 گرماییزمین 46  

Gravity 39 74/0 گرانی 47  

Temperature 39 74/0 درجه حرارت 48  

Pollution 39 74/0 آلودگی 49  

Crustal structure 37 70/0 ساختار کریستالی 50  

Porphyry copper 37 70/0 مس پورفیری 51  

Attenuation 37 70/0 کاهیدگی 52  

Remote sensing 36 68/0 سنجش از راه دور 53  

Landslide 35 66/0 لغزشزمین 54  

Noise 35 66/0 پارازیت 55  

Sistan 35 66/0 سیستان 56  

InSAR 35 66/0 سار(سنجی راداری )اینروش تداخل 57  

Geochemistry 35 66/0 ژئوشیمی 58  

Saturation 33 62/0 اشباع 59  

Air pollution 33 62/0 آلودگی هوا 60  

Climate change 33 62/0 تغییر آب و هوا 61  

Stability 33 62/0 پایداری 62  

Focal mechanism 33 62/0 سازوکار کانونی 63  

Water saturation 31 58/0 اشباع آب 64  

Regularization 31 58/0 ابزار تنظیم 65  

Neo-Tethys 31 58/0 نیوتتیس 66  

Spectral method 29 55/0 روش طیفی 67  

Reservoir modeling 29 55/0 سازی مخزنمدل 68  

Subsidence 29 55/0 پدیده فرونشست 69  

NW Iran 29 55/0 شمال غرب ایران 70  

Topography 29 55/0 توپوگرافی 71  

Potential vorticity view 29 55/0 دیدگاه تاوایی پتانسیلی 72  

Multifractal 27 51/0 چندفراکتالی 73  

Slope stability 27 51/0 پایداری شیب 74  

Total ozone 25 47/0 ازون کلی جو   75  

NE Iran 25 47/0 شمال شرق ایران 76  

Petrophysical logs 25 47/0 های پتروقیزیکیالگ 77  

Superthermal electrons 25 47/0 های فوق گرماییالکترون 78  

Gravity data 25 47/0 های گرانیداده 79  

 Earthquake source مشاهدات منبع زلزله 80

observations 
25 47/0  

هنجاری گرانی بوگربی 81  Bouguer gravity anomaly 25 47/0  
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 بندیو مقوله همچنین برای تحلیل دقیق موضوعات

های در مقوله هامقالهآمده از  دستبهموضوع  5304

( 1990تودورف و وینترهاگر )براساس پژوهش ، تركلی

 ژئوفیزیک جامد زمین (1تر بزرگدر سه مقوله  موضوعات

(Solid earth geophysics) ،2)  و جوّ ژئوفیزیک

 Hydrospheric and atmospheric) هیدروسفریک

geophysics)  ،3)  ها روشمشاهدات ژئوفیزیکی، ابزار و

(Geophysical observation, instrumentation, and 

techniques) 9 جدولبا توجه بندی شدند. چنانچه دسته 

 در حوزه  هامقالهتوان استدالل كرد، موضوع می

 بیشتر در مقوله 2013-1975ژئوفیزیک در بازه زمانی 

درصد و  47/58 باها روشمشاهدات ژئوفیزیکی، ابزار و 

درصد  12/15با ژئوفیزیک جامد زمین مابقی در دو مقوله 

 درصد  41/26با  و هیدروسفریکجوّ ژئوفیزیک و 

 ، با 8 جدولبیان شده در  اتموضوع ند.اهجای گرفت

 2مصورسازی شد. شکل  NWBافزار نرماستفاده از 

شعاعی  -درختی صورتبهآمده را  دستبه اتموضوع

 دهد. نشان می
 

 .حوزه ژئوفیزیک هايمقالهتعداد و درصد سه مقوله موضوعی،  .9 جدول

هامقوله تعداد درصد  

12/15  ژئوفیزیک جامد زمین 802 

41/26 و هیدروسفریکجو  ژئوفیزیک  1401   

47/58 هاروشمشاهدات ژئوفیزیکی، ابزار و  3101   

 

 
 موضوعات مهم حوزه ژئوفیزیک. .5شکل 
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 گيرینتيجه    4

ران تولیدات پژوهشگكه  روشن ساختنتایج بررسی حاضر 

، 2013-1975ایرانی در حوزه ژئوفیزیک در بازه زمانی 

در این حوزه در دهه  هامقالهعنوان مقاله و اولین  1996

نابع در م هامقالهروند انتشار . استمقاله عنوان پنج با  1970

سال نوسان  39در بازه زمانی  گفتهپیشتحت پوشش پایگاه 

 ،این حوزه هایمقالهروند رشد  كهطوریبه ،نداشتچندانی 

( در كتاب علم 1963پرایس )بود.  و مطلوب صعودی

، است یرساناطالعكه اثری پایه در  كوچک، علم بزرگ

ال هر پانزده س ،علمی یهامقالهكه تعداد  كندیمخاطر نشان 

ه بصرفاً  توانینم. چنین میزان رشدی را شودیمدو برابر 

نتیجه گرفت كه این رشد  توانیمیک عامل نسبت داد و 

. چنانچه در (1379و، ئ)پا بخشی از ماهیت علم است

با توجه به نظر پرایس این رشد  ،شدپژوهش حاضر مشاهده 

بوده است و نرخ رشد انتشارات حوزه ژئوفیزیک موجود 

 توانكه می رسدمی به نظر .است 66/10 هاسالدر طی این 

را متاثر از شرایط  هامقالهدر رشد  فرودهافراز و این 

ر د .كرداجتماعی جامعه و ماهیت این حوزه علمی تفسیر 

ر نسبت به سای تولیدات علمی این حوزهسهم ایران در كل 

 گرفت.قرار  30رتبه  درو  تعیین شد درصد 65/0 كشورها

ژئوفیزیک دانشگاه تهران و عطایی از  موسسةریاحی از 

و  وییك، سیاهدانشگاه شاهرود، جواهریان، بیدختی،  فتاحی

ر از اژئوفیزیک دانشگاه تهران، تات موسسةاسکویی از 

، د، پاكزاد از دانشگاه آزاد بجنورزلزله المللیپژوهشگاه بین

و  و اكتشافات معدنی كشور شناسیزمینسازمان طالبیان از 

له در ین مقابیشتردارای  دولتی اردجانی از دانشگاه شاهرود

دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد  .هستندحوزه ژئوفیزیک 

رتولیدترین مراكز علمی در این حوزه بودند. اسالمی پُ

حوزه ژئوفیزیک در مجله تخصصی  هایقالهمین بیشتر

 Journal of theژئوفیزیک دانشگاه تهران با عنوان  موسسة

Earth and Space Physics  است  ریتأثكه فاقد ضریب

این  مجله داخلی گفتهپیش. درواقع مجله ه استمنتشر شد

 هنددیمترجیح  موسسةاست كه پژوهشگران این  موسسة

ر در سای هامقاله. سایر كنندخود را در آن منتشر  هایمقاله

توان گفت از ضریب تاثیر خوبی می نشریات این حوزه كه

حوزه  شده دیتولمقاله  1996اند. به منتشر شده ،اندهداشت

توان گفت كه می و ه استباراستناد شد 1278ژئوفیزیک، 

بار  20حداقل هركدام كه  بودهموجود مقاله  20حداقل 

روند  هك توان گفتمیواقع در اند.مورد استناد قرار گرفته

 59این حوزه صعودی و مطلوبی است.  هایمقالهاستناد به 

. اندكشور جهان در تولید مشترك با ایران سهیم بوده

، د امریکامتحایاالت كنندگان كشورهای ین مشاركتبیشتر

للی به المهای بیناند. میزان همکاریانگلیس و فرانسه بوده

نتایج بوده است. كم های ملی خیلی نسبت همکاری

از جمله حریرچی و دیگران حاكی گوناگون ی هاپژوهش

بین المللی در ینبهای یهمکاربودن میزان كم از 

علوم است گوناگون ی هاحوزهپژوهشگران ایرانی در 

فواید مشاركت علمی در . (2007)حریرچی و همکاران، 

ذاران گیاستسدانشمندان و بین المللی، همواره ینبسطح 

علمی مورد بحث و مناظره بوده و موضوع پژوهشی مهمی 

ی علوم و فناوری به و مطالعات كمّ سنجیعلمرا در حوزه 

شاید بتوان با اطمینان اظهار خود اختصاص داده است. 

داشت كه حاصل مشاركت دو یا چند نویسنده از مؤسسات 

در مقایسه با گوناگون، ی كشورهای علمی و پژوهش

یک  در هموسسیک نویسنده از یک شدة  تولیدات منتشر

ن تالش است كه یقیناً نتیجه ای یبیشتركشور، نتیجه تالش 

ی و كیفی تولیدات علمی خواهد بود ، رشد كمّبیشتر

( در 2005) و همکاران(. فرنکن 2001)گالنزل و شابرت، 

ناد را المللی میزان استپژوهشی دریافتند كه مشاركت بین

د. دههای داخلی بیشتر افزایش مینسبت به مشاركت

همچنین نتایج پژوهش بوردنز و همکاران حاكی از این امر 

صورت المللی هایی كه در سطح بیناست كه پژوهش

ا توجه به ب ین میزان بازدید را دارند. بنابراینبیشتراند، گرفته

المللی، ها در سطح بینگیری همکاریاهمیت شکل

امر  توجه بیشتری به اینباید كشور  یگذاران علمسیاست

ها های الزم برای رشد این نوع مشاركتو زمینه داشته باشند
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 .را فراهم سازند

نتایج نشان داد كه تولیدات مشاركتی در داخل كشور 

 با سه و بیش هایمقالهسهم  كهطوریبه. استدر حال رشد 

درصد  91یافته و بیش از یشافزااز سه نویسنده بسیار 

كتی مشار صورتبهبیشتر سال مورد بررسی  39تولیدات در 

بوده است تا تولیدات انفرادی. میزان تولیدات انفرادی روند 

و حتی تولیدات دبین پیماید و در این یمی را اآهستهرشد 

 .است اشتهدایر الگوها رشد بیشتری نویسندگی نسبت به س

اگرچه  روشن ساختند كه( 1996ویماال و ردی )

های انفرادی ند، اما پژوهشاهای مشاركتی غالبپژوهش

( در پژوهش خود نشان داد 1993نیز وجود دارند. گاپاتا )

 هایهمقالدرصد انتشارات ژئوفیزیک اكتشافی،  2/56كه 

دریج نویسنده به تتک هایمقالهند. تعداد اهنویسنده بودتک

در حال كاهش بود. نتایج  1985تا  1936در فاصله زمانی 

اری در ها، همکآشکار كرد كه شبیه سایر رشتهتحقیق این 

 های ژئوفیزیک اكتشافی در حال افزایش است. پژوهش

به  آنها، میزان نیاز گوناگونهای بررسی ماهیت رشته

ازد. سشگران را آشکار میپژوهبین همکاری و ارتباطات 

ها و طرحاجرای های موضوعی كه برای در حوزه

ها به مواد، ابزار و امکانات آزمایشگاهی، پژوهش

های كالن، و تعداد زیادی پژوهشگر نیاز است، بودجه

های علوم، مشاركت گروهی ضرورت دارد. در اغلب حوزه

ی دهای پژوهشی حالتی كاربرطرح ،از جمله فنی و مهندسی

طیف وسیعی از امکانات را  آنهاموفقیت در اجرای و دارند 

توان اظهار داشت كه همکاری رو میازاین .طلبدمی

ی های پژوهشگروهی از ضروریات پیشرفت و توسعه طرح

. در مجموع (1389است )حیاتی و دیدگاه، ا هدر این حوزه

 61/2نویسندگان حوزه ژئوفیزیک بین شاخص همکاری 

نده نویستک هایمقالهتعداد  كه دهدیج نشان میبود و نتا

خیلی كم بوده است و نویسندگان حوزه ژئوفیزیک تمایل 

 اند.به همکاری با سایر نویسندگان داشتهزیادی 

 یبندمقولهبا آمد.  دستبهموضوع  5304مقاله  1996از 

 58 بیش ازكه تر مشخص شد موضوعات در سه مقوله كلی

در مقوله مشاهدات ژئوفیزیکی،  هامقالهدرصد موضوع 

و مابقی در دو مقوله ژئوفیزیک جامد زمین ها روشابزار و 

رار قدر بازه مورد بررسی و هیدروسفریک جوّ و ژئوفیزیک 

، موضوعیسازی داشتند. همچنین در نتیجه مصوری

ایران ، زاگرس، منطق فازی، شبکه عصبی موضوعات 

، نشانگرهای سازیوارونمصنوعی، منطق فازی، تهران، 

، و زلزله از موضوعاتی سنجیمقاومت، سازیشبیهای، لرزه

وعات . همچنین موضرا داشتندفراوانی بیشترین بودند كه از 

دار دهد كه حوزه ژئوفیزیک وامآمده نشان می دستبه

های علوم زمین، علوم رایانه، فیزیک، مهندسی شیمی، حوزه

وم زیستی، انرژی، ریاضیات، مهندسی مواد، كشاورزی و عل

 بیوشیمی، و ژنتیک است.

 هاالهمقوضعیت موجود تولید  شد تااین مقاله تالش در 

 هایفعالیتهای در حوزه ژئوفیزیک از قبیل ویژگی

رتولیدترین های موضوعی فعال، پُپژوهشی، حوزه

ر به در كشو هاو مؤسسه هاترین دانشگاهنویسندگان، فعال

 پژوهشیمسئوالن رود انتظار می. ه شوددیتصویر كش

های آموزشی در حوزه ژئوفیزیک، ها و گروهدانشگاه

مناسب را برای تحقیقات در اختیار بودجة تسهیالت و 

 ،قرار دهند. همچنین برای افزایش تولید علمیمحققان 

 ظورمنبههای داخل و خارج امکان تبادل علمی بین دانشگاه

وزشی های آماستفاده از تجربیات یکدیگر، برگزاری دوره

ای هعلمی و آشنایی با پایگاه هایمقالههای نگارش شیوه

طور منظم، فراهم كردن امکاناتی برای افزایش اطالعاتی به

مستمر اجرای های خارجی، آشنایی دانشجویان با زبان

برای شناخت بیشتر از روند  سنجیعلمهای پژوهش

 شود.دات علمی در حوزه ژئوفیزیک پیشنهاد میتولی

-نتایج این مقاله بتواند شاخص كهرود انتظار میحال درعین

های آینده در این حوزه را فراهم های روشن برای پژوهش

 كند.
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