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  ي  ي برتر حوزه نشريه 20ي تاريخ نگاري مقاالت  سنجي و ترسيم نقشه ي علم مطالعه
  *ژنتيك و وراثت

  
  2فريده عصاره، 1سيدحسين ميرجليلي

 

  چكيده
ي  ها، ترسيم نقشه گذاري علمي، ارتباطات علمي دانش پژوهان، رديابي انتشار انديشه بررسي كمي توليدات علمي، سياست :مقدمه

ي تاريخ  سنجي و ترسيم نقشه ي علم هدف از پژوهش حاضر مطالعه. سنجي است ي علم وغيره، برخي از موضوعات حوزه تاريخ نگاري
  .بوده است 2000-2008هاي  ي ژنتيك و وراثت در سال ي برتر حوزه عنوان  نشريه 20نگاري مقاالت 

در اين . روش پيمايشي و تحليل استنادي انجام شد سنجي بود كه با استفاده از پژوهش حاضر از نوع تحقيقات علم :بررسيروش 
كه طي  5سال گذشته حداقل برابر با  5ي ژنتيك و وراثت با ضريب تأثير  ي حوزه عنوان نشريه 20عنوان مقاله از  28813تحقيق، 

بود و تحليل  Web of Scienceوجوي  ها، سيستم جست ابزار گردآوري داده. اند، بررسي شدند منتشر شده 2000-2008هاي  سال
  .، انجام شد™HistCiteافزار  ي تاريخ نگاري با نرم ها و ترسيم نقشه     داده
درصد مقاالت نقش  7/56ي آمريكا در توليد  اياالت متحده. عنوان به زبان انگليسي بودند 2تمامي مقاالت منتشر شده به غير از  :ها يافته

ترين  مقاله فعال 1121با  Harvardدانشگاه . ي دوم تا پنجم قرار داشتند ي زياد در مرتبه اصلهداشت و بريتانيا، آلمان، فرانسه و ژاپن با ف
درصد  5/63همچنين . ي آمريكا بودند سازمان نخست، از كشور اياالت متحده 30سازمان از  25در مجموع، . سازمان در اين حوزه بود

استناد در  1124511مقاالت مورد بررسي . ي آن از اين كشور بود ويسندهاز استنادات مربوط به مقاالتي بوده است كه حداقل يك ن
همكاري بين نويسندگان در حال افزايش بود . نشريه بوده است 20درصد آن مربوط به اين  27/7اند؛ اما فقط  سطح جهاني دريافت كرده

 144ي علم نگاري بر اساس  ترسيم نقشه. رسيد 2008ال نفر در س 05/8به  2000نفردر سال  03/6و ميانگين تعداد نويسندگان مقاالت از 
ي تنوع  ي آن در حوزه خوشه 2شكل گرفت، كه  2000-2008هاي  ي مهم در طول سال خوشه 4ي برتر اين حوزه نشان داد كه  مقاله

ي جديد در تحليل هاي آمار ي بيوانفورماتيك، و كاربرد روش ي ديگر در حوزه خوشه 2هاي تخصصي آن و  ژنتيك انساني و حوزه
  . هاي اين حوزه بود داده

ي  ي ژنتيك در تحقيقات خود دامنه دانشمندان حوزه. همكاري بين نويسندگان اين حوزه باال و در حال افزايش بود :گيري نتيجه
هاي آماري  روش همچنين موضوع بيوانفورماتيك و. تر دارند كنند و اتكاي زيادي به آثار قديمي وسيعي از متون علمي را بررسي مي

  .داراي جايگاه بااليي در تحقيقات اين حوزه است
  .هاي اطالعاتي؛ ژنتيك؛ وراثت؛ استناد نشريات ادواري؛ پايگاه :ي كليديها  واژه

  پژوهشي :نوع مقاله
  1/12/89 :پذيرش مقاله    19/11/89 :اصالح نهايي    16/3/89: مقاله دريافت
ي ژنتيك و  ي برتر حوزه نشريه 20ي تاريخ نگاري مقاالت  سنجي و ترسيم نقشه ي علم مطالعه. ميرجليلي سيدحسين، عصاره فريده :ارجاع

  .75-89 ):1( 9؛ 1391اطالعات سالمت  تيريمد .2000- 2008هاي  وراثت در سال
 

  مقدمه
رسمي  شده در مجالت علمي كانال اصلي و مقاالت منتشر

ترين  ولسنجي يكي از متدا علم و ارتباطي در علوم مختلف
   .مديريت پژوهش است هاي علمي و ارزيابي فعاليت هاي روش

 اين مقاله حاصل تحقيق مستقلي است كه بدون حمايت مالي سازماني انجام
  .شده است

مربي، كتابداري و اطالع رساني، دانشگاه يزد، يزد، ايران ودانشجوي . 1
  .ز، ايراندكتري، كتابداري و اطالع رساني، دانشگاه شهيد چمران اهواز ، اهوا

. استاد، كتابداري و اطالع رساني، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران. 2
 )ي مسؤول نويسنده(

Email: osareh.f@gmail.com
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ارتباطات  گذاري علمي، سياست بررسي كمي توليدات علمي،
علمي  شناختي و ي معرفت طرح نقشه علمي دانش پژوهان،

 علم و تاريخ نگاري ي ترسيم نقشه هاي مختلف دانش، حوزه
از  زايش استفادهاف ).1( اند برخي از موضوعات اين حوزه غيره،

ترين پيشرفت و توسعه در  هاي پيچيده شايد مهم مصورسازي
 ي رشته به ايجاد كه منجر، ارتباط كتابشناختي است

تحقيقاتي  ي حوزه دروندانش در  ي مصورسازي حوزه
   .ه استمصورسازي اطالعات شد

هاي  دياگرام، تحليل روابط كتابشناختي گذشته براي در
نشريات و مقاالت به صورت  ن نويسندگان،ساده از استنادات بي
افزارهايي را توسعه  محققان نرم اما امروزه شد، دستي طراحي مي

به  .ندده اين روند را انجام مي خودكاراند كه به صورت  داده
توليد شده توسط  ™HistCite افزار عنوان مثال نرم

Garfield اي از مقاالت را بر اساس  استنادات بين مجموعه
امكانات و ، افزار اين نرم. )2( كشد زماني به تصوير مي ي دوره

ترين آثار  شناسايي مهماز طريق ها را  تسهيالت فهم پاراديم
 اينكه ضمنگذارد،  مي محققاندر اختيار  موضوعي ي حوزهيك 

بر اساس تقدم ها را  آنو نمايش تصاوير زمان  همي  امكان تهيه
ورودي اين  .)3( سازد ميها فراهم  استنادي بين آن پيوندهاي

ها است،  آن همراه استناداتبه  ركوردهاي كتابشناختي افزار، نرم
يا منابع ديگر ) Web of Science )WOSكه از پايگاه 
با همراه  تصاويريجداول يا  ،خروجي آن .شود استخراج مي

 هاي تحت مطالعه است داده برايسنجي  هاي اطالع شاخص
امكان مصور نمودن  ™HistCiteاز طريق . )4- 5(

اي از مدارك بازيابي شده از  ترين متون از بين مجموعه مرتبط
مدل افزار،  با استفاده از اين نرم. استنادي وجود دارد هاي پايگاه

همان  و بهعلوم به ترتيب تقدم تاريخي  ي تاريخي توسعه
هاي روابط استنادي متون علمي توسعه   صورتي كه در شبكه

  .)6( شود مي نمايش داده ،اند پيدا كرده
 ي حوزهعلم ژنتيك انقالبي در  ،از حدود يك قرن پيش

وجود آورده است و با توجه به اهميتي كه در ه زيست شناسي ب
مورد توجه جدي محققان و پژوهشگران  ،زندگي بشري دارد

ارتباط اي بودن،  بين رشتههايي نظير  ويژگي .بوده است

دانشمندان  ؛ نيازورزي و پزشكيكشا آمار، بيوشيمي، تنگاتنگ با
، اتكاي زياد وسيعي از متون علمي ي دامنه دربه تأمل نتيك ژ

زماني كه تر در  هاي مختلف علم ژنتيك به آثار قديمي جنبه
و همچنين  انقالبي در بسياري از علوم وجود داشت ي توسعه

تاريخي مفاهيم  ي توسعه بهمتخصصان ژنتيك حساسيت 
داليلي بود  ،استناداتذكر وليت با ؤمس اين و انجام خود ي رشته
 ،هاي استنادي  اطالعات علمي براي توليد پايگاه ي سسهؤمكه 
 .)7(صورت آزمايشي انتخاب كرد ه ژنتيك را ب ي حوزه

 ي گسترهوراثت و  فوق و اهميت موضوع ژنيتك وي ها ويژگي
حوزه،  محققان و توليدات علمي اين آن باعث شده است كه

  .دنباشسنجي  ي علم پژوهشگران حوزهورد توجه م همواره
McCain )9 -8(، Pudovkin و Garfield )10 (نيز و 

Lo )11( ي  ي ژنتيك، نشريات حوزه به ترتيب محققين حوزه
ژنتيك و وراثت و ثبت اختراعات اين حوزه را مورد تحقيق و 

» شناسي  شجره«اصطالح  Zsindely. بررسي قرار دادند
)Genealogy (هاي وابسته به آن را در عنوان، كليد            اژهو و

از  1975- 2006هاي  ي مجالت علمي در سال واژه و چكيده
نتايج نشان داد كه از سال . وجو كرد جست WOSطريق 
به بعد، تعداد مقاالت شجره شناسي كاربردي به صورت  1991
گيري افزايش يافته است، در حالي كه شجره شناسي  چشم

همچنين علوم پزشكي و . چنداني نداشته استمحض رشد 
اند و بيش  ژنتيك بيشترين بهره را از شجره شناسي انساني برده

ي پزشكي كه با روش فوق بازيابي  درصد مقاالت حوزه 40از
  ).12(اند  ي عصب شناسي و تومورشناسي بوده اند درباره شده

 در ترسيم™HistCite  افزار كارگيري نرمه ارتباط با ب در
 و Lucio–Arias ،ي تاريخ نگاري توليدات علمي نقشه

Leydesdroff اصطالح دو fullerene* و nanotube* 
مورد  WOSعنوان مدارك نمايه شده در پايگاه  را در
مدرك بازيابي  9672 و 7996به ترتيب و  جو قرار دادندو جست
مدرك پراستناد از هر گروه و روابط دروني  30 سپس .كردند

به تصوير  ™HistCite افزار شناسايي و با نرم را ها آن
اند با به كارگيري  خود سعي كرده ي ها در مقاله آن .كشيدند
ج يبه نتا ،هاي اجتماعي هاي اطالعاتي و تحليل شبكه نظريه
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اعتبار  ™HistCiteافزار  از طريق نرم تاريخ نگاري علم
  .)6( بيشتري ببخشند

كشاورزي نمايه  ي حوزهتوليدات علمي  عصاره و زادهپشوتني
را مورد بررسي  2000- 2008هاي  در سال WOS شده در پايگاه

زبان  25 پيشينه به 22617 كه بودبيانگر اين  ها يافته .قرار دادند
سسه توليد و ؤم 14852 كشور و 173 دنيا و با همكاري ي زنده
ي  اياالت متحده كشورهاي .ندا شده نشريه منتشر 3256 در

در اين  را استراليا بيشترين توليد و آلمان كانادا، يس،انگل ،آمريكا
و بودند مدارك به زبان انگليسي درصد  6/94. اند حوزه داشته

ترسيم  .دشتندا هاي بعدي قرار مرتبه فرانسه درو  لمانيآهاي  زبان
نشان  ™HistCiteافزار  استفاده از نرم با ،علم اين حوزه ساختار

 ،و تنوع بيولوژيكي در سيستم د كه تغييرات زيست محيطياد
  ). 13( است حوزه اين مهم يليكي از مسا
 سنجي،كتاب هاي حوزه علمي توليدات همكاران و حميدي

 پايگاه از شده بازيابي سنجيوب و سنجياطالع سنجي، علم
WOS گر  لبا تحلي را 1990- 2005هاي سال طيWOS  و

HistCite™ از داد كه  ج نشانينتا .مورد تحليل قرار دادند
 ،ي آمريكا كشورهاي اياالت متحدهنظر تعداد مقاالت 

اول تا چهارم  هاي آلمان و هلند به ترتيب در رتبه انگلستان،
بخش  ي كننده توليد ،سساتؤاز م درصد 1/16 و ندقرار داشت

 درصد 26/91 .ندا اي از توليدات علمي اين حوزه بوده عمده
 6 مدارك در درصد 50 زها به زبان انگليسي و بيش ا پيشينه

 ي شده منتشر تبيشترين مقاال .اند عنوان نشريه منتشر شده
 ي و پيدايش حوزه 2005 و 2004 هاي اين حوزه مربوط به سال

از جمله نتايج جالب توجه اين  1997سنجي در سال  وب
  .)14( بوده است پژوهش

عنوان  20 مقاالتدر نظر بوده است  در تحقيق حاضر
ي ژنتيك و وراثت با استفاده  ب تأثير باال در حوزهبا ضري نشريه

شوند و بررسي و تحليل  ™HistCiteافزار  هاي نرم از قابليت
همچنين با . ي تاريخ نگاري اين حوزه ترسيم شود نقشه

هاي موضوعي  سسات، حوزهؤم ها، سازمان كشورها،شناسايي 
 مشخص شدن وضعيت همكاري نويسندگان مقاالت و مهم،

پژوهشگران  اين نشريات، در چاپ مقاله در كشور ايرانجايگاه 

اطالع چاپ مقاله در اين نشريات  وضعيت كشورمان بتوانند از
بيشتري به دست آورند و مقاالت خود را در نشريات با ضريب 

  .تأثير باال منتشر كنند
  

  روش بررسي
سنجي است كه با استفاده  پژوهش حاضر از نوع تحقيقات علم

 ابزار. يشي و تحليل استنادي انجام شده استاز روش پيما
افزار  نرم ها ابزار تحليل داده و WOS ، پايگاهها گردآوري داده

HistCite™ هاي آماري آن مبتني بر آمار  كه تحليل است
  . توصيفي است

ضريب ي حوزه ژنتيك و وراثت كه  عنوان نشريه 20ا ابتد
بوده است، بر  5ها حداقل برابر با  ي آن سال گذشته 5 ثيرأت

  يا JCR(اساس گزارش استنادي نشريات 
Journal citation reports ( پايگاه تامپسون علمي معروف

عناوين هر  WOSسپس از طريق پايگاه . شد انتخاب ISIبه 
  ي زماني يك از نشريات با در نظر گرفتن محدوده

ها بازيابي  هاي آن ي پيشينه وجو و كليه جست 2000- 2008
هاي بازيابي شده  پيشينه WOSگر  ه از طريق تحليلآن گا. شد

ها به  با اين راهبرد، پيشينه. محدود شد» مقاله«به قالب 
ها نظير  به عبارتي، ساير قالب. مقاله كاهش يافت 28813
... هاي سردبير، نقد كتاب، مقاالت مروري و  ها، نامه گزارش

علمي  زيرا به طور معمول، دانش .مورد بررسي قرار نگرفتند
شود و  ي نشريات ثبت و بايگاني مي تأييد شده به صورت مقاله

و  ترين ابزار ثبت اطالعات علمي معتبرترين و رايجمقاالت، 
براي منبع اصلي  وسنجي  هاي علم بهترين ابزار براي فعاليت

 همكاري فكري، ،علم و تغيير در متون علمي ساختار ي مطالعه
   ).10( وهشگران استاجتماعي و يا ساختار شناختي پژ

 بر اساسالگوريتم تاريخ نگاري،  با وجود اينكه
از مدارك و ارتباط  اي بين مجموعه در پراستنادترين آثار
مقاالت مروري در اين ، ولي )15( ستا ها استنادي بين آن

زيرا مقاالت مروري با توجه  .مورد بررسي قرار نگرفت ،تحقيق
 كنند، را بررسي و مرور ميكه تحقيقات گذشته  ها به ماهيت آن

در  گيرند و تحقيقات جديد مورد استفاده قرار مي ي در پيشينه
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د، در حالي كه تحقيقات و بااليي هستن هاينتيجه داراي استناد
 شده طبق برآوردهاي انجامهاي جديد را در بر ندارند؛ ولي  يافته

   ).1(گيرند  ميبرابر مقاالت بنيادي استناد  3حدود 
ابتدا  ™HistCiteافزار  ها به نرم د دادهبراي ورو

به همراه  WOSركوردهاي عالمت دار شده در پايگاه 
تايي ذخيره  500هاي  ، در دستهTXT قالب ها به استنادات آن

هاي الزم  سپس تحليل. وارد شدند ™HistCiteافزار  نرم و به
ي علمي بر اساس پراستنادترين مقاالت ترسيم  انجام و نقشه

ي تاريخ نگاري بر  افزار، امكان ترسيم نقشه اين نرمدر . شد
يا  LCS(» استنادات محلي ي نمره«اساس دو شاخص 

Local citation score( جهانيي استنادات  نمره« و «
)GCS  ياGlobal citation score (وجود دارد .LCS 

و  ™HistCite افزار نرم رفته در كاره عالمت اختصاري ب
 نويسنده، به يك مدرك،استنادات  تعداد ي نشان دهنده

مدارك وارد شده به مجموعه  از ميان...  و ، نشريهسسهؤم
يك  يك مدرك، تعداد دفعاتي است كه GCSو  افزار نرم

موجود در  مدارككل توسط ...  و، نشريه سسهؤم نويسنده،
 LCS است و شاملمورد استناد قرار گرفته  WOSهاي  پايگاه
  .شود نيز مي
  
  ها يافته

دو عنوان آن به زبان  ،مورد بررسي ي مقاله 28813مجموع  از
در  اين مقاالت .بودو بقيه به زبان انگليسي رومانيايي و ولز 

 ،دكه از اين تعدا بودنداستناد جهاني  1124511داراي  مجموع
مربوط به  ومحلي  آن استناد) درصد 27/7( 81807فقط 

ميانگين  .بودبررسي مورد  ي نشريه 20 مجموع مقاالت استنادات
ميانگين . بود پيشينه 44/45 ،هر مقاله منابعتعداد فهرست 
و ميانگين استنادات  03/39مجموع مقاالت،  استنادات جهاني

  . بود 84/2ها  محلي آن
محققيني كه مقاالت خود را دهد كه  اطالعات فوق نشان مي

چاپ ي ژنتيك و وراثت  حوزهثير باالي أنشريات با ضريب ت در
را مورد بررسي و و مدارك وسيعي از نشريات  ي دامنه ،كنند مي

ي  و خوداستنادي نشريات در مجموعه دهند استفاده قرار مي

 ي نشريه 20مقاالت  ،به بيان ديگر .بازيابي شده زياد نيست
ها در ساير  توسط پژوهشگراني كه مقاالت آن اغلبانتخاب شده، 

  .گيرد ر ميمورد استناد قرا ،شود نشريات چاپ مي
 ها، تعداد پيشينه مورد بررسي، ي هنشري 20عناوين 1جدول 

هاني و ميانگين تعداد نويسندگان جوضعيت استنادات محلي و 
جدول كه به  1رديف  ي نشريه. دهد ها را نشان مي مقاالت آن
است،  مقاله بيشترين تعداد ، دارايشود نامه منتشر مي شكل هفته
دوم  ي در رتبه GCSسوم و از نظر  ي در رتبه LCS ولي از نظر

دهد  نشان مي GCSو  LCS ي ستون مقايسه. گرفته است قرار
به مقاالت  اين نشريات، استنادات مجموع از كه درصد كمي

نشان نشريات  LCS ميانگين. پژوهش بوده است ي جامعه
  ي نشريه 3به مقاالت  فقط ،دهد مي
»American journal of human genetics« ،
»Nature genetics«  و»Genome research « به طور

شده  استنادمقاالت تحت بررسي  توسطبار  5ميانگين بيش از 
 باالترين ضريب تأثيربا » Nature genetics«ي  نشريه. است

 از نظر تعداد مقاالت هفتم ي در مرتبه مقاله 1844، با )446/26(
ي تحت  هاين نشريه در مجموع ي هر مقاله .گرفته است قرار

 WOS 2/115و در كل پايگاه  81/7 به طور ميانگين بررسي
ي استنادات محلي  نمره .دفعه مورد استفاده قرار گرفته است

. در اين مجموعه صفر است» Genome biology«ي  نشريه
ي موضوعي  چنانچه از نام آن نيز پيدا است، به دليل تفاوت حوزه

مقاالت ساير نشريات مقاله در اين مجموعه، به  846آن، با 
نشريات انتهاي . استناد نكرده و خوداستنادي هم نداشته است

بيشتر داراي مقاالت  كه داراي مقاالت اندكي هستند، جدول
به . اند اند كه از مجموعه حذف شده ها بوده  مروري و ساير قالب

با  »Nature reviews genetics«ي  نشريه ،عنوان مثال
جوي اوليه و در جست ،38/22 برابر با تهسال گذش 5ضريب تأثير 

محدود كردن نتايج به قالب  از ركورد بود، ولي پس 1730داراي
  .باقي ماندبراي آن پيشينه  4 فقطمقاله، 

سنجي تعيين ميزان همكاري  يكي از كاربردهاي علم
ي ژنيتك قابل توجه، و  كار گروهي در حوزه. نويسندگان است

تعداد  ميانگينستون . نفر بود 92/6متوسط نويسندگان هر مقاله 
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 ،دهد نشان مي 1در جدول هر نشريه  همكار نويسندگان
 .دارند به نسبت باالييژنتيك همكاري  ي نويسندگان حوزه

مورد بررسي،  عنوان از نشريات 10ميانگين تعداد نويسندگان 
ميانگين  با »Nature genetics« ي نشريهبود و  نفر 5بيش از 

   .ي نخست قرار گرفت مرتبه در نفر 37/12
سال  ازبين محققان اين حوزه همكاري دهد  نتايج نشان مي

نفر در  03/6و از ميانگين رو به افزايش بوده  2008تا  2000
اگر چه در . رسيده است 2008نفر در سال  05/8به  2000سال 
  هاي قبل  كاهش بسيار اندكي نسبت به سال 2005و  2002سال 

  .پيوسته داراي رشد بوده است 2006ولي از سال شود،  ديده مي
نقش  توليد مقاالت مورد بررسيكشور در  135 ،در مجموع

 درصد 7/56 مقاله، 16349ي آمريكا با  اياالت متحده .ندا داشته
كشورهاي بريتانيا،  .كرده است منتشر ي پژوهش را مقاالت جامعه

ا پنجم قرار ي دوم ت آلمان، فرانسه و ژاپن به ترتيب در مرتبه
برابر  7/3 بيش از ي آمريكا مقاالت كشور اياالت متحده .گرفتند

برابر فرانسه يعني سه كشور  14/6و  آلمان برابر 48/5بريتانيا، 
 پنجم و باالتر از ي ژاپن از آسيا در مرتبه كشور .بودمهم اروپايي 

   .گرفت كانادا قرار ساير كشورهاي اروپايي و
  

  ي ژنتيك و وراثت در حوزه 5عنوان نشريه با ضريب تأثير حداقل  20عناوين  :1جدول 
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1Oncogene 729/6693110435 5/1 185305 7/26 50/6 

2Human molecular genetics 593/728788857 07/3 109785 1/38 52/8 

3Genes & development 428/1422977656 33/3 153455 8/66 59/5 

4American journal of humangenetics 306/11 219211109 06/5 122829 56 68/10 

5Molecular biology and evolution 846/620496651 24/3 60368 5/29 85/3 

6Evolution 427/520063861 92/1 47647 7/23 84/2 

7Nature genetics 446/26184414414 81/7 212536 2/115 37/12 

8Genome research 678/918149996 51/5 86875 8/47 74/7 

9Molecular therapy 463/517393019 73/1 40207 1/23 13/7 

10Human mutation 002/710451855 77/1 21678 7/11 52/8 

11Genome biology 812/78460 0 20140 81/23 52/6 

12DNA repair 007/5770778 01/1 8839 48/11 86/4 

13PLOS genetics 206/973515 02/0 12753 35/17 99/7 

14Trends in genetics 128/94361451 33/3 13354 63/30 61/2 

15Pharmacogenetics and genomics 329/5403168 42/0 4272 6/10 10/8 

16Chromosoma 111/5350403 15/1 4964 18/14 62/4 

17Current opinion in genetics & evelopment 578/8205863 21/4 10777 57/52 97/1 

18Trends in ecology & evolution 188/17202185 92/0 6050 95/29 01/2 

19 Mutation research-reviews in mutation 
research 

091/6 67 85 27/1 2470 87/36 31/3 

20Nature reviews genetics 381/2246 50/1 207 57/51 75/1 
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 كل شد مجموع استنادات محلي و جهانيگفته كه همانطور 
 اين  ي مقايسه .استناد بود 1124511 و 81807 مقاالت به ترتيب

دهد  نشان مي ي آمريكا اياالت متحده GCSو  LCS باآمار 
، به استآمريكايي مقاالتي كه حداقل يكي از نويسندگانش 

درصد استنادات محلي و جهاني را به خود  5/63 و 26/64ترتيب 
ي تأثيرگذاري مقاالت  اين ارقام نشان دهنده. اند اختصاص داده
اياالت  ميانگين استنادات محلي و جهاني كشور. آن كشور است

بريتانيا با ميانگين . بود 42/ 69و 22/3 ببه ترتي ي آمريكا متحده
در بين  39/46و ميانگين استنادات جهاني  71/3استنادات محلي 

. ي اول قرار گرفت كشور نخست از نظر تعداد مقاله، در مرتبه 5
 ميانگين تعداد نويسندگان مقاالتدر بين پنچ كشور نخست، 

آلمان با نفر از همه كمتر و  07/7ي آمريكا با  اياالت متحده
  . از همه بيشتر بود 91/9ميانگين 

قرار كشور  135بين  از 58ي  مقاله در مرتبه 15 ايران با
 ،42، پاكستان با 53عودي با س، عربستان 128تركيه با  .شتدا

مقاله باالتر از  18مقاله و مصر با  21عربي با  ي امارات متحده
هاي  سال مقاالت ايران مربوط به توزيع .ندشتايران قرار دا

 مقاله، 2با  2005مقاله، سال  1 هر سال 2006 و 2001، 2000
  .بودمقاله  4با 2008سال  و 6با  2007سال 

ي ژنتيك و  هاي پرتوليد حوزه هاي مربوط به سازمان  يافته
 مركز 24، سازمان برتر اين حوزه 30كه ازدهد  وراثت نشان مي

 1121با (وارد هار دانشگاه  .است ي آمريكا اياالت متحده از
ي ملي سرطان  ، مؤسسه)مقاله 823با (، دانشگاه تگزاس )مقاله

با (، دانشگاه واشنگتن )مقاله 483با (ي آمريكا  اياالت متحده
به ترتيب در ) مقاله 478با (و كالج پزشكي بايلور ) مقاله 482
 12اين پنج سازمان در حدود . ي اول تا پنجم قرار گرفتند مرتبه

دانشگاه آكسفورد انگلستان . اند الت را توليد كردهدرصد كل مقا
مقاله  384 ژاپن با دانشگاه توكيو، 7ي   مقاله، در مرتبه 464با 

مقاله در  355كانادا با  يو دانشگاه تورنتو 14 ي در رتبه
انگلستان،  UCLهاي  دانشگاه .ندگرفت قرار 16 ي مرتبه

 سهفرانمركز ملي تحقيقات علمي هلسينكي فنالند و 
)CNRS(  هاي       مقاله در رتبه 263و  267، 298به ترتيب با

مؤسسه با توليد  100در مجموع،  .قرار گرفتند 26و  25 ،23

درصد مقاالت نقش داشتند، اين  54مقاله، در انتشار  15591
سازمان در اين مجموعه هر يك  12499در حالي است كه 

  . مقاله بودند 1داراي تنها 
هاروارد به عنوان اولين سازمان از نظر  ه مقاالت دانشگا

بررسي   ي بار در مجموعه 86/4توليد مقاالت، به طور ميانگين 
هاي موجود در پايگاه  ي پيشينه دفعه توسط كليه 19/70شده و 
WOS سازمان اول از نظر  5در بين  .اند مورد استناد قرار گرفته

 سازمان ينچهارم عنوان به واشنگتن دانشگاه توليد مقاالت،
ي  مرتبه در 04/6 ميانگين با محلي استنادات نظر از پرتوليد،

هاروارد و از نظر استنادات جهاني با  نخست و قبل از دانشگاه 
هاروارد قرار  ي دوم و بعد از دانشگاه  در مرتبه 1/68ميانگين 

كه با تعداد مقاالت  دانشگاه آكسفورد انگلستاناما . داشت
با ميانگين استنادات گرفت، جاي تم هف ي مرتبه كمتر در
داراي مقام اول و با ميانگين استنادات جهاني  65/6محلي 

 .ي دوم قرار گرفت هاروارد در مرتبه بعد از دانشگاه  71/69
سازمان  5كمترين ميانگين تعداد نويسندگان همكار مقاالت 

نفر و بيشترين  64/7نخست، مربوط به دانشگاه تگزاس با 
ي  ي ملي سرطان اياالت متحده ط به مؤسسهتعداد مربو
نفر بود كه از ميانگين تعداد نويسندگان كل  95/9آمريكا با 

  .بيشتر بود) نفر 92/6(مقاالت 

 102863دهد كه  تحليل نويسندگان مقاالت نشان مي
نفر  67194از اين تعداد، . نويسنده در توليد مقاالت نقش داشتند

نويسنده با  85. مشاركت داشتندمقاله  1ها در توليد فقط  آن
 10مقاله يعني نزديك به  2785مقاله، در توليد  30حداقل 

  . درصد كل مقاالت نقش داشتند
ها بيانگر اين است كه اكثريت نويسندگان پرتوليد  يافته

اما . ي آمريكا بودند ي پژهش از كشور اياالت متحده جامعه
با  Nakaumura Yي پژوهش  ي جامعه پرتوليدترين نويسنده

مقاالت وي به طور ميانگين در . مقاله از كشور ژاپن بود 101
هاي موجود در  و توسط پيشينه 2/4ي تحت بررسي  مجموعه
دفعه مورد استناد قرار  4/53به طور ميانگين  WOSپايگاه 

دهد  اطالعات مربوط به نويسندگان پرتوليد نشان مي. گرفته بود
 60ي آمريكا كه با  ت متحدهاز كشور اياال  Daly MJمقاالت
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ي هشتم قرار گرفته بود، از نظر استنادات محلي  مقاله در مرتبه
مقاالت اين نويسنده . ي نخست قرار داشت و جهاني در مرتبه

بار و در  9/12ي تحت بررسي به طور ميانگين  در مجموعه
. دفعه استناد شده است 53/136به طور ميانگين  WOSپايگاه 

Peltonen L مقاله به عنوان ششمين  66ز فنالند با ا
. ي دوم قرار گرفت ي پرتوليد از اين نظر در مرتبه نويسنده

دهد كه  ستون ميانگين تعداد نويسندگان همكار نشان مي
ميانگين . اند محققان پركار اين حوزه، به كار گروهي توجه داشته

 و در مقاالت 57/14تعداد همكاران در مقاالت پژوهشگر ژاپني 
اما باالترين ميزان . نويسنده بود 59/14محقق فنالندي 

ي  هشتمين نويسنده Daly MJهمكاري گروهي مربوط به 
ي آمريكا بود كه ميانگين تعداد  پرتوليد از اياالت متحده

 .نفر بود 75/18نويسندگان مقاالت وي 

امكان تحليل  ™HistCite افزار نرم هاي جديد   نسخه
به كارگيري يك ليست بازدارنده  با را هاي عنوان واژه

)StopList (ها در  را بر اساس بسامد آن ها ليست واژهو  ددار
هاي علوم و  با اين پيش فرض كه در حوزه. دهد ارايه ميعنوان 

فني و مهندسي كلمات عنوان با احتمال بيشتري نشان 
توان  ي محتواي متن است، با تحليل كلمات عنوان مي دهنده
تحليل جمع و مفرد . ي محققان را شناسايي كردي پژوهش حوزه

كلمات موجود در عنوان مقاالت و ميزان استنادات جهاني و 
دهد كه تمركز  محلي به مقاالت حاوي اين كلمات، نشان مي

ها،  و كروموزم DNAي  محققان اين حوزه بر روي مطالعه
هاي ژنتيكي و تكامل و به طور  ها، جهش ها و تومور سرطان
  . تيك انساني استكلي ژن
  

 پراستنادترين بر مبتني نگاري تاريخ ي نقشه ترسيم
  :مقاالت

ابزاري است كه قادر است پراستنادترين  ™HistCiteافزار  نرم
اي از مدارك شناسايي و ماتريس استنادات  آثار را ميان مجموعه

ترين مدارك و  افزار مرتبط اين نرم. ها را ترسيم نمايد ميان آن
تواند براي بازسازي  كشد و مي ها را به تصوير مي ن آنروابط ميا

پيش فرض ). 3، 5، 16(ي علوم مفيد باشد  تاريخي توسعه

 30ي تاريخ نگاري، براي ترسيم نقشه ™HistCiteافزار  نرم
 05/0(مدرك يا  144در اين تحقيق . مدرك پراستناد است

به  LCSاز پراستنادترين مقاالت بر اساس شاخص ) درصد
زيرا . اند ي تاريخ نگاري در نظر گرفته شده ور ترسيم نقشهمنظ

درصد از مقاالت موجب شلوغي نقشه  5/0انتخاب بيش از 
در اين مطالعه از آنجا . داد شد و امكان تحليل را كاهش مي مي

از نظر  LCSكه پراستنادترين مقاالت بر اساس شاخص 
GCS ريخ نگاري هاي تا ها بودند و نقشه نيز جزء پراستنادترين

به دست آمده بر اساس اين دو شاخص يكسان بودند، تنها 
  .ترسيم و تحليل شد  LCSي تاريخ نگاري بر اساس نقشه

تشكيل شده بر مبناي  هاي اصلي نمايانگر خوشه 1 شكل
درصد مدارك است، براي كوچك شدن تصوير، مداركي كه  نيم

گرفته ها قرار ن هيچ پيوندي برقرار نكرده و در درون خوشه
ها بستگي به تعداد  ي دايره اندازه. بودند، از تصوير حذف شدند

تر به معني دريافت  هاي بزرگ ها دارد و دايره استنادات محلي آن
ي تحت بررسي  مقاله 28813استنادات محلي بيشتر از ميان 

تر به معني دريافت استنادات محلي  هاي كوچك دايره. است
اراي استنادات جهاني يا كمتر است، اگر چه ممكن است د

GCS تر تقسيم گرديد  ي جزيي خوشه 4به  1شكل . باال باشند
  .ها باعالمت فلش مشخص شده است كه مرز بين آن

مربوط به موضوع تنوع ژنتيكي انسان و  1ي  خوشه
و  Snijdersاز  5422ي  ي شماره مقاله. مورفيسم است پلي

 Snijders AM, et al.2001, NAT(همكاران 

GENET, V29 ( با موضوع معرفي يك روش ميكرواري
)micrroarrys (هاي گيري تعداد كپي براي اندازهDNA   به

و  Giglioاز  3655ي  ي شماره طور گسترده در ژنوم و مقاله
 ,Giglio S,et al. 2001(همكاران 

 AMER J HUM GENET, V68 ( در موضوع بررسي
هاي  وني و نوترتيبيهاي ايجاد شده در اثر واژگ مورفيسم پلي

ها، منشأ تشكيل اين خوشه به ويژه از  اي از ژن معمول در دسته
ي اين خوشه  تأثيرگذارترين مقاله. اند بوده 2006تا  2004سال 

تر مشخص شده  ي بزرگ با دايره) 14465ي  ي شماره مقاله(
 .Iafrate AJ,et al(و همكاران  Iafrateاست و توسط 
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2004, NAT GENET, V36(  منتشر شده  2004در سال
ها در بعد وسيع در ژنوم  اين مقاله با موضوع بررسي حذف. است

  . استناد محلي بود 121استناد جهاني و  667انسان، داراي 
بررسي اثر رخدادهايي چون  2005ي مهم سال  در دو مقاله

ي  مقاله(ها در ژنوم انساني  مضاعف شدگي و تعداد كپي
 Sharp AJ, 2005, AMER J)) (17031ي  شماره

HUM GENET, V77  و تغييرات ساختاري ريز در ژنوم
 ,Tuzun E, 2005) (17122ي  ي شماره مقاله(انسان 

NAT GENET, V37 (اين . مورد بحث قرار گرفته است
ي  اين خوشه به مقاله 2006دو مقاله و تمامي مقاالت سال 

 1585ي  ي شماره در مقاله. اند استناد كرده 14465ي  شماره
)Stefansson H, 2005, NAT GENET, V37, 

P12 ( اند، تنوع  به چاپ رسيده 2006و مقاالتي كه در سال
ژنتيكي به صورت موضوعي بررسي شده است و اثر رخدادهايي 

اند، مورد مطالعه  چون واژگوني و حذف كه در ايجاد تنوع دخيل
اين در اين خوشه، سير تاريخي مقاالت به . قرار گرفته است

اند و  اي و كلي بررسي شده ترتيب است كه ابتدا مباحث پايه
هاي پس از آن، محققان بر اساس تحقيقات انجام شده در  سال
  .اند هاي قبل، جزئيات موضوع را مورد پژوهش قرار داده سال

  ي  به طور عمده در نشريه 1ي  خوشه
»Nature genetics « شكل گرفت و  446/26با ضريب تأثير

 American journal«ي  ي آن مربوط به نشريه دو مقالهتنها 

of human genetics «بود 306/11 تأثير ضريب با.  
 به يا معرفي مورد در اصلي مقاالت ي عمده ،2 ي خوشه در

 هاي داده تحليل براي ها داده پايگاه و افزارها نرم كارگيري
 تاريخي سير و بود بيوانفورماتيك كلي طور به يا ژنتيكي
 شده داده نشان مختلف موضوعات در ها آن از استفاده گسترش

 در مؤثر فرآيندهاي بررسي به اغلب 2000 سال مقاالت. است
 Schwartz سال اين در. است پرداخته ژنوم، در تغيير و ايجاد

 ,Schwartz S. & et al, 2000(و همكاران 

GENOME RES, V10) (به ) 923ي  شماره ي مقاله
براي رديف كردن دو توالي  Pipmaker معرفي وب سرور

ي ايشان در مقاالت  اند كه مقاله پرداخته DNAژنوميك 

. مورد استناد قرار گرفته است 2003- 2005هاي  سال
اثر ) 6634ي  ي شماره مقاله(ي اين خوشه  پراستنادترين مقاله

kent )Kent WJ, 2002, GENOME RES, V12  (
افزار  ه و به معرفي نرمبه چاپ رسيد 2002بود كه در سال 

BLAT  -افزار  كه نظير نرمBLAST خواني  جهت بررسي هم
و  1310اين مقاله در سطح جهاني. پرداخته است - ها است توالي

اين نويسنده و . استناد دريافت كرده است 222در سطح محلي 
 ,Kent WJ, 2002( 7138ي  ي شماره همكاران در مقاله

GENOME RES, V12 (ال به معرفي مرورگر در همان س
 University of(ژنوم انسان در دانشگاه كاليفرنيا سانتا كراز 

Santa Cruz/UCSC ( استناد  971پرداختند، كه داراي
با استفاده از اين مرورگر، . استناد محلي بود 178جهاني و 

   .ها پرداخت مورفيسم ها و پلي     توان به بررسي ژن مي
هاي مشابه مقايسه  نوم گونههاي بعد، ژ در مقاالت سال

هاي موردي جهت يافتن تشابه  اند كه تمام اين بررسي شده
ها در موجودات و بررسي سير )سكانس(توالي ) همولوژي(

افزارهايي  ها به ابزارها و نرم براي اين بررسي. ها بود تكاملي آن
نياز بود، در نتيجه تعداد زيادي از مقاالت به  BLASTنظير 

بودند، استناد   اين ابزار را مورد استفاده قرار دادهمقاالتي كه 
ي مشخصي در  اين ارجاعات خود باعث تشكيل خوشه. اند كرده

  .ي دوم شده است داخل خوشه
و  Kongي پراستناد ديگري توسط  مقاله 2002در سال 

) Kong A, 2002, NAT GENET, V31(همكاران 
ركيبي ژنوم ي نو ت با موضوع بررسي نقشه) 7400ي  شماره(

به چاپ رسيد كه » Nature genetics«ي  انسان، در نشريه
اين مقاله . استناد محلي بود 211استناد جهاني و  815داراي 

  .گرديد 3و  2ي  باعث اتصال دو خوشه
Hardison  و همكاران)Hardison RC, 2003, 

GENOME RES, V13 ( و نيزSchwartz  و همكاران
)Schwartz S, 2003, GENOME RES, V13 ( در

و  kent، و 2003در سال 8974و  8964ي  هاي شماره مقاله
 ,Blanchette M( 13119هاي  همكاران در مقاالت شماره

2004, GENOME RES, V14 ( 17307و   
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)Siepel A, 2005, GENOME RES, V15 ( در سال
افزارها،  با استناد به مقاالت قبلي خود، نرم 2005و  2004
وب سرورهاي ذكر شده را در موضوعات مختلف رگرها مرو

اند، كه هر يك از اين مقاالت نيز جزء  مورد استفاده قرار داده
ي ديگري نيز كه در  مقاله. مقاالت پراستناد اين حوزه بودند

ي  ي شماره اين خوشه به معرفي ابزار پرداخته است، مقاله
 ,Brudno M, 2003(و همكاران  Brundoاثر  9735

GENOME RES, V13  ( اين مقاله . بود 2003در سال
به عنوان Multi-LAGAN و  LAGANبه معرفي 

در  DNAي ژنوميك  ابزاري مؤثر براي تطبيق چندگانه
  .مقياس بزرگ پرداخته است

كه به خاطر تفاوت  2ي  هاي سمت چپ خوشه در مقاله
ي اصلي برقرار نكرده است،  موضوعي ارتباط چنداني با خوشه

شود كه يكي از نويسندگان مقاالت  ديده مي Yang ZHم نا
اين . است 16342و  7152، 4657، 1556، 177هاي  شماره

ي تحت بررسي بود كه  مقاله در مجموعه 24نويسنده داراي 
 Molecular biology and«ي  عنوان آن در نشريه 21

evolution «اغلب مقاالت اين خوشه . به چاپ رسيده است
با ضريب تأثير » Genome research«ي  شريهمربوط به ن

بر  2ي  ي اصلي در خوشه توان گفت خوشه مي. بود 678/9
  .اساس خوداستنادي اين نشريه به وجود آمده است

ي پراستناد و تأثيرگذار در سال  چند مقاله 3ي  در خوشه
ي  در نشريه 2001وجود دارد كه همگي در اكتبر سال  2001

»Nature genetics «اند و به طور متقابل به  ه چاپ رسيدهب
 4كه  5179ي  ي شماره به غير از مقاله. اند يگديگر استناد كرده

مشترك  5178ي  ي شماره ي آن با مقاله نويسنده 5نويسنده از 
اين نكته . ي مشترك نداشتند ي اين مقاالت، نويسنده بود، بقيه
قيقات دهد كه نويسندگان اين مقاالت از موضوع تح نشان مي

  . اند يگديگر اطالع و با همديگر ارتباط داشته
و همكاران   Johnsonاثر 5180ي  ي شماره مقاله

)Johnson GCL, et al.2001, NAT GENET, 

V29 ( هاي  هاپلوتيپ براي شناسايي ژن با عنوان برچسب زني
استناد  106استناد جهاني و  718هاي عمومي است و  بيماري

ي تأثيرگذار ديگر اثر  مقاله. ستمحلي دريافت داشته ا
Jeffreys  و همكاران)Jeffreys AJ, et al.2001, 

NAT GENET, V29) (ي  درباره) 5177ي  شماره
است و به  MHCIIدر ژن  meiotic)(نوتركيبي ميوزي 

نقش اساسي در تشكيل اين  5180ي  ي شماره همراه مقاله
  . اند خوشه داشته

ي  هشتمين نويسنده( Dalyاثر  5179ي  ي شماره مقاله
 ,Daly MJ, 2001, NAT GENET(و همكاران ) پرتوليد

V29 ( استناد محلي و با عنوان  137استناد جهاني و  890با
هاپلوتيپ در ژنوم انسان، ديگر  تفكيك با وضوح باالي ساختار 

ي پراستناد ديگر اين سال  مقاله. ي پراستناد اين سال بود مقاله
ي  شماره(نويسندگان آن است  نيز يكي ازDaly كه 

5178)(Rioux JD, 2001, NAT GENET, V29( به ،
بررسي تنوع ژنتيكي در يك ژن خاص كه در ابتال به 

دخالت دارد، پرداخته است؛ اما در مقاالت پس   Crohnبيماري
دو  2002در سال . از خود در اين خوشه تأثيري نداشته است

ي  ي شماره يكي مقاله ي پراستناد منتشر شده است كه مقاله
به آن  2 ي  و همكاران بود و در تحليل خوشه Kongاثر  7400

و همكاران   Abecasisي ديگر، اثر مقاله. اشاره شد
)Abecasis GR, et al.2002, NAT GENET, 

V30 ( اين . استناد محلي بود 177استناد جهاني و  1236با
اي ژنتيكي ه مقاله به معرفي روشي براي تحليل تراكم نقشه

پرداخته است، اما نقش اساسي در تشكيل اين  براي جريان ژن
هاي بعد منتشر  ساير مقاالتي كه در سال. خوشه نداشته است

اند، موضوعات مطرح شده در مقاالت پراستناد اين خوشه را  شده
اين خوشه به . اند هاي مختلف مورد بررسي قرار داده از جنبه

تشكيل  »Nature genetics«ي  طور عمده از مقاالت نشريه
نيز بر اساس خوداستنادي  3ي  بنابراين خوشه. شده است

  . ي خاص شكل گرفته است مقاالت نشريه
ي فرعي را مشاهده  زير خوشه 2توان  مي 4ي  در خوشه

هاي  ها به اهميت و كاربرد روش يكي از اين زير خوشه. كرد
ي  عي با مقالهي فر اين خوشه. آماري در اين رشته اشاره دارد

و همكاران  Stephensاثر  3665ي  پراستناد شماره
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)Stephens M, 2001, AMER J HUM GENET, 

V68 (كه به معرفي يك روش آماري جديد براي بازسازي  
پردازد، شروع  هاي جمعيتي مي ها از طريق داده هاپلوتيپ

استناد  233استناد جهاني و  2312اين مقاله، داراي . شود مي
ي دوم و از نظر  ي بود و از نظر استنادات جهاني در مرتبهمحل

مقاالت استناد . ي اول قرار گرفت استنادات محلي در مرتبه
، همگي تكيه بر يك روش 4ي  كننده به اين مقاله در خوشه
ي  ي شماره مقاله. هاي خود دارند  آماري خاص در تحليل داده

5866 )Niu TH, 2002, AMER J HUM GENET, 

V70 ( به موضوع استنباط بايزي)Bayesian(   هاپلوتيپ براي
ي  ي مرتبط، و مقاله هاي تك نوكلوئيدي چندگانه مورفيسم پلي

 ,Stephens M, 2003( 11613ي  شماره

 AMER J HUM GENET, V73 (ي روش  به مقايسه
هاي   هاي ژنوتيپ ها از داده هاپلوتيپ بايزي براي بازسازي 

 ,Schaid DJ( 6116ي  ي شماره مقاله .جمعيتي پرداخته است

2002, AMER J HUM GENET, V70 ( نمرات
ها را زماني كه  هاپلوتيپ ها و   ها براي همراهي خصيصه آزمون
  .ي پيوستگي مبهم است، بررسي نموده است مرحله

تري با محوريت  ي كوچك ، زير خوشه4ي  در خوشه
گيري  در حال شكل» Nature Genetics«ي  مقاالت نشريه

. شود آغاز مي 2003سال  9273ي  ي شماره است كه با مقاله
  » مطالعات همراهي«موضوع اين خوشه 

)Association studies ( به معني ارتباط يك ژن يا توالي با
اين مقاله در موضوع آناليز مطالعات همراهي و . ها است بيماري

ثر هاي عمومي، ا ها در ايجاد حساسيت در بيماري نقش متغير
Lohmueller  و همكاران)Lohmueller KE, 

et al. 2003, NAT GENET, V33 ( 902و داراي 
  . استناد محلي بود 69استناد جهاني و 

ساير مقاالت اين خوشه نيز به بحث مطالعات همراهي از 
ي اين خوشه  آخرين مقاله. اند هاي مختلف پرداخته جنبه

پرداخته   PLINKبه معرفي مجموعه ابزار) 24207ي  شماره(
 ,Purcell S(و همكاران  Purcellي  مقاله. است

et al. 2007, AMER J HUM GENET, V81 ( اگر

منتشر شده است، ولي با توجه به كاربردي  2007چه در سال 
استناد در پايگاه  563ها،  بودن آن تا زمان استخراج داده

WOS ويژه به باالتر هاي سال مقاالت. دريافت كرده است 
 مورد خوشه زير اين مقاالت توسط كه 2000 سال قاالتم

. بود همراهي مطالعات ي زمينه در است، گرفته قرار استناد
   ي نشريه در خوشه اين مقاالت ي عمده

»American journal of human genetics« از پس و 
  .است رسيده چاپ به »Nature genetics« ي نشريه در آن

  
  بحث

عنوان نشريه با ضريب  20مقاله از  28813پژوهش اين  در
اساس گزارش  بر ي ژنتيك و وراثت در حوزه 5حداقل  تأثير

 ISIبه استنادي نشريات پايگاه تامپسون علمي معروف 
ي  در محدوده WOSها از طريق پايگاه  انتخاب و مقاالت آن

نتايج نشان داد . بازيابي و تحليل شد 2000-2008هاي  سال
اين . ي مقاالت به زبان انگليسي است ، بقيهبه غير از دو مقاله

تواند يكي از داليل باال بودن ضريب تأثير اين  مسأله مي
نشريات باشد، زيرا زبان انگليسي زبان علمي دنيا است و 
مقاالت اين زبان بيشتر مورد مشاهده و در نتيجه مورد استناد 

  . گيرند قرار مي
اند  ركت داشتهكشور در توليد مقاالت مشا 135در مجموع 
درصد مقاالت نقش  7/56ي آمريكا در توليد  و اياالت متحده

كشورهاي انگلستان، آلمان، فرانسه و ژاپن با . داشته است
نتايج اين . ي دوم تا پنجم قرار داشتند ي زياد در مرتبه فاصله

 عصاره و زادهي زبان و كشور با تحقيق پشوتني پژوهش درباره
هاروارد  دانشگاه . مطابقت دارد) 14( انهمكار و حميدي و ،)7(

  . ترين سازمان بوده است مقاله فعال 1121با 
 30سازمان از  24سازمان برتر در توليد مقاالت و  5در كل 

. ي آمريكا هستند سازمان نخست از كشور اياالت متحده
مورد  WOSبار در پايگاه  1124511مقاالت مورد بررسي 

ها  ميانگين تعداد فهرست منابع آناند و  استناد قرار گرفته
ي اطالعات  هاي مؤسسه اين مسأله ديدگاه. مدرك است 44/45

ي  علمي در مورد نياز دانشمندان ژنتيك به تأمل در دامنه
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هاي مختلف علم      وسيعي از متون علمي و اتكاي زياد جنبه
  ). 7(كند  تر را تأييد مي ژنتيك به آثار قديمي

درصد  27/7معادل  81807ي، مجموع استنادات محل
دهد كه  اين موضوع نشان مي. استنادات جهاني است

ي مورد بررسي  عنوان نشريه 20متخصصان ژنتيك كه در 
كنند و  داراي مقاله هستند، تنها از اين نشريات استفاده نمي

ي وسيعي از متون و نشريات را مورد بررسي و استفاده  دامنه
ي  هاي مؤسسه منطبق با ديدگاهاين امر نيز . دهند قرار مي

  ). 7(اطالعات علمي است 
درصد استنادات  5/63دهد كه  تحليل استنادات نشان مي

درصد استنادات محلي مربوط به مقاالتي است  26/64جهاني و 
ي  ها از كشور اياالت متحده كه حداقل يكي از نويسندگان آن

ي اين  پرتوليدترين نويسنده. آمريكا هستند
از كشور ژاپن، پنجمين كشور فعال   Nakamura Yمجموعه،

  . در اين حوزه است
ي مهمي كه متخصصان ژنتيك كشورمان نيز بايد به  نكته

آن توجه كنند، بحث همكاري گروهي باال در تحقيقات اين 
نفر از  8ميانگين تعداد نويسندگان همكار مقاالت . حوزه است

. نفراست 18ا ت 10ي پرتوليد اين مجموعه بين نويسنده 10
 7ميانگين نويسندگان مقاالت مؤسسات پرتوليد نيز بيش از 

ميزان همكاري دانشمندان اين حوزه سال به سال در . نفراست
 05/8به  2000نفر در سال  03/6حال افزايش بوده است و از 

ي  اين امر نشان دهنده. رسيده است 2008نفر در سال 
و وراثت و  ي ژنتيك تخصصي شدن هر چه بيشتر حوزه

هاي  ضرورت همكاري و حضور متخصصان در تخصص
  .مختلف در تحقيقات اين حوزه است

تحليل بسامد واژگان عنوان مقاالت و مقاالت نويسندگان 
دهد كه  ها نشان مي پرتوليد و همچنين اطالعات خوشه

ها، سرطان و تومورها و  و كروموزم DNAي  مطالعه
ي ژنتيك  ر كلي حوزههاي ژنتيكي و تكامل و به طو جهش

انساني و ژنتيك كاربردي، موضوعاتي هستند كه مورد توجه 
هم نشان  Zsindelyتحقيق . باشند پژوهشگران اين حوزه مي

داد كه شجره شناسي كاربردي بيش از شجره شناسي محض 

ي  مورد توجه محققان است و كاربرد شجره شناسي در دو حوزه
درصد مقاالت  40عصب شناسي و تومور شناسي بيش از 

  . )12(بازيابي شده را در بر داشته است 
 عصبي ژنتيك به توجه كه داد نشان McCain ي مطالعه

 ثبت مورد در LO تحقيق نتايج). 8( است شده بيشتر
 ي كره ژاپن، كشور سه در ژنيتك مهندسي ي حوزه اختراعات
 در مورد 1998 به 1991 سال در مورد 258 از تايوان و جنوبي
). 11(كاربردي است  ژنتيك به توجه ي نشانه نيز ،2001 سال
ي پراستناد نشان  مقاله 144ي تاريخ نگاري بر اساس  نقشه
ي تشكيل شده به طور كلي در مورد تنوع  خوشه 4دهد كه  مي

ي مقاالت  ي اول عمده ژنتيكي در انسان است، اما در خوشه
كه در پراستناد به بررسي رخدادهايي چون واژگوني و حذف 

ي دوم مقاالت  در خوشه. اند اند، پرداخته ايجاد تنوع دخيل
پراستنادي قرار گرفته است كه به معرفي و يا استفاده از 

اند كه در  ها و يا وب سرورهايي پرداخته ها، پايگاه داده افزار نرم
اين مقاالت نشان . هاي اين حوزه كاربرد دارند تحليل داده

ي بيوانفورماتيك  يا به طور كلي حوزهدهد كه اين ابزارها و  مي
ي سوم  در خوشه. جايگاه بااليي در تحقيقات ژنتيك دارد

  ها و همراهي چند ژن و اثر هاپلوتيپ  اغلب مقاالت به بررسي
. اند ها پرداخته مورفيسم پلي SNPها بر ميزان  هاپلوتيپ

هاي آماري  ي نقش آمار و روش ي چهارم نشان دهنده خوشه
ي  مقاله 10موضوعات . ي ژنتيك است ت حوزهدر تحقيقا

پراستناد اين مجموعه بر اساس استنادات جهاني نشان 
ي آن در مورد معرفي و به كارگيري  مقاله 6دهد كه  مي

  . هاي آماري است ابزارها و يا روش
مقاله  15با  دهد كه ايران نتايج مربوط به ايران نشان مي

در اين حوزه، ايران . يادي داردي ز مقاله، فاصله 128از تركيه با 
حتي از كشورهايي نظير عربستان سعودي، پاكستان، امارات 

ي عربي و مصر كه در توليد علم نسبت به ايران در  متحده
بنابراين . تري هستند، داراي مقاالت كمتري است ي پايين مرتبه

پژوهشگران اين حوزه در كشورمان بايد تالش بيشتري براي 
المللي و به خصوص در  ود در نشريات معتبر بيننشر مقاالت خ

  .نشريات برتر اين حوزه داشته باشند
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  گيري  نتيجه
ي  ي ژنتيك و وراثت در تحقيقات خود دامنه دانشمندان حوزه

كنند و اتكاي زيادي به آثار  وسيعي از متون علمي را بررسي مي
راي بنابراين دسترسي به منابع جديد و گذشته ب. تر دارند قديمي

با توجه به ماهيت . پژوهشگران اين حوزه اهميت اساسي دارد
اين حوزه براي رشد تحقيق و پژوهش، دسترسي به منابع اصلي 

  .ي اين حوزه در هر گرايشي ضروري است و پايه
و ) نفر 92/6(ميانگين تعداد نويسندگان كل مقاالت 

 10ميانگين همكاران نويسندگان برتر اين حوزه اغلب باالي 
نفر  03/6همچنين همكاري دانشمندان اين حوزه از . فر استن

اين . رسيده است 2008نفر در سال  05/8به  2000در سال 
ي  ي تخصصي شدن هر چه بيشتر حوزه امر نشان دهنده

هاي مختلف در  ژنتيك و وراثت و ضرورت همكاري تخصص
. اي واحد است ي راه حل مسأله تحقيقات اين حوزه جهت ارايه

هاي مشابه، از  رو همكاري در تأليفات اين حوزه و حوزه يناز ا
مواردي است كه بايد به آن توجه بيشتري شود و همكاري 
بين محققان اين حوزه بيش از پيش مورد حمايت و تشويق 

  .قرار گيرد
ي ژنتيك  دهد حوزه بررسي موضوعات نشان مي

كاربردي بيش از ژنتيك محض مورد توجه پژوهشگران اين 
ي ژنتيك انساني مطالعات بيشتر بر  در حوزه. ه استحوز

ها، سرطان و تومورها و  و كروموزوم DNAي  روي مطالعه
همچنين متخصصين . هاي ژنتيكي متمركز است جهش

هاي پژوهشي محققان اين  بيوانفورماتيك و آمار اغلب در تيم
  . حوزه حضور دارند
در  هاي پژوهش، تعداد مقاالت كشور ايران طبق يافته

ي ژنتيك و وراثت حداقل در سطح نشريات برتر اين  حوزه
حوزه كمتر از حد انتظار و از بسياري از كشورهايي كه از نظر 

تري نسبت به  ي پايين المللي در مرتبه توليد علم در سطح بين
  . ايران قرار دارند كمتر است

  پيشنهادها
ي  زهي تخصصي شدن هر چه بيشتر حو ها نشان دهنده يافته. 1

ژنتيك و وراثت و ضرورت همكاري و حضور متخصصان با 
بنابراين . هاي مختلف در تحقيقات اين حوزه است تخصص

شود پژوهشگران اين حوزه در كشورمان با برقراري  پيشنهاد مي
هاي مرتبط، اقدام به  ارتباط و همكاري بيشتر با ساير رشته

تحقيقات هاي پژوهشي كنند و دست اندر كاران  تشكيل گروه
به . هاي پژوهشي را تشويق نمايند كشور نيز تشكيل گروه

هاي  عنوان مثال همكاري گروهي را به عنوان يكي از شاخص
  .ارزيابي تحقيقات و مقاالت منظور كنند

ي ژنتيك در سطح  همكاري گروهي در بين محققان حوزه. 2
شود كه  پيشنهاد مي. باشد و در حال افزايش است بااليي مي

شگران كشور به كارهاي گروهي و تيمي توجه بيشتري پژوه
ها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي كشورمان  دانشگاه. داشته باشند

ي همكاري بين  نيز بايد با ايجاد تمهيدات و ساز و كارهايي زمينه
  . هاي تشويقي را اعمال كنند پژوهشگران را فراهم و سياست

نشان ) 44/45(ميانگين تعداد فهرست منابع مقاالت . 3
دهد كه محققان اين حوزه در تأليف مقاالت خود، حجم  مي

بنابراين پيشنهاد . دهند زيادي از منابع را مورد بررسي قرار مي
ها و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور با توجه  شود دانشگاه مي

ي بيشتر عالوه بر خريد  به ماهيت اين حوزه، با تخصيص بودجه
ي متنوع و جديد، امكان دسترسي به منابع و پايگاه اطالعات

ي  تر اين حوزه را نيز ميسر كنند و بدينوسيله زمينه منابع قديمي
  . الزم براي پژوهش بيشتر در اين حوزه را فراهم نمايند

  
  تشكر و قدرداني

بدينوسيله از آقاي دكتر علي محمد فروغمند مدير گروه و خانم 
ژنتيك   ي تهپريچهر دارابي دانشجوي كارشناسي ارشد رش
هاي مقاالت،  دانشگاه شهيد چمران اهواز كه در تبيين موضوع

  .گردد گزاري مي پژوهشگران را ياري نمودند، قدرداني و سپاس
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Scientometric Analysis and Scientific Mapping of Articles Published in 
Twenty Top Journals in the Field of Genetics and Heredity* 

Seyed Hossein Mirjalili1; Farideh Osareh, PhD2 

Abstract 
Introduction: The quantitative analysis of scientific output, scientific policy making, scientific 
relationships of researchers, and drawing historiographic outlines are all parts of scientometric 
discipline. This paper was designed for scientometric analysis of 20 top journals in the field of 
genetics and heredity in 2000-2008 and to map the scientific structure of their papers. 
Methods: This research utilized scientometric methods and procedures to analyze the data from 
28813 papers published in 20 journals in the field of genetics and heredity with a minimum 
impact factor of 5 during the past 5 years.  The Web of Science database was used to collect the 
data and HistCite™ was used to draw the historiographic outline. 
Results: All papers, except for 2, have been published in English. The United States, with 56.7% 
of all published papers, came first while Britain, Germany, France, and Japan stood the second to 
the fifth, respectively with a large gap. Harvard University was the most active organization in 
this field by publishing 1121 papers.  Of the first 30 organizations, 25 were American. Moreover, 
63.5% of the citations were from papers with at least one American author. Although the papers 
used in this study have been cited 1124511 times internationally, only 7.27% of the citations 
belonged to the 20 journals evaluated in this study. Cooperation had a rising trend amongst 
authors and the average number of co-authors increased from 6.03 in 2000 to 8.05 in 2008.The 
scientific outline drawn based on the top 144 papers within this discipline showed that 4 clusters 
had been formed during 2000-2008 of which 2 clusters covered human genetics diversity and its 
various sub disciplines. The other two clusters covered bioinformatics or software and database 
applications and utilizing advanced statistical methods in analyzing data in this field. 
Conclusion: The cooperation amongst researchers in publishing papers was high and increasing. 
The scientists in the field of genetics covered a vast number of papers in their literature review 
which relied extensively on old and historical publications. Bioinformatics and statistical methods 
were also found to be of great importance in this field. 
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