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Abstract: The purpose of this descriptive research was to identify hot
and emerging topics in Biochemistry and Molecular Biology in Iran and
to map the intellectual structure of this field in a ten-year period. The
intellectual structure of the field of Biochemistry and Molecular Biology
in Iran was studied by analyzing co-occurrences of keywords and cited
references. The research population of this study was all research and
review papers of Iranian researchers published in journals indexed by
the Web of Science database from 2008 to 2017. The collected data
from Web of Science were analyzed by the CiteSpace Software in
order to map the intellectual structure of this field. The results showed
that the keywords such as gene expression, protein, in vitro, oxidative
stress, binding, apoptosis and cell were among the hot research topics
in Iran and terms such as chitosan, nanocomposite, antibacterial
activity, dynamics molecules, stem cells, mesenchymal stem cells and
immobilization have been indicative of the emerging topics in Iranian
research in the studied time period. Increasing publications in the field
of biochemistry and molecular biology in Iran at the international level
and its inclusion in the country’s research priorities led us to conduct a
scientometric study of this research area. Therefore, due to the hot and
emerging topics identified in this research, such studies can be used as
a road map for the country’s large-scale scientific planning and policy.
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چكيــده :هــدف پژوهــش حاضــر بررســی رونــد موضوعــی حــوزة بیوشــیمی و
زیستشناســی مولکولــی ایــران بهمنظــور شناســایی موضوعهــای داغ و نوظهــور
و بررســی ســیر تحــوالت انجامشــده در ســاختار فکــری ایــن حــوزه در یــک بــازة
زمانــی دهســاله اســت .ایــن پژوهــش از نظــر نــوع ،توصیفــی و از نظــر هــدف،
کاربــردی اســت .ســاختار فکــری حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی
ایــران بــا اســتفاده از فنــون تحلیــل همرخــدادی واژگان و تحلیــل ارجاعهــا مــورد
مطالعــه قــرار گرفــت .جامعــة پژوهــش حاضــر را کلیــة مقالههــای پژوهشــی و
مــروری منتشرشــده توســط پژوهشــگران ایرانــی در طــول ســالهای 2017-2008
در مجلههــای نمایهسازیشــده در پایــگاه اطالعاتــی «وبآوســاینس» موســوم
بــه «وبــگاه علــوم» تشــکیل میدهــد .ابــزار گــردآوری دادههــا ،پایــگاه اطالعاتــی
«وبــگاه علــوم» اســت و ابــزار تجزیــه و تحلیــل یافتهها جهت ترســیم ســاختار فکری
ایــن حــوزه نرمافــزار «سایتاســپیس» اســت .نتایــج نشــان داد کــه واژگانــی ماننــد:
بیــان ژن ،پروتئیــن ،برونتنــی ،اســترس اکســیداتیو ،پیونــد ،آپوپتــوز و ســلول در
زمــرة مباحــث داغ پژوهشــی ایــران و اصطالحاتــی چــون کیتوســان ،نانوکامپوزیت،
فعالیــت ضدباکتــری ،دینامیــک مولکولــی ،ســلولهای بنیــادی ،ســلولهای بنیــادی
مزانشــیمی و ایموبلیزاســیون بیانگــر موضوعهــای نوظهــور در پژوهشهــایایــران
در بــازة زمانــی مــورد بررســی اســت .افزایــش تولیــدات حــوزة بیوشــیمی و
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زیستشناســی مولکولــی ایــران در ســطح جهانــی و قــرار گرفتــن آن در اولویتهــای پژوهشــی کشــور
باعــث شــد کــه ایــن حــوزه از دیــدگاه علمســنجی مــورد بررســی قــرار گیــرد .از ایــنرو ،بــا توجــه
بــه موضوعهــای داغ و نوظهــور شناساییشــده در ایــن پژوهــش ،از اینگونــه پژوهشهــا میتــوان
بهعنــوان یــک نقشــة راه بــرای برنامهریزیهــا و سیاســتگذاریهای کالن علمــی کشــور اســتفاده
نمــود.
كليدواژههـا :سـاختار فکـری ،همرخـدادی واژگان ،همارجاعـی ،بیوشـیمی و زیستشناسـی مولکولـی،
موضوعهـای داغ ،موضوعهـای نوظهـور ،مصورسـازی ،ایـران
 .1مقدمه

بیوشــیمی ،1زیستشــیمی یــا شــیمی حیــات علــم مطالعــۀ ســاختار و ویژگیهــای مــواد موجــود

در ســلولهای زنــده و بــدن جانــداران و بررســی واکنشهــای شــیمیایی در آنهاســت .در واقــع،
بیوشــیمی مطالعــۀ مــواد شــیمیایی و فرایندهــای حیاتــی اســت کــه در ســلولهای موجــودات زنــده
رخ میدهــد .بیوشــیمی شــاخهای از زیستشناســی اســت ،امــا میتوانــد شــاخهای از شــیمی آلــی

نیــز بــه شــمار آیــد .هــدف اصلــی بیوشــیمی درک تمــام فرایندهــای شــیمیایی مرتبــط بــا ســلولهای

زنــده در ســطح مولکولــی اســت و تمرکــز آن بــر نقــش ،عملکــرد و ســاختار مولکولهــای زیســتی
اســت .بدینمنظــور ،بیوشــیمی بهدنبــال ایــن اســت کــه همــة فرایندهــای شــیمیایی ســلولهای

زنــده را در شــرایط مولکولــی تشــریح و تببیــن کنــد ( .)Murray et al. 2003, 1از طــرف دیگــر،
زیستشناســی مولکولــی 2مطالعــة ماکرومولکولهــا و مکانیســمهای ماکرومولکولــی اســت کــه
در موجــودات زنــده رخ میدهــد .بیوشــیمی در ابتــدا روی پروتئینهــا و آنزیمهــا تمرکــز داشــت
و بعدهــا روی اســیدهای نوکلئیــک تمرکــز کــرد کــه در بــدن همــة جانــداران یافــت میشــود .امــا

تمرکــز زیستشناســی مولکولــی از ابتــدا بــر ســاختار و عملکــرد ژن ،ماهیــت مولکولــی ژن ،تکثیــر،

جهــش و بیــان ژن 3اســت (.)Bynum 1999, 140

بــا توجــه بــه اهمیــت رشــتة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی در زندگــی بشــر و نقــش

راهبــردی و پراهمیــت آن در ســایر حوزههــا ،بهویــژه در حــوزة پزشــکی ،داروشناســی و رشــتههای
مرتبــط بــا پزشــکی ،فیزیــک ،انسانشناســی ،و کشــاورزی و بــا توجــه بــه اهمیــت آن در اولویتهای
علمــی کشــور ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا بــا اســتفاده از تحلیــل همرخــدادی واژگان 4و تحلیــل

ارجاعهــا 5و بــا تکیــه بــر رویکردهــای ترســیم نقشــة علــم ســیر تحــول موضوعهــای پژوهشــی ایــن
3. gene expression

1120

2. molecular biology

1. biochemistry

5. cited references analysis

4. co-occurrence keyword
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حــوزه را در یــک بــازة زمانــی دهســاله مــورد بررســی قــرار دهــد .از ایــنرو ،مســئلة اصلــی پژوهــش

حاضــر ایــن اســت کــه موضوعهــای داغ 1و نوظهــور 2حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی
کدامانــد؟ بنابرایــن ،نتایــج ایــن پژوهــش از یکســو ،زمینــة تصمیمگیــری و سیاس ـتگذاری بهتــر

بــرای توســعة ایــن حــوزه را در پــی دارد و از ســوی دیگــر ،زمینــة شــناخت موضوعهایــی را فراهــم

مـیآورد کــه در کانــون توجــه علمــی در ایــن حــوزه قــرار دارنــد.
 .2پیشینة پژوهش

مــرور مطالعــات در حــوزة علمســنجی از منظــر ســاختار پژوهشــی نشــان میدهــد کــه

پژوهشهــای زیــادی در حوزههــای علمــی گوناگــون در ســطح دنیــا انجــام شــده اســت کــه
پژوهشــگران در آنهــا بــه شناســایی موضوعهــای داغ و نوظهــور پرداختهانــد .از جملــة ایــن

پژوهشهــا میتــوان بــه پژوهــش )Hou, ،Shen et al. (2018) ،Xiao et al. (2017) ،Jin & Li (2018

)Jin et ،Zhang & Guan (2017) ،Li, Qiao & Wang (2017) ،Jin & Li (2019) ،Yang & Chen (2018

) al. (2017و ) Kim & Chen (2015اشــاره نمــود.

همچنیــن ،در زبــان فارســی پژوهشهــای گســتردهای بــا اســتفاده از همرخــدادی واژگان

انجــام شــده اســت ،امــا مطالعــات مربــوط بــه ســاختار فکــری یــک حــوزة علمــی بــا اســتفاده از

دو تکنیــک همرخــدادی واژگان و تحلیــل ارجاعهــا در کنــار هــم بســیار انــدک اســت .در

مجمــوع ،بررســی پیشــینهها نشــان داد کــه در داخــل کشــور پژوهشــی کــه بهطــور خــاص و جامــع

موضوعهــای داغ و نوظهــور ایــران را در حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی در یــک
پایــگاه اطالعاتــی جامــع در ســطح جهانــی بــا اســتفاده از ایــن دو تکنیــک مــورد مطالعــه قــرار

داده باشــد ،انجــام نشــده اســت .از ایــنرو ،نیــاز بــه انجــام پژوهشــی گســترده در ایــن حــوزه بــرای
شناســایی ایــن دســت از موضوعهــا کامــ ً
ا احســاس میشــد کــه پژوهــش حاضــر ایــن امــر را
 .1موضوعهــای داغ علمــی موضوعهایــی هســتند کــه بیشــتر مــورد توجــه و اســتفادة پژوهشــگران قــرار گرفتــه و
بهنوعــی جذابتریــن پرس ـشهای پژوهشــی بــه شــمار میرونــد .ایــن موضوعهــا بازتــاب گرایشهــای پژوهشــی
علمــی هســتند کــه بیشــترین توجــه پژوهشــگران و جامعــة علمــی را در یــک برهــة زمانــی کوتــاه بــه خــود معطــوف
داشــتند (Wang & Fang 2016, 1؛  Wan et al. 2015نقــل در  .)Ruan, Hou & Hu 2017, 38از ایــن موضوعهــا در
زبــان بینالمللــی بهعنــوان  Hot topicsیــاد میشــود.
 . 2موضوعهــای نوظهــور موضوعهایــی هســتند کــه ایــن قابلیــت و توانایــی را دارنــد کــه بــه یــک جریــان و رونــد
بســیار تأثیرگــذار در آینــده تبدیــل شــوند (توکلــی ،بابک ـیراد و قرونــه  .)154 ،1395از ایــن موضوعهــا در زبــان
بینالمللــی بهعنــوان  Emerging Topicsیــاد میشــود.
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محقــق ســاخت .در حوزههــای دیگــر ،برخــی از پژوهشهــا بهطــور جزئــی اشــارهای کوتــاه بــه

ایــن موضوعهــا داشــتهاند کــه در ادامــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود« :قاســمیآقبالغی،

آزاده و شیخشــعاعی» ( ،)1397حیــدری و همــکاران (« ،)1397مکــیزاده» و همــکاران ( 1395و
 ،Bazm, Kalantar & Mirzaei (2016) ،)1396و «مهــدیزاده مرقــی ،نظــری و مینایــی» (.)1392

در مجمــوع ،بررســی پیشــینهها در ســالهای اخیــر حکایــت از اســتفادۀ پژوهشــگران از

ترکیــب دو روش همرخــدادی واژگان و تحلیــل ارجاعهــا بهمنظــور شناســایی موضوعهــای داغ و

نوظهــور در حوزههــای مختلــف علمــی دارد .عــاوه بــر ایــن ،نتایــج مربــوط بــه پیشــینهها نشــان داد
کــه پژوهشــگرانی کــه بــه مطالعــات مربــوط بــه ســاختار علمــی عالقهمنــد هســتند ،تمایــل زیــادی

بــه ترکیــب ایــن دو روش و نیــز اســتفاده از نرمافــزار «سایتاســپیس» بــرای شناســایی اینگونــه

موضوعهــا دارنــد کــه ایــن تمایــل در پژوهشهــای خارجــی بیشــتر بــه چشــم میخــورد .از ایــن

ش تحلیــل همرخــدادی واژگان و تحلیــل ارجاعــات و نیــز
رو ،ایــن امــر گویــای ســودمندی دو رو 
نرمافــزار «سایتاســپیس» بــرای ترســیم ســاختار فکــری حــوزهای علمــی اســت.
 .3پرسشهای پژوهش

1 .1موضوعهای داغ ایران در حوزة بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی کداماند؟

2 .2موضوعهای نوظهور ایران در حوزة بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی کداماند؟
 .4روش پژوهش
 .1-4نرمافزار سایتاسپیس

نرمافــزار «سایتاســپیس» 1توســط «چائومــی چــن» ،2اســتاد برجســتة دانشــگاه «درکســل»

آمریــکا طراحــی شــده کــه یــک نرمافــزار معــروف در حــوزة مصورســازی اطالعــات اســت
و از شــاخصهای علمســنجی اســتفاده میکنــد ( .)Chen 2016bایــن نرمافــزار یــک برنامــة

تحــت جاواســت کــه ترکیبــی از روشهــای مصورســازی اطالعــات ،کتابســنجی و الگوریتــم
دادهکاوی اســت ( .)Synnestvedt, Chen & Holmes 2005, 724از ایــن برنامــه نیــز بــرای شناســایی

و مصورســازی نقــاط داغ پژوهشــی و موضوعهــای نوظهــور و نیــز بــرای بــه تصویــر کشــیدن

الگــوی اســتناد در متــون علمــی اســتفاده میشــود ( .)Chen et al. 2008طراحــی «سایتاســپیس»
2. Chen, Chaome
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از ســاختار انقــاب علمــی «تومــاس کوهــن» 1الهــام گرفتــه اســت ( .)Chen 2014, 5هــدف ایــن

اســت کــه الگوهایــی را در مــورد پارادایمهــای علمــی ،از جملــه خــواص ســاختاری و پویایــی
آنهــا ،توســعة یــک حــوزة علمــی در طــول زمــان ،پویایــی یــک حــوزه ،پیشــگامان پژوهــش و

یــا جبهههــای پژوهــش 2در یــک حــوزه و همچنیــن ،خواســتگاه یــک اندیشــه و فکــر روندهــای

در حــال ظهــور در یــک دانــش را نشــان دهنــد .شناســایی تغییــرات بیــن یــک پارادایــم قدیمــی و

یــک پارادایــم جدیــد ،یــک وظیفــة مهــمی اســت کــه توســط نرمافــزار «سایتاســپیس» پشــتیبانی
میشــود (.)Chen 2016a, Xviii

 .2-4بازیابی دادهها

پژوهــش حاضــر از نظــر نــوع ،توصیفــی اســت کــه بــا اســتفاده از همرخــدادی واژگان و

تحلیــل ارجاعهــا ،کــه از جملــه روشهــای علمســنجی بــه شــمار میآینــد ،انجــام شــده اســت.

دادههــای ایــن پژوهــش در تاریــخ  1397/4/9از نمایــة اســتنادی علــوم گســترده ( )SCI-Eپایــگاه
«وبــگاه علــوم» اســتخراج شــد .جامعــة پژوهــش شــامل کلیــة مقالههــای پژوهشــی و مــروری مربــوط

بــه پژوهشــگران ایــران اســت کــه در بــازة زمانــی  2017-2008در مجالتــی اســت کــه در پایــگاه

اســتنادی «وبــگاه علــوم» نمایــه شــدهاند .بــرای بهدســت آوردن داده ابتــدا مجموعــة هســتة «وبــگاه

علــوم» انتخــاب شــد .ســپس ،از قســمت جســتوجوی پیشــرفتة ایــن پایــگاه عبــارت بیوشــیمی
و زیستشناســی مولکولــی جســتوجو و دادههــا بــه مقالــة پژوهشــی و مــروری محــدود شــد.
در نهایــت ،بــرای اســتخراج دادههــا و قابــل خوانــده شــدن آن توســط نرمافــزار «سایتاســپیس»

دادههــای مــورد نیــاز بــا فرمــت  Plain Textدر دســتههای 500تایــی اســتخراج و بــر روی رایانــة
شــخصی ذخیــره شــد .ســپس ،تمــام فایلهــای استخراجشــده بهصــورت یــک فایــل جامــع

درآمدنــد .از ایــنرو ،راهبــرد جســتوجو جهــت اســتخراج دادههــا بــه قــرار زیــر اســت:

=Advanced search / CU=IRAN AND WC= Biochemistry and Molecular Biology AND PY
2008-2017 / Document Type / Article, Review / Refine

 .3-4تجزیه و تحلیل دادهها

کلیــة  5278مــدرک مربــوط بــه حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی ایــران کــه

از ســالهای  2008تــا  2017در مجــات تحــت پوشــش ایــن پایــگاه نمایــه شــدهاند ،بــا فرمــت
2. research front

1. Thomas Samuel Kunh
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 Plain Textذخیــره و بــرای تحلیــل نهایــی و شناســایی ســاختار پژوهشــی آنهــا وارد نرمافــزار

«سایتاســپیس» شــد .از ایــنرو ،جهــت شناســایی موضوعهــای داغ و نوظهــور ایــران در ایــن
حــوزه ،از نرمافــزار «سایتاســپیس» اســتفاده شــد و موضوعهــای داغ و نوظهــور ایــران بــر اســاس

شــاخصهای همرخــدادی واژگان و همارجاعــی واژگان و ارجاعهــا بــا شــکوفایی اســتنادی بــاال
مشــخص شــد .در ایــن پژوهــش موضوعهــای داغ و نوظهــور ایــران بــا طــی چهــار گام مشــخص

شــد کــه ایــن چهــار گام در زیــر شــرح داده شــدهاند:

گام اول :شناسایی کلیدواژهها و ارجاعهای با فراوانی باال

در ایــن مرحلــه ،ابتــدا دادههــا وارد نرمافــزار «سایتاســپیس» شــد و از قســمت Time Slicing

نرمافــزار بــازة زمانــی بــر روی  2017-2008تنظیــم شــد .ســپس ،از بخــش  Text Processingبــرای

مشــخصکردن کلیدواژهــای بــا فراوانــی بــاال تیــک مربــوط بــه کلیدواژههــای عنــوان ،چکیــده،

کلیدواژههــای نویســنده و کــیورد پــاس و بــرای شناســایی ارجاعهــای پراســتناد بــاال تیــک
مربــوط بــه  Cited Referencesانتخــاب شــد .ســپس ،از قســمت  Term Typeایــن نرمافــزار گزین ـة

 Burst Termsانتخــاب و از قســمت  Node Typeدر بخــش واژگان ،گزینــة  Keywordو در بخــش

ارجاعهــا  Cited Referencesانتخــاب شــد .در نهایــت ،جهــت ترســیم نقشــه بــر روی گزینــة Go

کلیــک و شــبکة همرخــدادی واژگانو ارجاعهــا ترســیم شــد و فهرســت کلیدواژههایــی کــه
بیشــترین فراوانــی را داشــتهاند ،هــم در قالــب جــدول و هــم در قالــب نمــودار از نرمافــزار اســتخراج

میشــود.

گام دوم :شناسایی کلیدواژها و ارجاعهای با شکوفایی استنادی باال

در ایــن مرحلــه بــرای مشــخصکردن کلیدواژههــا و ارجــاع هایــی کــه بیشــترین شــکوفایی

اســتنادی را داشــتهاند از گزینــة  Citation/ Frequence Burstاســتفاده شــد و فهرســت کلیدواژههــا

و ارجاعهایــی کــه حائــز شــکوفا شــدن بودنــد ،اســتخراج گردیــد .از ای ـن رو ،کلیدواژههایــی کــه
در بــازة زمانــی  2017-2008مطــرح شــدهاند ،بهعنــوان موضوعهــای داغ و کلیدواژههایــی کــه

در بــازة زمانــی  2017-2015مطــرح شــدهاند ،بهعنــوان موضوعهــای نوظهــور در ایــن حــوزه در
نظــر گرفتــه شــد.

1124

مصورسازی موضوعهای داغ و نوظهور حوزة بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی ایران | غالمپور و دیگران

گام سوم :شناسایی کلیدواژهها بر اساس منطقة زمانی

1

در ایــن مرحلــه بــرای نمایــش کلیدواژههــا بــر اســاس نمــای منطقــة زمانــی از گزینــة Time

View

 Zoneاســتفاده شــد تــا واژگان بــر اســاس نمــای منطقــة زمانــی نمایــش داده شــوند .بعــد،

کلیدواژههــا بــر اســاس ســه بــازة زمانــی کــه شــامل یــک بــازة زمانــی  4ســال و دو بــازة  3ســال

اســت ،دســتهبندی شــدند .در نهایــت ،واژگانــی کــه در هــر ســه بــازة زمانــی مطــرح بودنــد،

بهعنــوان موضوعهــای داغ و واژگانــی کــه در بــازة زمانــی  2017-2015در ایــن حــوزه مطــرح
شــدهاند بهعنــوان موضوعهــای نوظهــور در نظــر گرفتــه شــد.

گام چهــارم :شناســایی کلیدواژههــا و ارجاعهــای پُراســتناد بــر اســاس جــدول زمانــی (نمــودار
خطــی زمانــی)2

در ایــن مرحلــه بــرای نمایــش کلیدواژههــا و ارجاعهــا بــر اســاس نمــای جــدول زمانــی بــر

روی گزینــة  Label Clusters Year by Yearکلیــک شــد تــا واژگان و ارجاعهــا بــر اســاس ســال

خوشــهبندی شــوند .بعــد از خوشــهبندی شــدن واژگان و ارجاعهــا ،بــر روی گزینــة Timeline

 Viewکلیــک شــد تــا نمــودار جــدول زمانــی کلیدواژههــا و ارجاعهــا نمایــش داده شــود .در

نهایــت ،واژگان و ارجاعهایــی کــه فراوانــی باالیــی داشــته و در بــازة زمانــی  2017-2008مطــرح

شــدهاند ،بهعنــوان موضوعهــای داغ ،و واژگان و ارجاعهایــی کــه در بــازة زمانــی 2017-2015
مطــرح شــدهاند ،بهعنــوان موضوعهــای نوظهــور در نظــر گرفتــه شــد .همچنیــن ،در ایــن پژوهــش
از شــاخصهایی اســتفاده شــد کــه در ادامــه بــه اختصــار توضیــح داده میشــوند:

همرخــدادی واژگان :3تکنیکــی اســت کــه بــا اســتفاده از آن میتــوان ســاختار فکــری یــک حــوزه
 .1نمــای منطقــة زمانــی ( ،)Time Zone Viewبــرای برجســتهکردن الگوهــای زمانــی بیــن یــک جبهــة پژوهــش و مبنــای فکــری
آن اســت .نمــای منطقــة زمانــی نمایــش مجموع ـهای از نوارهــای عمــودی بهعنــوان مناطــق زمانــی اســت .ایــن مناطــق زمانــی از
لحــاظ محــدودة زمانــی از ســمت چــپ بــه ســمت راســت در حرکــت هســتند .در ایــن نمــای زمانــی الگوهــا و عناصــر بهوســیلة

خطوطــی بــه هــم متصــل شــدهاند بهطــوری کــه اتصــال یــک جبهــه پژوهــش یــا یــک گــره بــه گــره دیگــر در بــازة زمانــی عقــب

اشــاره بــه مبنــای فکــری آن دارد (.)Chen 2006, 364

 .2جــدول خطــی زمانــی /نمــودار خطــی زمانــی ( :)Timeline Viewدر ایــن نمــودار هــر خوشــه یــا عنصــر در یــک جــدول زمانــی

افقــی مرتــب شــده اســت .جهــت نقطــة زمــان از ســمت چــپ بــه ســمت راســت در حرکــت اســت .در ایــن جــدول خوش ـهها

بهصــورت افقــی نمایــش داده میشــوند .بنابرایــن ،بــراســاس ایــن جــدول پژوهشــگران میتواننــد یــک شــمای کلــی نســبت بــه

عناصــر موجــود در شــبکه در ســیر زمــان داشــته باشــند .بهعبــارت دیگــر ،بــراســاس ایــن جــدول میتــوان درک کــرد کــه چــه

عناصــری یــا چــه موضوعهایــی در چــه برهــة زمانــی مطــرح شــدهاند.

3. co-occurrences keyword
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را نشــان داد .از ایــنرو ،منظــور از همرخــدادی واژگان تعــداد دفعاتــی اســت کــه دو واژه بــا

هــم در عنــوان ،چکیــده ،واژگان تخصیــص دادهشــده بــه مقالههــا توســط نویســندگان و ک ـیورد

پالسهــا در مقالههــای بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی بــا هــم ظاهــر شــدند.

همارجاعــی :1هماننــد تکنیــک همرخــدادی واژگان تکنیــک ،همارجاعــی روشــی اســت کــه بــا

اســتفاده از آن میتــوان ســاختار فکــری یــک حــوزه را نشــان داد .منظــور از همارجاعــی تعــداد

دفعاتــی اســت کــه دو مقالــه در حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی بــا هــم ظاهــر شــدند.

شــکوفایی اســتنادی :یــک معیــار بســیار مهــم بــرای شناســایی میــزان شــکوفایی یــک رخــداد
اســت و میــزان توجــه علمــی بــه یــک موضــوع را در یــک دورة زمانــی معیــن نشــان میدهــد.

واژگان بــا شــکوفایی بــاال :2منظــور واژگانــی (عنــوان ،چکیــده ،واژگان تخصیــص دادهشــده

توســط نویســندگان و ک ـیورد پالسهــا) اســت کــه بیشــترین توجــه و شــدت اســتنادی را توســط

نویســندگان بهدســت آوردهانــد .ارجاعهــای بــا شــکوفایی بــاال :3منظــور مقالههایــی اســت کــه

بیشــترین توجــه و شــدت اســتنادی را توســط نویســندگان بهدســت آوردهانــد.
 .5یافتهها

شــکل  ،1ســاختار فکــری و شــبکة حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی ایــران را

نشــان میدهــد .ایــن شــبکه از  194گــره و  889پیونــد تشــکیل شــده اســت و تراکــم شــبکه نیــز

 0/0475اســت .گرههــا در شــبکة زیــر نشــاندهندة واژگان اســت و رنــگ هــر حلقــه نشــاندهندة
بــرش زمانــی اســت کــه در آن بــرای نخســتینبار همرخــدادی اتفــاق افتــاده و ضخامــت هــر

حلقــه نیــز نشــاندهندة همرخــدادی ایجادشــده در آن بــرش زمانــی اســت (.)Cheng 2006, 365
بنابرایــن ،پیوندههــای رنگــی ایــن مزیــت مهــم را بــرای پژوهشــگران در پــی دارد کــه بــا اســتفاده از

آن بتواننــد الگوهــای زمانــی ایجادشــده را از طریــق نقشــة ترسیمشــده ردیابــی و پویایــی آن حــوزه

را مشــخص نماینــد.

خطوطــی کــه گرههــا را بــه هــم متصــل میکننــد ،نشــاندهندة پیونــد میــان هــر گــره اســت

و رنــگ هــر خــط نشــاندهندة اولیــن زمانــی اســت کــه پیونــد بیــن دو یــا بیــش از دو گــره ایجــاد
شــده اســت .همانطــور کــه در شــکل  ،1قابــل رؤیــت اســت ،واژگانــی ماننــد بیــان ژن ،پروتئیــن،4
3. references citation burst

2. keywords citation burst

1. cited references
4. protein
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شکل  .1نقشة همرخدادی واژگان حوزة بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی ایران
ﺷﻜﻞ  .1ﻧﻘﺸﺔ ﻫﻢرﺧﺪادي واژﮔﺎن ﺣﻮزة ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻳﺮان

ﺗﻌﺪاد ﻫﻢرﺧﺪادي ﻛﻠﻴﺪواژﮔﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﻧﻘﺎط داغ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻳﻚ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ

تعــداد همرخــدادی کلیــدواژگان میتوانــد بیانگــر میــزان توجــه جامعــة علمــی و نیــز

و زﻣﺎن وﻗﻮع و اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ واژﮔﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲﻛﻨﻨﺪة روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻧﻘﺎط داغ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖﺗﺮ و ﺟﺰﺋﻲﺗﺮ ،اﻃﻼﻋﺎت

نشــاندهندة نقــاط داغ پژوهشــی در یــک حــوزه بــه شــمار آیــد و زمــان وقــوع و انتشــار ایــن
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اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
ﺗﻨﻲه ،348
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ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ
حــوزةﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
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زﻳﺴﺖداغ
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اصلــی و
داغنقــاط
بنابرایــن،

جــدول واژﮔﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة
اﻳﻦ رو ،اﻳﻦ
طــورﺖ .از
ﺷﺪه اﺳ
آورده
ﺟﺪول ،1
 ،1در
جــدولآﻧﻬﺎ
وﻗﻮع رﺧﺪاد
رﺧﺪادي دوه ﺳﺎل
یــک ﻛﻪ
در ﻫﺴﺘﻨﺪ
2010
ﺳﺎلﻫﺎي -2008
کــه در
همان
شــده و
ارائــه
ســاله در
ﻫﻢزمانــی
بــازة
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دﻫﻨﺪ.
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اســت،ه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
در اﻳﻦ ﺣﻮز
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﻳﻲ
،348
تنــی
رخــدادیو،549
نمایــان
،381
پروتئیــن
زﻣﻴﻨﻪهم
ﺗﻮاﻧﻨﺪ بــا
بیــان ژن

شناســی
اســترس اکســیداتیو بــا  261بــار نقــاط اصلــی و داغ پژوهــش در حــوزة بیوشــیمی و زیست
ﺟﺪول  .1ﻛﻠﻴﺪواژﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ ﺣﻮزة ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻢرﺧﺪادي

2010-2008
هــا مربــوط بــه ســالهای
رﺧﺪاديبــه شــمار میرونــد .غالــبﺳﺎلایــن موضوع
مولکولــیﻫﻢایــران
ﺳﺎل
ﻫﻢرﺧﺪادي
ﻛﻠﻴﺪواژه

ﻛﻠﻴﺪواژه

هســتند کــه همرخــدادی و ســال وقــوع رخــداد آنهــا در جــدول  ،1آورده شــده اســت .از ایــن رو،
2. oxidative stress

. protein
. in vitro
1. in vitro
. oxidative stress
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ایــن واژگان نماینــدة موضوعهایــی در ایــن حــوزه بــه حســاب میآینــد کــه میتواننــد زمینههــای
کاربــردی و پژوهشــی را در حــوزة یادشــده نشــان دهنــد.

جدول  .1کلیدواژگان برجستة حوزة بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی ایران بر اساس بیشترین همرخدادی
سال

همرخدادی

کلیدواژه

سال

همرخدادی کلیدواژه

157

Identification

2008

549

Gene Expression

2008

157

Rat

2008

381

Protein

2008

157

Nanoparticle

2012

348

In vitro

2008

156

Gene

2008

261

Oxidative stress

2008

144

Disease

2009

232

Mechanism

2008

142

Growth

2009

224

Binding

2008

141

Purification

2008

207

Apoptosis

2009

138

Polymorphism

2009

204

Cell

2008

135

Cancer

2010

172

Stability

2008

120

Antioxidant

2011

168

Escherichia Coli

2009

115

Crystal Structure

2008

159

Derivative

2009

111

Activation

2008

158

Acid

2008

شــکل  ،2بهطــور ویــژه همرخــدادی واژگان در حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی

ایــران را بــر اســاس منطقــة زمانــی نمایــش میدهــد .در ایــن تصویــر ،گرههــا و پیونــد بیــن گرههــا
از ســمت چــپ بــه ســمت راســت در حرکــت اســت .نتایــج مربــوط بــه شــکل  ،2موضوعهــای

داغ حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی ایــران را در ســه مرحلــه نشــان میدهــد .ایــن ســه
مرحلــه ،بــه یــک بــازة زمانــی چهارســاله و دو بــازة زمانــی سهســاله تقســیم شــده اســت.

نتایــج مرحلــة اول کــه شــامل بــازة زمانــی  2011-2008اســت ،واژگانــی چــون بیــان ژن،

پروتئیــن ،برونتنــی ،اســترس اکســیداتیو و مکانیــزم 1را نشــان میدهــد کــه ایــن واژگان بیانگــر
موضوعهــای داغ ایــن حوزهانــد .مرحلــة دوم کــه شــامل بــازة زمانــی  2014-2012اســت ،واژگانــی

چــون نانــوذره ،2جــذب ســطحی ،3درمــان ،4تمایــز (اشــاره بــه تمایــز ســلولی دارد) ،5و مهارکنندههــا
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3. adsorption

2. nanoparticle

1. mechanism

6. inhibitors

5. differentiation

4. therapy
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را دربرمیگیــرد کــه ایــن واژگان نشــاندهندة موضوعهــای داغ پژوهشــی در ایــن بــازة زمانــی

ﻣﺼﻮرﺳﺎزي ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي داغ و ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺣﻮزه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻳﺮان | ﻏﻼﻣﭙﻮر ،ﺻﺒﻮري و ﻧﻮروزي

هســتند .در نهایــت ،مرحلــة ســوم کــه شــامل بــازة زمانــی  2017-2015اســت ،بهعنــوان روندهــای

داﻛﻴﻨﮓ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ،ﺳﻠﻮﻟﻲﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ،1آزادﺳﺎزي 2و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪان 3ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي داغ

در حــال ظهــور در ایــن حــوزه در نظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن مرحلــه شــامل واژگانــی چــون

ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

کیتوســان ،نانوکامپوزیــت ،شبیهســازی دینامیــک مولکولــی ،1داکینــگ مولکولــی ،ســلولیهای

بنیــادی ،2آزادســازی 3و فعالیــت آنتیاکســیدان 4میشــود کــه نشــاندهندة موضوعهــای داغ

ردﭘﺎي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در دورهﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ
آﺷﻜﺎرﻛﻨﻨﺪة
هــایزﻣﺎﻧﻲ
موضوعﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺮﺳﻴﻢوﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
هســتند.
نوظهــور
جدیــد
اﺳﺖ.
ترســیم بــر اســاس منطقــة زمانــی آشــکارکنندة ردپــای پژوهشــگران و میــزان توجــه
ﺑﺮرﺳﻲـن،
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮردبنابرایـ
جامعــه بــه موضوعهــای پژوهشــی در دورههــای زمانــی مختلـ ِ
ـف مــورد بررســی اســت.

شکل  .2نقشة همرخدادی واژگان بر اساس منطقه زمانی
ﺷﻜﻞ  .2ﻧﻘﺸﺔ ﻫﻢرﺧﺪادي واژﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﺎﻧﻲ

هــای
موضوع
دهندة
هــا نشــان
شــده،
کــه در
طــور
ﻫﻤﺎنﻃﻮرهما
پژوهشــیﻛﻨﻨﺪة ﮔﺮهﻫﺎ
ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺼﻞ
روﻧﺪ و
ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ
گرهﻫﺎي
ﻣﻮﺿﻮع
دادهدﻫﻨﺪة
نشــانﻧﺸﺎن
 ،2ﮔﺮهﻫﺎ
شــکلﺷﺪه،
ﻧﺸﺎن داده
ﺷﻜﻞ ،2
ﻛﻪندر

موضوع
بیــن
روابــط
نشــان
ﻇﻬﻮرگره
کننــدة
متصل
خطــوط
ﻣﻮﺿﻮع و
شــمار مﺑﻴﻦیرونــد
ﻧﺸﺎن بــه
ســیر
هــا در
ﺑﺎزﻧﻤﻮن زﻣﺎن
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ
رﻧﮓ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
اﺳﺖ.
دهندةﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻧﻮﻇﻬﻮر
هــاداغ و
ﻧﻘﺎط
ﺑﺎزﻧﻤﺎي
زﻣﺎن و
ﻫﺎ در ﺳﻴﺮ
دﻫﻨﺪة رواﺑﻂ

خوش
ـگ
ﻃﻮرـن،
بازنمـراـون
همچنیـ
اســت.
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖـی
ﻋﻜﺲپژوهشـ
نوظهــور
ﻃﻴﻒ داغ
رﻧﮓ ﺑﺎنقــاط
ـایاﻳﻦظهــور
ﺧﻮﺷﻪبازنمـ
ـان و
ﻇﻬﻮرزمـ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
داغـهوهاﻧﻮﻇﻬﻮر
ﺧﻮﺷﺔ
ﻛﻠﻲرن،ـ7
ﺷﻜﻞ  ،3ﺑﻪ
دارد.
رﻧﮓوﺑﺎﻻﻳﻲ
اﺳﺖ و
ﻳﻚ

ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم،شــکل
اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ،دارد.
اﺳﺘﺮس مطابقــت
ﺗﻨﻲ،عکــس
ﺑﺮونـی
ژن،باالیـ
ـگ
ﭼﻮنرنـ
طیــف
ـگ بــا
ـن رنـ
Derivativeاســت و ایـ
ـک خوشــه
ظهـﺑﺎـور یـ
زمـ
ﻋﻨﻮان
ـان# 0
ﺧﻮﺷﺔ
آﭘﻮﭘﺘﻮز ،4ﺳﻠﻮل،
ﺑﻴﺎن
واژﮔﺎﻧﻲ
ﺷﺎﻣﻞ
4-Triazine

نشـداغ
ـورو راﻧﻘﺎط
ﻣﻮﺿﻮعـﻫﺎ
کلـﻛﻪ
ـوراﺳﺖ
ﻛﺴﻴﺪان
و آﻧﺘﻲا
ﭘﮋوﻫﺸﻲـد.در اﻳﻦ ﺧﻮﺷﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،واژﮔﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳﻴﻮن،5
ـان میدهـ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮو نوظه
واژﮔﺎنـة داغ
اﻳﻦخوشـ
ـی7 ،
 ،3بهطـ

خوشــة  # 0بــا عنــوان  4-Triazine Derivativeشــامل واژگانــی چــون بیــان ژن ،برونتنــی،
3. release

2. stem cell

1

. stem cell1. molecular dynamics simulation
. release
4. antioxidant
activity
. antioxidant
activity
4
. apoptosis
5
. proliferation
2
3
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اســترس اکســیداتیو ،مکانیــزم ،آپوپتــوز ،1ســلول ،و آنتیاکســیدان اســت کــه ایــن واژگان بیانگــر

موضوعهــا و نقــاط داغ پژوهشــی در ایــن خوشــهاند .همچنیــن ،واژگانــی چــون پرولیفراســیون،2

ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی ،3سیتوتوکسیســیتی( 4ســم ســلولی) و ســلولهای بنیــادی

از جملــه نقــاط داغ جدیــد و موضوعهــای نوظهــور در ایــن خوشــهاند .خوشــة  # 1بــا عنــوان

 Degrees Cشــامل واژگانــی چــون پروتئیــن ،پیونــد ،مشــتق (فــرآورده) ،اســید 5اســت کــه ایــن
واژگان نشــاندهندة نقــاط داغ پژوهشــی ایــن خوشــهاند .از طــرف دیگــر ،اصطالحاتــی چــون

ســاختار بلــوری ،شبیهســازی دینامیــک مولکولــی ،دینامیــک مولکولــی ،نانــوذرة طــا ،6داکینــگ

مولکولــی ،آنتیباکتریــال( 7ضدباکتــری) و رفتــار 8بیانگــر موضوعهــای داغ جدیــد و نوظهــور

ایــن خوش ـهاند .خوشــة  # 2بــا عنــوان  Human Embryonic Stem Cellشــامل واژگانــی چــون ژن،

بیمــاری ،پلیمورفیســم ،دیانای و ریســک اســت کــه ایــن واژگان از جملــه موضوعهــای داغ
پژوهشــی در خوشــة  2هســتند .خوشــة  # 3بــا عنــوان  Aqueous Phaseشــامل واژگانــی چــون ثبات

9

اشریشــیا کالی ،10نانــوذره ،خالصســازی ،11دارورســانی 12اســت کــه همــة ایــن واژگان نشــاندهندة

نقــاط داغ پژوهشــی ایــن خوش ـهاند .از طــرف دیگــر ،واژگانــی چــون کیتوســان ،نانوکامپوزیــت،

فعالیــت آنتیباکتریــال ،اسنشــیال اویــل( 13اســانس روغنــی) ،فعالیــت آنتیاکســیدان ،آزادســازی،
ایموبلیزاســیون ،14مکانیــک پراپرتــی 15در ایــن خوشــه بیانگــر نقــاط داغ جدیــد و موضوعهــای

نوظهــور بــه حســاب میآینــد .خوشــة  # 4بــا عنــوان  Antiviral Activityشــامل واژگانــی چــون

وابســتگی کمــی فعالیــت و ســاختار ،الگوریتــم ژنتیــک ،کیمومتریکــس ،توصیفگــر ،ریبونوکلئــاز

 ،16Aو فیلــوژن( 17تکامــل نــژادی ،تبارزایــی) اســت .خوشــة  # 5بــا عنــوان  Peptide Groupاســت کــه
شــامل واژگانــی چــون پپتیدهــا ،نظریــة تابعــی چگالــی ،طیفســنجی ،18و پلیمــر 19اســت .خوشــة

 # 6شــامل  Sigma 2-Receptorاصطالحاتــی چــون انحــراف اســتاندارد 20و شــاخص تــودة بــدن

21

اســت .در ایــن ســه خوشــه هیــچ موضوعــی کــه نشــاندهندة موضوعهــای داغ و نوظهــور باشــد

مشــاهده نشــد و همانطــور کــه در شــکل  ،3مشــخص اســت ،رونــد زمانــی ســه خوشــة  5# ،4#و
 6#تــا ســال  2011ادامــه پیــدا کــرده اســت.
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3. mesenchymal stem cell

2. proliferation

1. apoptosis

6. gold nanoparticle

5. acid

4. cytotoxicity

9. stability

8. behavior

7. antibacterial

12. drug delivery

11. purification

10. escherichia coli

15. mechanical property

14. immobilization

13. essential oil

18. spectroscopy

17. phylogeny

16. ribonuclease A

21. body-mass-index

20. standard deviation

19. polymer

ﺳﺎل  2011اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.
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شکل  .3نقشة همرخدادی واژگان بر اساس نمودار خطی زمانی (جدول زمانی)
ﺷﻜﻞ  .3ﻧﻘﺸﺔ ﻫﻢرﺧﺪادي واژﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﻲ زﻣﺎﻧﻲ )ﺟﺪول زﻣﺎﻧﻲ(

ﻧﻮﻇﻬﻮرــی
ﺧﻮﺷﺔمولکول
شناســی
اﻳﻦت
اﺳﺖ.زیس
ـیمی و
ﺷﻨﺎﺳﻲـوزة
زﻳﺴﺖدر حـ
نوظهــور
ﺣﻮزةههای
دهندة درخوش ـ
ﺧﻮﺷﻪنشــا
ـدول ،2
در اﻳﻦ
ﺟﺪول
بیوشـاﻳﺮان
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و
ﻫﺎينﻧﻮﻇﻬﻮر
ﺟﺪول  ،2ﻧﺸﺎجنـدﻫﻨﺪة

ایــران اســت .ایــن جــدول 1
،1TF-IDF
ـاخص
ـه شـ
ﻧﺸﺎن سـ
ﺟﺪولــاس
ﻛﻪــزدربــر اس
ـوزهﻃﻮررا نی
دﻫﺪ.حـ
ﻧﺸﺎندرﻣﻲایــن
MIـ1ـور
،2LLRنوظه
خوشــة
ﺣﻮزه را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺮﭼﺴﺐ 4-
ﺧﻮﺷﺔ  0ﺑﺎ
ﺷﺪه،
داده
ﻫﻤﺎن
، TF-IDF



 3MI ،2LLRنشــان میدهــد .همانطــور کــه در جــدول نشــان داده شــده ،خوشــة  0بــا برچســب

و  41عضــو و میانــة ســال  2010بهعنــوان محبوبتریــن خوشــه در ایــن

وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،واژﮔﺎن و ﻋﺒﺎرات ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻳﻚ ﺧﻮﺷﻪاﻧﺪ .اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻴﺰان
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
 .1اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ).(TF*IDF
4-Triazine
Derivative
ﺗﻜﺮار ﻟﻐﺎت در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وزن ﻣﻲدﻫﺪ .راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وزن ﻛﻠﻤﻪ و ﺑﺴﺎﻣﺪ آن ﻳﻚ راﺑﻄﺔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪ واژه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ وزن آن ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و از ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي

Saltonـ(.ـوان  Degrees Cو  31عضــو و میانــة ســال  2010یکــی
 &1 Buckleyبــا عن
1988خوشــة
رود و
517ـ-ی
ـمار م
ﺑﺮﺧﻮردارــه ش
ﻣﺪركــوزه ب
ﺗﻮﺻﻴﻒ ح
, 516
ﺧﻮاﻫﺪـﺑﻮد )

 .2اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ) (Log-Likelihood Raitoﻳﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع دادهﻫﺎ را در ﻣﻴﺎن دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﻳﻲ

را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﺪارك از ﻫﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﻳﻦ رو ،اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻌﻨﺎدار را

ـوند ،نشــاندهندة مفاهیــم ،واژگان
ﻛﻮﺷﺎ می
انتخوــاب
دﻫﺪــم
الگوریت
ﺧﻮ ای
ﻳﻚـیله
ﻓﺮدوسـ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪبه
هایی کــه
LLRـب
.)TF*IDFﻫﺎيبرچس
ـم (
الگوریتـ
ش،ـ.(258
1392
)ﺳﺎﻟﻤﻲ
ـنﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﻪـرا
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي
 .(32ﺑﺮﭼﺴﺐ
،1393
.1و ﻗﺪاﻳﻲ
دارﻧﺪ )زوارﻗﻲ
و عبــارات برجســته در یــک خوش ـهاند .ایــن الگوریتــم بســته بــه فراوانــی و میــزان تکــرار لغــات در متــن بــه آنهــا
وزن میدهــد .رابطــه بیــن وزن کلمــه و بســامد آن یــک رابطــة متقابــل اســت؛ هرچــه بســامد واژه بیشــتر باشــد وزن
آن هــم افزایــش مییابــد و از ارزش بیشــتری بــرای توصیــف مــدرک برخــوردار خواهــد بــود (Salton & Buckley
.)1988, 516-517
 .2الگوریتــم ( )Log-Likelihood Raitoیــا الگوریتــم نــرخ مشــابهت ،احتمــال وقــوع دادههــا را در میــان دو مجموعه مورد
بررســی قــرار میدهــد .بهوســیلة ایــن الگوریتــم میتــوان برچس ـبهایی را نشــان داد کــه در میــان مجموع ـهای از
مــدارک از هــم دیگــر متفــاوت هســتند .از ایــنرو ،ایــن امــر از طریــق شناســایی عبارتهایــی حاصــل میشــود کــه
بیشــترین تفــاوت فراوانــی نســبی معنــادار را دارنــد (زوارقــی و قدایــی  .)32 ،1393برچســبهای  LLRجنبههــای
منحصربهفــرد یــک خوشــه را نشــان میدهــد (ســالمی و کوشــا .)258 ،1392
 .3الگوریتــم ( )Mutual Informationیــا الگوریتــم اطالعــات متقابــل .ایــن الگوریتــم کمیتــی اســت کــه رابطــه بیــن دو
متغییــر تصادفــی را کــه بهطــور همزمــان نمونهبــرداری میشــوند ،اندازهگیــری میکنــد .بهطــور خــاص ،ایــن
الگوریتــم ایــن امــر را اندازهگیــری میکنــد کــه بهطــور متوســط چــه مقــدار اطالعــات در یــک متغیــر تصادفــی در
مــورد متغیــری دیگــر ابــاغ شــده اســت .ایــن الگوریتــم بــرای نشــان دادن ارتبــاط متقابــل بیــن دو متغیــر بهمنظــور
شناســایی میــزان وابســتگی میــان دو متغیــر اســتفاده میشــود (.)Learned-Miller 2013, 4
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دیگــر از خوش ـههای نوظهــور در حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی ایــران در ســالهای
اخیــر هســتند.

جدول  .2خالصهای از خوشههای نوظهور در حوزة بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی ایران در بازة زمانی
 2017-2008بر اساس کلیدواژگان
Mean Year

MI

LLR

2010

Gathering Information

Effect 4-Triazine Derivative

2010

Gathering Information

Degrees C

TFIDF

Synthesis

اندازة خوشه سیلهوئت

4

خوشه

41

0/772

0

31

0/703

1

 .6واژگان با بیشترین شکوفایی (انفجار) استنادی بهعنوان یک شاخص

شــکل  ،4نشــاندهندة  47کلیــدواژه بــا شــکوفایی اســتنادی باالســت .همانطــور کــه در ایــن

شــکل نشــان داده شــده ،یکســری خطوطــی نمایــان اســت کــه نشــاندهندة فاصلــة زمانــی مــورد

بررســی اســت .خطــوط آبــی از یــک طــرف نشــاندهندة ســالهای مــورد بررســی و از طــرف

دیگــر ،نشــاندهندة کمفــروغ بــودن و رونــد نزولــی پرداختــن بــه یــک موضــوع اســت .خطــوط
قرمــز نشــاندهندة ســال شــروع و ســال پایــان شــکوفایی یــک موضــوع و همچنیــن ،نشــاندهندة
داغ بــودن یــک موضــوع در یــک برهــة زمانــی خــاص اســت .همانطــور کــه در شــکل  ،4نمایــش

داده شــده ،خطــوط قرمــز از ســمت چــپ بــه ســمت راســت در حرکــت هســتند و خطــوط آبــی

بــه ســالهای  2008نزدیکتــر و خطــوط قرمــز بــه ســالهای  2017نزدیــک میشــود و ایــن امــر

ســیر تحــول موضوعهــا در بــازة زمانــی مــورد بررســی را نشــان میدهــد.

قــدرت (شــدت) اثرگــذاری نیــز نشــاندهندة میــزان توجــه و اهمیــت آن موضــوع در بــازة

زمانــی مــورد بررســی اســت .در بیــن کلیدواژهــای بــا شــکوفایی بــاال در شــکل  ،4دو کلیــدواژة

« .1ســیلهوئت» یکــی از شــاخصهای رایــج و متــداول در خوشــهبندی اســت .پژوهشــگران بــا اســتفاده از مقــدار
ایــن شــاخص اعتبــار ،اســتحکام و قطعیــت خوشــه را مــورد ارزیابــی قــرار میدهنــد .بهعبــارت دیگــر ،ایــن
شــاخص دو معیــار فواصــل درونخوشــهای و برونخوشــهای را در نظــر میگیــرد (پازوکــی ،ســپهری و صابــری
فیــروزی  .)193 ،1393مقــدار ایــن شــاخص از  -1تــا  +1متغیــر اســت و هرچــه مقــدار عــددی آن بــه  +1نزدیکتــر
باشــد ،نشــاندهندة میــزان تشــابه عناصــر و اعضــای موجــود در خوشــه اســت و همچنیــن ،حاکــی از مناســب بــودن
پیکریبنــدی خوشــه اســت .بنابرایــن ،هرچــه نمــرة ایــن شــاخص افزایــش یابــد بــا قاطعیــت بیشــتری میتــوان دربــارة
تجانــس اعضــای یــک خوشــه اظهــار نظــر کــرد (زوارقــی و فدایــی .)30-29 ،1393
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دیانای 1و گیــاه 2دارای بیشــترین مــدت زمــان شــکوفایی بودهانــد .ایــن دو موضــوع بــه مــدت 6

ســال مــورد توجــه جامعــة علمــی قــرار گرفتهانــد .همچنیــن ،در بیــن کلیدواژههــای مطرحشــده در

شــکل  ،4کلیــدواژة کیتوســان بـا شــکوفایی اســتنادی  18/5636بیشــترین شــکوفایی اســتنادی را در
بــازة زمانــی  2017-2015داشــته و بیشــتر مــورد توجــه جامعــة علمــی بــوده اســت .بهطــور کلــی،

نقــاط داغ و نوظهــور حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی ایــران در ســه مرحلــه نشــان داده

شــده اســت.

مرحــلة اول ،بــازة زمانــی  2010-2008را در بــر میگیــرد کــه موضوعهــای داغ ایــن بــازه

شــامل گیــاه ،ریســک (خطــر) ،انجمــن ،جمعیــت ،وابســتگی کمــی فعالیــت و ســاختار ،حساســیت

مــس ،3دیانای و پپتیدهاســت و مرحلــة دوم ،شــامل بازة زمانــی  ،2014-2011بــوده و موضوعهایی

چــون طراحــی Ab Initio ،درمــان ،پلیمورفیســم و بازدارندههــا موضوعهــای داغ ایــن بــازة زمانــی
را تشــکیل میدهنــد .البتــه ،موضوعهایــی چــون طراحــی ،بیمــاری و ســرطان پســتان 4موضوعهــای
داغــی هســتند کــه تــا امــروز مــورد توجــه جامعــة علمــی قــرار بودهانــد .امــا در مرحلــة ســوم ،یعنــی

بــازة زمانــی  ،2017-2015رونــد پژوهشهــای حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی ایــران

بــه ســمت موضوعهایــی چــون کیتوســان ،نانوکامپوزیــت ،فعالیتهــای آنتیباکتریــال ،دینامیــک

مولکولــی ،دورنگتابــی دورانــی 5و سیســتم 6هدایــت شــده و اینهــا موضوعهــای داغ جدیــد و
روندهــای نوظهــور ایــن حــوزه در ســالهای اخیــر بودهانــد.

1. DNA
2. Plant
3 Copper Susceptibility
4 Breast Cancer
5 Circular Dichroism
6 System
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شکل .4واژگان برتر حوزة بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی ایران از نظر شاخص شکوفایی استنادی
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ﻣﺼﻮرﺳﺎزي ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي داغ و ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺣﻮزه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻳﺮان | ﻏﻼﻣﭙﻮر ،ﺻﺒﻮري و ﻧﻮروزي

 .7شبکة همارجاعی بهعنوان یک شاخص
1

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺒﻜﻪ  0/0053اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  ،5ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن Trott

شــکل  ،5ســاختار فکــری حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی ایــران در بــازة زمانــی

)،Frisch MJ. (2009) ،Morris GM. (2009) ،O. (2010

 2008-2017بــر اســاس نقشــة همارجاعــی اســت .ایــن دوره بهطــور کلــی ،از  833گــره و 1820

ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ اﻳﻦ ﺑﺎزة زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول  ،3ﻧﻴﺰ
) Hess B. (2008و ) Jemal A. (2011از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي
1

پیونــد تشــکیل شــده اســت .همچنیــن ،تراکــم شــبکه  0/0053اســت .همانطــور کــه در شــکل

آورد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪﻧﻮﻋﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲﻛﻨﻨﺪة ﻧﻘﺎط
)،Frisch MJ. (2009) ،Morris GM. (2009) ،Trott O. (2010
 ،5مشــخص اســت ،مقالههایــی چــون

آﻳﻨﺪ .جملــه مقالههــای برجســتة ایــن بــازة زمانــی
 Jemalاز
)(2011ﺑﻪ A.
 Hessو
)B. (2008
ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و
داغ در ﺣﻮزة
بودهانــد .اطالعــات مربــوط بــه آنهــا در جــدول  ،3نیــز آورد شــده اســت .ایــن مقالههــا بهنوعــی
منعکسکننــدة نقــاط داغ در حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی بــه حســاب میآینــد.

شکل  .5نقشة همارجاعی ایران در حوزة بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی

جــدول  ،3فهرســتی از  20ارجــاع و یــا مقالــه بــا تعــداد اســتناد بــاال را از ســال  2008تــا 2017

نشــان میدهــد .همانطــور کــه در ایــن جــدول آمــده ،مقالههــای )Trott et ،Morris et al. (2009

) Frisch et al. (2009) ،al. (2010از خوشـههای  74 ،3و  50بیشــترین شــمار اســتنادات را داشــتهاند.

همچنیــن ،خوشــة  1#بــا تعــداد  5مقالــه ،خوشــة  21#بــا  3مقالــه و خوشـههای  74#و  50#هرکــدام
 .1تراکــم یــا چگالــی شــبکه نســبت تعــداد پیوندهــای مشاهدهشــده بــه تعــداد کل پیوندهــای شــبکه اســت کــه مقــدار آن همــواره
عــددی بیــن صفــر و یــک اســت ( .)Racherla & Hu 2010, 12; Cheong & Corbitt 2009, 6هرچــه در یــک شــبکه ایــن عــدد

بــه صفــر نزدیکتــر باشــد ،نشــاندهندة گسســتگی شــبکه و هرچــه بــه یــک نزدیــک باشــد ،نشــاندهندة پیوســتگی در شــبکه

Racherla & Hu Hatala
;2010, 12
اﺳﺖ )
ﺻﻔﺮبگوـ ﻳﻚ
ﻋﺪدي ﺑﻴﻦ
اطالعـآن
ﻛﻪ ﻣﻘﺪار
ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي
ﺗﻌﺪاد
ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد
ﺷﺒﻜﻪ
 .1ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﺎ
2006,
ـذارد (
تأثیــر
ﻫﻤﻮارهشــبکه
ـات در
اﺳﺖـان
ﺷﺒﻜﻪجریـ
ـد بــر
ﻛﻞمیتوانـ
ـبکه
در شـ
ﻣﺸﺎﻫﺪهــاد
ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎيـم و زی
تراکــم کـ
ﻧﺴﺒﺖـی،
ـور کلـ
ﭼﮕﺎﻟﻲهطـ
اســت .ب

 .(Cheong & Corbitt 2009, 6ﻫﺮﭼﻪ در ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ ﺷﺒﻜﻪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ در ﺷﺒﻜﻪ
.)56
اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ و زﻳﺎد در ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد ).(Hatala 2006, 56
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بــا  2مقالــه بیشــترین مقالههــا را در بیــن  20مقالــه یــا ارجــاع بــا تعــداد اســتناد بــاال داشــتهاند.

مقالههــای  15 ،14 ،12 ،10 ،9 ،6و  18نقــاط داغ مربــوط بــه حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی

مولکولــی ایــران در ســالهای  2007-2005را نشــان میدهــد .مقالــة  6توســط

Politzer et al.

) (2007منتشــر شــده و بــه موضــوع «پیونــد هالوژنهــا و طراحــی مــواد جدیــد برومیــد آلــی ،کلریــد

و شــاید فلورایــد بهعنــوان اهــدا کننــده» میپــردازد .مقالــة  9توســط ) Chiti et al. (2006منتشرشــده
و بــه موضــوع «بدتاشــدگی پروتئیــن و آمیلوئیــد عملکــردی و بیمــاری انســانی» پرداختــه اســت.
مقالــة  10توســط ) Domling (2006منتشــر شــده و بــه موضــوع «تحــوالت اخیــر در ایزوســیانید

بــر اســاس واکنشهــای چندجزئــی در شــیمی کاربــردی» پرداختــه اســت .مــدرک  ،12کتابــی

اســت کــه توســط ) Paxinos et al. (2007منتشــر شــده و بــه موضــوع «مغــز مــوش در مختصــات
استریوتاکســی» میپــردازد .مقــالة  14توســط ) Clark et al. (2006منتشــر شــده و بــه موضــوع

«اتصــال هالوژنهــا» میپــردازد .مقالــة  15توســط ) Zhu et al. (2005منتشــر شــده و بــه موضــوع

«واکنشهــای چندگانــه» میپــردازد .مقالــة  18توســط ) Yavari et al. (2007بــه موضــوع «واکنــش

بیــن ایزوســیانیدهای آلکیــل و ایزوپروپیلیدیــن اســید ملــودرم در حضــور هســتههای فســیلی»
پرداختــه اســت.

جدول  .3ارجاعهای برجستة حوزة بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی ایران بر اساس بیشترین استناد
خوشه

ردیف

تعداد استناد

References

خوشه

ردیف

تعداد استناد References

13

)Politzer P. (2008

1

11

43

)Morris GM. (2009

3

1

13

)Paxinos G. (2007

247

12

40

)Trott O. (2010

74

2

13

)Nafisi S. (2008

11

13

30

)Frisch MJ. (2009

50

3

12

)Clark T. (2007

1

14

24

)Hess B. (2008

36

4

12

)Zhu J. (2005

21

15

22

)Jemal A. (2011

45

5

12

)Lakowicz JR. (2013

74

16

20

)Politzer P. (2007

1

6

14

)Politzer P. (2013

1

17

18

)Bulat FA. (2010

1

7

12

)Yavari I. (2007

21

18

15

)Lu T. (2012

50

8

12

)Sharifi-Rad J. (2014

14

19

14

)Chiti F. (2006

13

9

11

)Hosseinkhani S. (2011

10

20

13

)Domling A. (2006

21

10

بهعبــارت دیگــر ،در جــدول  ،3مقالههــای  11 ،4 ،3 ،1و  13نقــاط داغ مربــوط بــه ســالهای
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 2009-2008هســتند کــه مقالــة  1توســط ) Morris et al. (2009منتشــر شــده بــا موضــوع «اتصــال
خــودکار بــا انعطافپذیــری گیرنــدة انتخابــی» و مقالــة  3توســط ) Frisch et al. (2009منتشــر شــده و

بــه موضــوع «) »Gaussian 09 (Revision A02میپــردازد .مقالــة  4توســط ) Hess et al. (2008منتشــر

شــده و بــه موضــوع « :GROMACS 4یــک الگوریتــم بســیار کارآمــد ،متعــادل و مقایسـهپذیر بــرای
شبیهســازی مولکولــی» پرداختــه اســت .مقالــة  11توســط ) Politzer et al. (2008منتشــر شــده و بــه

موضــوع «اتصــال  -σســوراخ بیــن اتمهــای مشــابه و اســتدالل غلــط از عــوارض ذکرشــدة اتمهــا»
میپــردازد .مقالــة  13بــه موضــوع «ترکیــب  DNAبــا آنتیاکســیدان فالونوئیدهــا :مــورن ،آپیگیــن

و نارینگــن» میپــردازد .ایــن مقالــه توســط ) Nafisi et al. (2008منتشــر شــده اســت.

مقالههــای  7 ،5 ،2و  20نقــاط داغ پژوهشــی ســالهای  2011-2010را بیــان میکننــد،

بهطــوری کــه مقالــة  2توســط ) Trott et al. (2010منتشــر شــده و بــه موضــوع «بهبــود ســرعت

و دقــت اتصــال بــا یــک عملکــرد امتیازدهــی بهمنظــور بهینهســازی کارآمــد و چندریســگی

(چندریســمانی)» میپــردازد .مقالــة  5توســط ) Jemal et al. (2011منتشــر شــده و بــه موضــوع

«آمــار جهانــی ســرطان» پرداختــه اســت .مقالــة  7توســط ) Bulat (2011منتشــر شــده و بــه موضــوع
«تجزیــه و تحلیــل کمــی از ســطوح مولکولــی :مناطــق ،حجــم ،پتانســیل الکترواســتاتیک و متوســط

انرژیهــای یونیزاســیون محلــی» میپــردازد .مقالــة  20بــه موضــوع «معمــای مولکولــی ش ـبتابی

چندرنــگ از لوســیفراز کــرم شـبتاب» پرداختــه اســت .همچنیــن ،مقالــة  8در ســال  2012توســط
Lu et al.منتشــر شــده و بــه موضــوع «تحلیــل تابــع مــوج چندمنظــوره» میپــردازد .مــدارک  16و

 17در ســال  2013منتشــر شــدهاند کــه نشــاندهندة نقــاط داغ پژوهشــی ایــن حوزهانــد .مــدرک

 17کتابــی اســت کــه توســط ) Lakowicz (2013منتشــر شــده و بــه موضــوع «اصــول طیفســنجی

فلورســانس» میپــردازد .مقالــة  18توســط ) Politzer et al. (2013منتشــر شــده و بــه موضــوع «پیونــد

هالــوژن :یــک بحــث موقــت» پرداختــه اســت .مقالــة  19توســط ) Sharifi-Rad et al. (2014منتشــر

شــده و بــه موضــوع «ترکیــب شــیمیایی و فعالیــت بیولوژیکــی اســانس  Pulicaria vulgarisاز ایــران»
میپــردازد کــه همــة ایــن مقالههــا موضوعهــای داغ و برجســته در ایــن حوزهانــد.

شــکل  ،6ســاختار فکــری حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی ایــران را بــر اســاس

ارجاعهــا در بــازة زمانــی  2017-2008نشــان میدهــد .همانطــور کــه در ایــن شــکل نشــان داده

شــده ،ایــن شــکل رونــد حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی ایــران را بــر اســاس خطــی

زمانــی نشــان میدهــد .ایــن شــبکه از  833گــره و  1820پیونــد تشــکیل شــده اســت .همچنیــن،
تراکــم شــبکه نیــز  0/0053اســت .در شــکل زیــر گرههــا نشــاندهندة مراجــع مــورد اســتناد و انــدازة
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هــر گــره بــه زمــان مــورد اســتناد قــرار گرفتــن یــک مرجــع در هــر ســال بســتگی دارد .رنــگ هــر

حلقــه نشــاندهندة بــرش زمانــی اســت کــه در آن بــرای نخســتینبار آن مرجــع مــورد اســتناد واقــع

شــده اســت .همچنیــن ،ضخامــت هــر حلقــه نشــاندهندة مــورد اســتناد واقــع شــدن یــک مرجــع

در آن بــرش زمانــی اســت ( .)Cheng 2006, 365خوش ـهها بــر اســاس انــدازه و یــا تعــداد مراجــع
و مقالههایــی کــه در بــر دارنــد ،بهترتیــب صعــودی مرتــب میشــوند .خوشــههایی کــه مراجــع

باالیــی در را خــود دارنــد ،باالتــر قــرار میگیرنــد .اطالعــات مربــوط بــه خوش ـههای نوظهــور بــا
رنــگ قرمــز نشــان داده و برچس ـبگذاری شــدهاند .اطالعــات مربــوط بــه آنهــا در شــکل  ،6و

جــدول  ،4آورده
ﻧﻮروزيـده ،از مجمــوع  19مقالــه
داده شـ
ﻏﻼﻣﭙﻮر،ـان
ـدولاﻳﺮان | ،4نشـ
ﺷﻨﺎﺳﻲجـ
زﻳﺴﺖ در
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ وکــه
هماﺣﻮزهنطــور
ـت.
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎياسـ
ﻣﺼﻮرﺳﺎزيشــده
ﺻﺒﻮري و
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
ﻧﻮﻇﻬﻮر
داغ و

بــا باالتریــن اســتناد 14 ،مقالــه مربــوط بــه خوشــة  1و  4مقالــه مربــوط بــه خوشــة  13و یــک مقالــة
دیگــر مربــوط بــه خوشــة  2بودهانــد.

شکل  .6نقشة همارجاعی ایران بر اساس خطی نمودار زمانی (جدول زمانی)

جــدول  ،4و شــکل  ،6فهرســت  19مقالـه بــا شــکوفایی اســتنادی بــاال بــر اســاس نمــودار خطــی

زمانــی را نشــان میدهــد کــه اطالعــات آنهــا در شــکل  ،6نیــز آورده شــده اســت .بنابرایــن ،از
ﺷﻜﻞ  .6ﻧﻘﺸﺔ ﻫﻢارﺟﺎﻋﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻄﻲ ﻧﻤﻮدار زﻣﺎﻧﻲ )ﺟﺪول زﻣﺎﻧﻲ(

میــان مقالههــا بــا بیشــترین اســتناد بــر اســاس شــکل  ،6و جــدول  ،4برچس ـبهایی چــون Politzer

ﺧﻄﻲـزﻣﺎ
اﺳﺘﻨﺎدي ﺑﺎﻻ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﻓﻬﺮﺳﺖ 19
،6 Chiti
(2006),و ﺷﻜﻞ
Clark (2007),ﺟﺪول ،4
ـیﻧﻲو راشــکوفایی
ﻧﻤﻮدارفراوان
اﺳﺎسـترین
(2007,ﺑﺮ بیشـ
2008,
2013),
Bulat
(2010),
ـت.ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﺷﺪهـ اﺳﺖ.
آورده
درــاﺷﻜﻞ
اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻴﺎن اسـ
ـر ازشــده
ـتری ظاهـ
ـای بیش
در ،6مقالﻧﻴﺰههـ
ـایآﻧآﻬﺎنه
دﻫﺪوﻛﻪمقالههـ
ﻣﻲـته
اســتنادی راﻧﺸﺎنداشـ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ  ،6و ﺟﺪول  ،4ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن Politzer (2007, 2008,

 2013), Bulat (2010), Chiti (2006), Clark (2007),ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
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جدول  .4فهرست مقالههای با شکوفایی استنادی مربوط به نمودار خطی زمانی ایران
شدت
خوشه
(قدرت)

فراوانی سال

1

9 3/1169

2009

1

9 4/4521

2013

9 4/4521

1

9 4/2762

1

9 4/4521

1

9 4/5355

2
1

13
13

8 3/7997

8 2/5732
6 3/1106

2012
2012
2013
2005
2013

2004
2007

ارجاعها

خوشه

شدت
(قدرت)

فراوانی

سال

ارجاعها

Murray JS

1

7/8388

20

2007

Politzer, P

Esrafili, MD
Esrafili, MD
Politzer, P
Esrafili, MD
Politzer, P
Esrafili, MD
Nilsson, MR
Morshedi, D

1

13
13
1
1
1
1
1
1

18

7/0499

14

5/4404

13

5/0827

12

5/7076

12

5/7076

11

5/2301

10

4/753

10

4/9485

10

4/753

2010

2006
2008

2007
2013
2013

2007

2009

2012

Bulat, FA
Chiti, F
Politzer, P
Clark, T
Politzer, P
Politzer, P
Politzer, P
Su PF
Murray JS

جــدول  ،5خالص ـهای از خوش ـههای نوظهــور را نشــان میدهــد .ایــن جــدول بهطــور کلــی،

 2خوشــة نوظهــور را در حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی ایــران نشــان میدهــد .انــدازة
خوشــه نشــاندهندة تعــداد مقالههــای عضــو خوشــه هســتند .همانطــور کــه در جــدول قابــل
رؤیــت اســت ،خوشــة  4بــا برچســب  Na-ion Batteriesو  10عضــو و میانــة ســال  2014بهعنــوان

جدیدتریــن و جوانتریــن خوشــة نوظهــور شــناخته شــده اســت .از جملــه فعالتریــن مقالههــای
موجــود در ایــن خوشــه میتــوان بــه مقالــة ) Soltani (2013اشــاره کــرد .همچنیــن ،خوشــة  1بــا

برچســب  Xcn Centerو  31عضــو و میانــة  2010بهعنــوان محبوبتریــن خوشــه از جملــة دیگــر

خوشــههای نوظهــور حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی ایــران بــه شــمار میآیــد.

فعالتریــن مقالههــای موجــود در ایــن خوشــه ،مقالههــای ) Politzer (2007و ) Bulat (2010هســتند.
جدول  .5خالصهای از خوشههای نوظهور در حوزة بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی ایران در بازة زمانی
 2017-2008بر اساس ارجاعها
Mean Year

MI1

LLR2

TFIDF3

2010

Parallel Field

Xcn Center

Center

2014

Dft Studies Na-ion Batteries Na-ion Batteries

اندازة خوشه سیلهوئت

خوشه

31

0/996

1

10

0/983

4

)2. log-likehood ratio (LLR

)1. mutual information (MI

)3. TF × IDF term frequency–inverse document frequency (TFIDF
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 .8شبکة همارجاعی با بیشترین شکوفایی (انفجار) استنادی بهعنوان یک شاخص

روندهــای نوظهــور را میتــوان بهوســیلة مقالههایــی کــه بیشــترین میــزان شــکوفایی

اســتنادی و بیشــترین اســتناد را در ســالهای اخیــر دریافــت میکننــد ،شناســایی کــرد (Chen

 .)2014; Jin et al. 2017, 31شــکل  ،7فهرســت  54مقالــه بــا شــکوفایی اســتنادی بــاال را نشــان

میدهــد .همانطــور کــه در ایــن شــکل مشــخص اســت 8 ،مقالــه هســت کــه شــکوفایی اســتنادی
آنهــا مربــوط بــه دو ســال اخیــر اســت کــه از ســال  2015آغــاز شــده و تــا ســال  2017ادامــه پیــدا

کــرده اســت .ایــن مقالههــا نشــاندهندة موضوعهــای داغ جدیــد و روندهــای نوظهــور حــوزة
بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی ایــران اســت کــه بــه احتمــال در آینــده بیشــتر مــورد توجــه

قــرار میگیــرد.
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شکل  .7مقالهها (ارجاعها)ی برتر حوزة بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی ایران از لحاظ شکوفایی استنادی

ﺷﻜﻞ  .7ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ )ارﺟﺎعﻫﺎ(ي ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻮزة ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻳﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺳﺘﻨﺎدي
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از ایــنرو ،مقالههــای ) Morris (2009با عنوان «Autodock4 and Autodocktools4: Automated

 »Docking with Selective Receptor Flexibilityو مقالــة ) Trotto (2010بــا عنــوان «Autodock Vina:
Improving the Speed and Accuracy of Docking with A New Scoring Function, Efficient

 »Optimization, and Multithreadingبیشــترین شــکوفایی اســتنادی را داشــتهاند .نکتــة قابــل توجــه

در بیــن مقالههــای بــا شــکوفایی اســتنادی در دو ســال اخیــر ( ،)2017-2015مقالــة Sharifi-Rad

) (2014بــا عنــوان «ترکیــب شــیمیایی و فعالیــت بیولوژیکــی اســانس  Pulicaria vulgarisاز ایــران»

اســت کــه بالفاصلــه یــک ســال بعــد از انتشــار آن مــورد توجــه جامعــة علمــی قــرار گرفتــه اســت.

 .9بحث و نتیجهگیری

ایــن پژوهــش بــا اتــکا بــه روش همرخــدادی واژگان و تحلیــل ارجاعهــا ســاختار فکــری

و ســیر تحــوالت انجامشــده در حــوزة بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی ایــران را در یــک

بــازة زمانــی دهســاله مــورد بررســی قــرار داده اســت .بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از

همرخــدادی واژگان و همارجاعــی رفرنسهــا ،واژگان و رفرنسهــای بــا بیشــترین شــکوفایی

اســتنادی و تحلیــل واژگان و رفرنسهــا بــر اســاس نمــای منطقــة زمانــی و نمــودار خطــی زمانــی
زمینــة شناســایی موضوعهایــی را فراهــم آورده کــه در زمــرة مباحــث داغ در آن حــوزه بــه شــمار

میآینــد .ایــن مقالــه همچنیــن ،بــه پیشبینــی موضوعهایــی پرداختــه کــه بــه احتمــال در آینــدة

نزدیــک بهعنــوان موضوعهــای نوظهــور در آن حــوزة موضوعــی شــناخته خواهنــد شــد.

موضوعهــای داغ ایــران بــر اســاس کلیدواژههــای بــا فراوانــی بــاال ،واژگان برجســته بــر

اســاس نمــای منطقــة زمانــی و نمــای خطــی زمانــی و کلیدواژههــای بــا شــکوفایی اســتنادی بــاال

شــامل موضوعهایــی چــون بیــان ژن ،پروتئیــن ،برونتنــی ،اســترس اکســیداتیو ،مکانیــزم ،پیونــد،

آپوپتــوز ،ســلول ،ثبــات ،اشرشــیا کالی ،مشــتقات ،اســید ،نانــوذره ،شناســایی ،مــوش صحرایــی،

ژن ،بیمــاری ،رشــد ،خالصســازی ،پلیمورفیســم ،ســرطان ،آنتیاکســیدان ،ســاختار بلــوری ،فعــال

شــدن ،ســرطان پســتان ،بیمــاری آلزایمــر ،دیانای ،تحویــل دارو ،آنزیــم ،مهارکننــده ،بهینهســازی،

درونتنــی ،جــذب ،درمــان ،تمایــز ،خطــر ،دورنگتابــی دورانــی ،ســمیت ،بازدارنــده ،داکینــگ،

گیــاه ،مــدل ،ســرم آلبومیــن انســان ،انفالماســیون ،جهــش ،آب ،کربــن نانوتیــوب( 1نانــو لولــه
کربنــی) ،Ab Initio ،و فلو ِرســانس ( 2فِلوئو ِرســانس) اســت.
2. Fluorescence
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موضوعهــای نوظهــور و داغ جدیــد در پژوهشهــای ایــران بــر اســاس کلیدواژههــای

بــا شــکوفایی اســتنادی بــاال و واژگان برجســته بــر اســاس نمــای منطقــة زمانــی و نمــای خطــی

زمانــی شــامل موضوعهایــی چــون کیتوســان ،نانوکامپوزیــت ،فعالیــت ضــد باکتــری ،دینامیــک
مولکولــی ،ســمیت ،نانــوذره طــا ،پرولیفراســیون ،فعالیــت ضــد میکروبــی ،داکینــگ مولکولــی،

فعالیــت آنتیاکســیدان ،آزادســازی ،ســلولهای بنیــادی ،اسنشــیال اویــل ،ضــد باکتــری ،مکانیــک
پراپرتــی ،ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی ،رفتــار ،و ایموبیلزاســیون اســت.

موضوعهــای داغ و نوظهــور ایــران بــر اســاس ارجاعهــای برجســته و ارجاعهــای بــا

شــکوفایی اســتنادی بــاال را میتــوان در مقالههــای پژوهشــگرانی چــون )Trott ،Morris et al. (2009
)Murray ،Domling (2006) ،Nilsson (2004) ،Hess (2008) ،Frisch et al. (2009) ،et al. (2010

)،Morris (2009) ،Tamura (2011) ،Zhao (2008) ،Trott (2010) ،Jemal (2011) ،Lu (2012) ،(2009

) Sharifi-Rad (2014مشــاهده کــرد .ایــن مقالههــا بازتــاب و انعکاسدهنــدة نقــاط داغ و نوظهــور
در پژوهشهــای ایــران در بــازة  10ســالة مــورد بررســی بودهانــد.

در پایــان بــا توجــه بــه اینکــه پژوهشــگران در داخــل و خــارج بــا اســتفاده از شــیوهها و

شــاخصهای مختلــف اقــدام بــه شناســایی ایــن موضوعهــا نمودهانــد ،میتــوان اینگونــه اســتدالل
کــرد کــه روش مشــخص و دقیقــی کــه اکثــر پژوهشــگران بــرای شناســایی ایــن موضوعهــا بــر آن

اتفــاق نظــر داشــته باشــند وجــود نــدارد .بنابرایــن ،پژوهشــگران در اجــرای ایــن پژوهــش روشــی
را اســتفاده نمودنــد کــه اغلــب پژوهشــگران از آن بهــره بردنــد .از ایــنرو ،پژوهــش حاضــر از

نظــر روش پژوهــش شــباهت زیــادی بــا پژوهشهــای صورتگرفتــه توســط )،Jin et al. (2018

) Jin et al. (2017) ،Xiao et al. (2017) ،Zhang & Guan (2017) ،Li, Qiao & Wang (2017دارد.

در نتیجــه ،اســتفاده از چندیــن روش مختلــف علمســنجی همــراه بــا نظــر متخصصــان میتوانــد در
کنــار هــم مثمــر ثمــر واقــع شــود.
 .10راهکارها و پیشنهادها

نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش میتوانــد مــورد اســتفادة برنامهریــزان ،سیاسـتگذاران دخیــل
در امــر پژوهــش ،اســاتید ،پژوهشــگران و ســازمانهای ذینفــع پژوهــش در حــوزة بیوشــیمی و

زیستشناســی مولکولــی قــرار گیــرد.

بــا عنایــت بــه اینکــه یکــی از اهــداف پژوهــش حاضــر شناســایی موضوعهــای نوظهــور

در ایــن حــوزه بــود ،لــذا بــه سیاســتگذاران و متولیــان امــر در ایــن حــوزه توصیــه
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میشــود کــه بــرای جلوگیــری از دوبــارهکاری ،زمینههــای پژوهشــی پژوهشــگران خــود
را بــه ســمت موضوعهــای نوظهــور شناساییشــده در ایــن پژوهــش ســوق دهنــد .در ایــن

راســتا توصیــه میشــود کــه موضوعهایــی چــون ســلولهای بنیــادی ،دینامیــک مولکولــی،

داکینــگ مولکولــی ،کیتوســان ،سیتوتوکســی ســیتی (ســمیت) ،نانــوذره طــا ،فعالیتهــای

آنتیاکســیدانی ،فعالیــت آنتیباکتریایــی ،پرولیفراســیون ،ایموبیلیزاســیون ،نانوکامپوزیتهــا

و اسنشــیال اویــل در اولویتهــای پژوهشــی قــرار گیرنــد.
تشکر و قدردانی

مقالــة حاضــر حاصــل پایاننامــة کارشناســی ارشــد بــا عنــوان «ارزیابــی تطبیقــی روند پژوهشــی

حوزههــای بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی ایــران و کشــورهای منتخــب بهمنظــور شناســایی
خألهــای پژوهشــی و موضوعهــای داغ و نوظهــور» بــه شــماره ثبــت «1271م» در دانشــگاه تهــران

اســت .بدینوســیله پژوهشــگر بــر خــود الزم میدانــد از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه تهــران بــه

خاطــر حمایتهــای مالــی و معنــوی تشــکر و قدردانــی نمایــد.
فهرست منابع

پازوکــی ،مینــا ،محمدمهــدی ســپهری و مهــدی صابــری فیــروزی .1393 .کشــف ســاختارهای خوش ـههای پنهــان در
بیمــاران مبتــا بــه ســیروز کبــدی بــر پایــه نشــانههای آزمایشــگاهی .گــوارش .197-191 :)۳(۱۹

توکلــی ،غالمرضــا ،اعظــم بابکــیراد و حســنقرونه ،حســن .1395 .طراحــی و توســعة روش تحلیــل موضوعهــای
نوظهــور .فصلنامــه امنیــت پژوهشــی .182-151 :)53( 15

حیــدری ،غالمرضــا ،رســول زوارقــی ،رضــا مختارپــور و علیاکبــر خاصــه .1397 .ســاختار فکــری علــم اطالعــات و

دانششناســی از نظــر دیداریســازی حــوزة دانــش .فصلنامــه مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات

.60-39 :)3( 29

زوارقــی ،رســول ،و غالمرضــا فدایــی عراقــی .1393 .نگاشــت ســاختار فکــری حــوزة ترمودینامیــک بــر اســاس

بروندادهــای علمــی ایرانیــان در مجــات نمایهشــده در وبــگاه علــوم مؤسســه تامســون رویتــرز .تحقیقــات
کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاهی .38-1 :)۱( ۴۸

ســالمی ،نجمــه ،و کیــوان کوشــا .1392 .مقایســة تحلیــل هماســتنادی و همواژگانــی در ترســیم نقشــة کتابشــناختی؛

مطالعــه مــوردی :دانشــگاه تهــران .فصلنامــه علمــی و پژوهشــی پــردازش و مدیریــت اطالعــات .266-253 :)1( 29

قاســمیآقبالغی ،زهــرا ،فریــدون آزاده و فاطمــه شیخشــعاعی .1397 .ترســیم نقشــة علمــی حــوزة ســلولهای بنیــادی

در بــازة زمانــی  3ســال بــر اســاس مــدارک نمایهشــده در نمایــة اســتنادی وبآوســاینس در کشــورهای منتخــب:

(تحلیــل هماینــدی واژگان) .مجلــه دانشــکده پیراپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران (پیــاورد ســامت) 12
1144

مصورسازی موضوعهای داغ و نوظهور حوزة بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی ایران | غالمپور و دیگران

.149-138 :)2(
 تحلیــل موضوعــی و ترســیم.1395 . سیدحســین حسینینســب و فرامــرز ســهیلی، افســانه حاضــری، فاطمــه،مک ـیزاده

.63-51 :)65( 19  نشــریه مدیریــت ســامت.نقشــة علمــی مقــاالت مرتبــط بــا حــوزة درمــان افســردگی در پــاب مــد

 شناســایی.1396 . ابراهیــم زالزاده و محمــد توکلــیزاده راوی، نعیمــه نایــب مهدیآبــادی، فاطمــه،مکــیزاده

 مجلــه علمــی پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی. یــک تحلیــل علمســنجی:موضوعــات نوظهــور در حــوزة ژنتیــک

.263-252 :)4( 25 شــهید صدوقــی یــزد

 ترســیم نقشــه علــم ماســاژ درمانــی طــی ســالهای.1392 . مریــم نظــری و محمدباقــر مینایــی، رضیــه،مهــدیزاده مرقــی
.342-333 :)4( 4  مجلــه طــب ســنتی اســام و ایــران. در پایــگاه اســکاپوس2010-2008
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بهزاد غالمپور

 دارای مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــتة علمســنجی از1371 متولــد
.دانشــگاه تهــران اســت

 شـاخصهای، وبسـنجی، آلتمتریکـس، کتابسـنجی،مطالعـات علمسـنجی
 شـاخصهای علـم و فناوری از جمله عالیق پژوهشـی وی اسـت،ارزیابـی علـم
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علیاکبر صبوری

متولـد  1339داری مـدرک دکتـری در رشـتة شـیمی بـا گرایـش فیزیـک از

دانشـگاه تربیـت مـدرس اسـت .ایشـان هماکنـون اسـتاد ممتـاز دانشـگاه تهـران
در مرکـز تحقیقـات بیوشـیمی و بیوفیزیـک اسـت.

ﻣﺘﻮﻟﺪ 1371
1371
ﻣﺘﻮﻟﺪﺳﻨﺠﻲ،
ﻛﺘﺎب

ﺳﻨﺠﻲ،
ﻛﺘﺎب
ﮋوﻫﺸﻲ وي

ﮋوﻫﺸﻲ وي

ـریات ،شـ
درعلمــی و
ـاخص
دارايــنجی ،شـ
علمس
صهای
ـدات
رﺷﻨﺎﺳﻲـی تولیـ
ﻛﺎهای ارزیابـ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳ
ـاخ از
ﺳﻨﺠﻲ
رﺷﺘﺔ نشـﻋﻠﻢ
ارﺷﺪ
ﻣﺪرك
علــم و فنــاوری ،رتبهبنــدی دانشــگاهها از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه
از
ﺷﺎﺧﺺدرﻫﺎيرﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ
رﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
ﻣﺪرك ﻛﺎ
داراي
ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻋﻠﻢ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ،
وبﺳﻨﺠﻲ،
آﻟﺘﻤﺘﺮﻳﻜﺲ،
علیرضا نوروزی

آﻟﺘﻤﺘﺮﻳﻜﺲ ،وبﺳﻨﺠﻲ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻋ
اﺳﺖ.ســال  1355داراي مــدرك تحصيلــي دكتــري در رشــتة علــوم اطالعــات
متولــد
اﺳﺖـ.ـات از دانشــگاه اكــس مارســي (پــاول ســزان) فرانســه اســت .ايشــان
و ارتباط
هماكنــون دانشــیار گــروه علــم اطالعــات و دانششناســي دانشــگاه تهــران
اســت.

بازیابــی و بازنمايــي اطالعــات ،نمايهســازي و چکیدهنویســی ،ســازماندهی

دانــش ،ابــرداده ،علمســنجي ،و وبشناســي از جملــه عالئــق پژوهشــي وي
ﻣﺪرس اﺳﺖ .اﻳ
ري :ﻣﺘﻮﻟﺪ  1339داري ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﻴﺰﻳﻚ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ
اســت.

ﺗﻮﻟﻴﺪاتاﺳﺖ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس
ﻓﻴﺰﻳﻚ از
ﮔﺮاﻳﺶ
ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ
دﻛﺘﺮي ودر رﺷﺘﺔ
داري
1339
ﻋﻠﻤﻲ
داﻧﺸﮕﺎهارزﻳﺎﺑﻲ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ﺳﻨﺠﻲ،
اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ
ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻚ
ﻣﺪركﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺘﻮﻟﺪ در
ري :ﺗﻬﺮان
ﮕﺎه

ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋ
ﻋﻼﻳﻖﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻚ
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و
ﻓﻨﺎوري ،در
ﮕﺎه ﺗﻬﺮان
اﺳﺖ.اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺮﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي
و

و ﻓﻨﺎوري ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

ي :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1355داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از داﻧﺸﮕﺎه اﻛﺲ

داﻧﺸﮕﺎهﺑﺎزﻧﻤﺎ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و
ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
ﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻲ
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﻣﺪرك ﻋﻠﻢ
داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه
ﻫﻢاﻛﻨﻮن
اﻛﺲ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت از
اﻃﻼﻋﺎت و
رﺷﺘﺔ
دﻛﺘﺮي در
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 1355داراي
اﻳﺸﺎنﺳﺎل
ﺖ.ﻣﺘﻮﻟﺪ
ي:

اﺳﺖ.اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻖ
ﺷﻨﺎﺳﻲ از
ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،و
ﺪﻫﻲ داﻧﺶ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧ
ﻴﺪه
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎز
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺷﻨﺎﺳﻲ
وب داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
اﺑﺮداده،ﻋﻠﻢ
داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه
اﻛﻨﻮن
ﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﻫﻢ
ﺖ .اﻳﺸﺎن

ﻴﺪهﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ داﻧﺶ ،اﺑﺮداده ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،و وبﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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