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بررسی ساختاری نشریه های علمی- پژوهشی 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ناشر: مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
صاحب امتیاز: مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

مدیران مسئول: روسای مؤسسه
سردبیران: اعضای هیئت علمی مؤسسه

دبیران اجرایی: اعضای هیئت علمی مؤسسه
علی اصغر معصومی*

انتشـارات مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور را کـه از چنـد سـال قبل 
به عنـوان »ناشـر« منابـع طبیعی کشـور اسـت می توان در سـه بـازه زمانـی مورد 
بررسـی قرار داد که عبارتند از: 1. انتشـارات مؤسسـه از آغاز تأسیس )1347( تا 
قبل از ادغام با انسـتیتو گیاه شناسـی )1359( 2. انتشـارات مؤسسـه بعد از ادغام 
بـا انسـتیتو گیاه شناسـی )1359(، تـا قبـل از ادغام بـا وزارت جهاد سـازندگی 
)1370( و 3. انتشـارات مؤسسـه بعد از ادغام وزارت کشاورزی با وزارت جهاد 
سـازندگی )1370( تـا سـال 1395. پرداختـن به مـوارد 1 و 2 به فرصتی دیگر 
موکـول می شـود. اینک فقط انتشـار نشـریه های علمی  - پژوهشـی که شـامل 

هفت نشـریه اسـت، مـورد نقد و بررسـی قرار خواهنـد گرفت.
پـس از انتقال مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع کشـور بـه وزارت جهاد 
سـازندگی و نیـز پـس از آن سـامان دهی طرح هـای پژوهشـی، انتشـارات 
به عنـوان محصـوالت اجـرای طرح هـا مـورد توجـه قـرار گرفـت. از این رو، 
پـس از بحـث و تبـادل نظرهـای مفصـل در شـورای پژوهشـی مؤسسـه، 

اقدامـات زیـر انجام شـد:
1- طرح هـا بـا ماهیـت یکسـان در  یکدیگـر ادغـام و به صـورت 
طرح هـای ملـی تعریـف شـدند. در آن زمان تعـداد طرح هـا 293 طرح در 
دسـت اجـرا بـود کـه به تدریـج بـا افزایـش طرح های پژوهشـی در سـال 
1381 بـه 664، در سـال 1390 بـه 736 و بـا خاتمـه بعضـی طرح هـا و 
تصویـب طرح هـای جدیـد در سـال 1394 بـه 502 و در سـال 1395 به 
522 طـرح در حـال اجـرا رسـید. به عبارتـی میانگیـن طرح هـا در سـال 

600 فقـره بود.
دوره ای  همایش های  در  خاتمه یافته  پژوهشی  طرح های  نتایج   -2
به صورت سخنرانی و پوستر ارایه شدند. اولین همایش در سال 1374 و آخرین 
آن در سال 1396 )یکصد و سی و پنجمین همایش( برگزار شد. متوسط 
سخنرانی در همایش 2 مورد و تعداد پوسترها گاهی بالغ بر 300 عنوان 
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بود. 
3- نتایــج طرح هــای پژوهشــی 

ــا  ــی ی ــع طبیع ــاالت مناب ــه مق ــورت مجموع به ص
ــن  ــع و همچنی ــگل و مرت ــاالت جن ــه مق مجموع
نهایــت  در  و  ملــی  همایش هــای  به صــورت 
به صــورت نشــریه های علمــی  - پژوهشــی در 339 

ــد.  ــه انتشــار یافتن ــا 4036 مقال شــماره ب
4- گروهی از اعضای هیئت علمی و کارشناسـان 
در سـال 1372 در 5 گـروه بـرای نظارت و ارزشـیابی 
طرح هـای تحقیقاتـی شـکل گرفتند که همـه طرح های 
در دسـت اجـرای سـتاد مؤسسـه و کلیـه اسـتان های 
کشـور را بررسـی و ارزیابـی می کردند. تعـداد گروه ها و 
همچنیـن تعـداد افراد هر گـروه در سـال های اول ثابت و 
سـپس متغیر شد. بیست و سـومین دوره در سـال 1395 

انجام شـد. 
بـا تمهیـدات ویـژه و گام بـه گام، هـر چهـار مرحلـه 
شـکل اجرایـی به خـود گرفتنـد کـه در ایـن نوشـتار فقط 
بـه نقد و بررسـی »نشـریه های علمـی  - پژوهشـی« اکتفا 

می شـود کـه عبارتنـد از:
1- نشـریه گیاه شناسـی ایران: این نشریه از سال 1355 
به صـورت دوفصلنامـه در حـال انتشـار اسـت و در تاریـخ 
1381/12/05 پروانـه نشـر را از وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی دریافـت کرده و طی نامـه شـماره 3/2910/1152 
مورخـه 1383/10/26 از وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری 
در شـمار نشـریه های بـا درجـه علمـی  - پژوهشـی قـرار 
گرفت. این نشـریه در سـال 1390 عنوان نشـریه بین المللی در 
دوازدهمین جشـنواره تجلیل از پژوهشـگران و فناوران برتر را 
کسـب کـرده و لوح سـپاس از وزیر علوم، تحقیقـات و فناوری 

اسـت.  کرده  دریافت 
2- تحقیقـات گیاهـان دارویـی و معطـر ایران: این نشـریه 
در تاریـخ 1381/12/05 موفـق بـه اخذ پروانه نشـر از وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی و طـی نامـه شـماره 3/4510 مورخ 
1385/05/10 موفـق به اخذ درجه علمی- پژوهشـی از وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری شـد. در حـال حاضـر ایـن نشـریه 
به صـورت دوماهنامه منتشـر می شـود. این نشـریه رتبه برجسـته 
را در دهمیـن جشـنواره بزرگداشـت پژوهشـگران برگزیده کشـور 

اخـذ نموده اسـت. 
3- تحقیقـات جنـگل و صنوبـر ایـران: ایـن نشـریه در تاریـخ 
1381/12/05 موفـق بـه اخـذ پروانـه نشـر از وزارت فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی و طی نامه 3/7135 مورخ 1384/12/23 موفق به 
اخـذ درجه علمی  - پژوهشـی از وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری 
شـد. در حال حاضر این نشـریه به صورت فصلنامه منتشـر می شـود.

4- تحقیقـات مرتع و 
بیابـان: این نشـریه در تاریـخ 1381/12/05 موفق به اخذ 

پروانه نشـر از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی و طی نامه شـماره 3/2910/27 مورخ 
1384/01/22 موفـق بـه اخـذ درجـه علمـی- پژوهشـی از وزارت علـوم، تحقیقات و 
فناوری شـد. در حال حاضر این نشـریه به صورت فصلنامه منتشـر می شـود و در سـال 

1387 به عنـوان نشـریه برتر انتخاب شـد. 
5- تحقیقـات علـوم چـوب و کاغـذ ایـران: این نشـریه در تاریـخ 1381/12/05 
پروانـه نشـر از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی دریافـت کـرد و طی نامـه 3/227 
مـورخ 1386/01/19 بـا اخـذ درجه علمی- پژوهشـی از وزارت علـوم، تحقیقات و 
فنـاوری فعالیـت خـود را از ابتدای سـال 1385 آغاز کرد. در حال حاضر این نشـریه 
به صـورت فصلنامـه منتشـر می شـود و در سـال 1393 از سـوی هیئت داوران سـتاد 
هفته کتاب وزارت جهاد کشـاورزی  به عنوان نشـریه برتر برگزیده شـد و لوح تقدیر 

از وزیـر جهـاد کشـاورزی دریافت کرد.
6- تحقیقـات ژنتیـک و اصـاح گیاهـان جنگلـی و مرتعـی ایران: این نشـریه 
و  فرهنـگ  وزارت  از  تاریـخ 1381/12/05  در  مقـاالت  مجموعـه  به صـورت 
ارشـاد اسـامی پروانـه نشـر دریافـت کـرد و طـی نامـه شـماره 3/7295 مـورخ 
1385/07/15 بـا اخـذ درجـه علمی  - پژوهشـی فعالیـت خود را آغـاز کرد. این 
نشـریه در دوازدهمین جشـنواره تجلیل از پژوهشـگران و فناوران برتر که در سال 
1390 توسـط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشـکیل شـد،  عنوان نشریه برتر 
در زمینه کشـاورزی را کسـب کرد و لوح سـپاس از وزیر محترم وقت وزارتخانه 
مذکـور دریافـت کـرد. در حال حاضـر این نشـریه به صورت دوفصلنامه منتشـر 

می شـود. 
7- تحقیقـات حمایـت و حفاظـت جنگل هـا و مراتـع ایـران: این نشـریه در 
تاریـخ 1381/12/05 پروانـه نشـر به صـورت دوفصلنامـه از وزارت فرهنـگ 
و ارشـاد اسـامی دریافـت کـرد و از جلـد دوم سـال 1389 بـا درجـه علمی 
 - پژوهشـی انتشـار یافـت. در حـال حاضر این نشـریه به صـورت دوفصلنامه 

می شود. منتشـر 
ذکر چند نکته درباره نشریه های علمی- پژوهشی هفت گانه ضرورت دارد:
1- صاحب امتیاز همه نشریه ها مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور است.

2- مدیـر مسـئول همیشـه رئیـس وقـت مؤسسـه اسـت و مدیـران 
اجرایـی )سـردبیران( همیشـه اعضـای هیئـت علمـی مؤسسـه و گاهی از 

هستند. هسـتند  دانشـگاه 
3-  هیئـت تحریریـه بـر اسـاس ضوابـط حاکـم بـر قوانیـن نشـریات 
علمـی- پژوهشـی، افـراد شـاخص و متخصـص در زمینه هـای مرتبـط از 

مؤسسـه و دانشـگاه های کشـور و سـایر سـازمان ها هسـتند.
4- داوران همیشـه از افـراد صاحب نظـر از مؤسسـه، دانشـگاه ها و 

مراکـز تحقیقاتـی و سـازمان های مرتبـط هسـتند.
5- ویراسـتاران همیشـه از مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 

بوده که آشـنا به فن ویراسـتاری هسـتند.
6- به اسـتثنای نشـریه گیاه شناسـی که اصـل مقاله انگلیسـی بوده و 
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دارای چکیـده بـه زبـان فارسـی اسـت، در بقیه نشـریه ها اصل 
مقالـه بـه زبان فارسـی بوده و دارای چکیده انگلیسـی هسـتند.

7- یک نشریه به صورت دوماهنامه، چهار نشریه به صورت 
فصلنامه و دو نشریه به صورت دوفصلنامه هستند.

8- مجلـدات اولیـه در قطـع وزیـری و مجلـدات ده سـال 
اخیـر به صـورت قطـع رحلـی چـاپ و منتشـر می شـود.

9- خاصـه انگلیسـی همـه  نشـریه ها در پایـگاه اینترنتی 
آدرس بـه   1383 سـال  ابتـدای  از   CABI publishing

 www.cabi-publishing.org منتشر می شوند.
 (ISC) 10- همـه نشـریات در مرکز اسـتنادی علوم جهان اسـام

نمایـه می شـوند و دارای ضریـب تأثیر (Impact factor) هسـتند.
11- همـه نشـریات در سـامانه رتبه بنـدی نشـریات در وزارت 

علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در سـال 1395 مقـام اول را داشـتند.
12- مقـاالت کامل نشـریات نیـز در مرکز منطقه ای اطاع رسـانی 

علوم و فناوری قابل دسترسـی هسـتند.
تنهـا نشـریه تحقیقـات جنـگل و صنوبـر ایـران از نظـر   -13
نمایه سـازی، تحلیل کیفیـت و ضریب تأثیـر برای سـال های محدودی 
مورد بررسـی قرار گرفته و برای سـایر نشـریات هیچ گونه نمایه سـازی 
و تحلیـل کیفیـت مقـاالت انجام نشـده که به شـدت مـورد نیاز اسـت. 
به اسـتثنای نشـریه های تحقیقـات جنـگل و صنوبـر ایـران،   -14
تحقیقـات مرتـع و بیابـان ایـران و تحقیقـات گیاهـان دارویـی و معطر 
ایـران کـه در شناسـنامه خـود ویراسـتار انگلیسـی ذکـر کرده انـد، در 

شناسـنامه بقیه، ویراسـتار انگلیسـی درج نشـده اسـت.
15- از نظـر نیـاز مراکز پژوهشـی جهان به مطالب منـدرج در این 
نشـریات هـر چنـد کـه به خاصـه انگلیسـی نمایـه می شـود، اما همه 
جزئیـات تحقیقـات در خاصـه ذکـر نمی شـود و محققـان خارجی از 
تحقیقـات منابـع طبیعـی ایران آگاهـی کافی ندارنـد. بـه وزرات علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری پیشـنهاد شـد نشـریه دیگـری به زبان انگلیسـی 
تـا  شـود  چـاپ  خاصه تـر  مقـاالت  بـا   ( Extended abstract)
انگلیسـی زبانان جهـان بتواننـد بـا موقعیـت تحقیقـات منابـع طبیعـی 
کشـورمان بیشتر آشـنا شـوند که متأسـفانه مورد موافقت قرار نگرفت. 
بنابرایـن ضمـن تأکید بر این خواسـته انتظـار می رود کـه وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری در ایـن باره تجدید نظـر کرده و مجوز انتشـار آن 
را ابـاغ کنـد تا مؤسسـه در خور شـأن خود به ایفای نقـش بین المللی 

بپردازد.

 اصول کلی نشریه ها
رایانه هـا و نرم افزارهـای تخصصی با محاسـبات پیچیـده و جدول های 
گسـترده تر، زمینه را برای تغییر اندازه نشـریه های علمی فراهم آورده اند. 
بسـیاری از نشـریه های علمـی- پژوهشـی که تـا دو دهه قبـل در قطع 
وزیـری چـاپ می شـدند، اینـک در قطع رحلی منتشـر می شـوند. این 
 ISC&ISI تغییـر اندازه نشـریه ها یکـی از ملزومات رتبه بندی مجـات

نیـز به شـمار می آید. البته نشـریه هایی هـم وجود دارنـد که هنوز 
گذشته  ابعاد 

را حفظ کرده اند. 
نشـریه های علمـی- پژوهشـی هفت گانـه مؤسسـه نیـز از این 
قاعـده پیـروی می کننـد. نشـریه های نخسـتین، در قطـع وزیـری و در 
سـال های 1383 تـا 1385 در قطـع رحلـی منتشـر می شـدند. رعایت 
اصـول سـاختاری و محتوایـی نیـز بسـیار مهـم و الزم االجـرا اسـت. 
بسـیاری از نشـریه های ادواری جهـان از 50  سـال پیـش بـه این سـو 
دارای سـاختار یکسـان )از قبیـل حروفچینـی، صفحه بنـدی، تاریـخ 
انتشـار، محتـوا و رعایـت اصـول نشـریات( بـوده و هیچ گونـه تغییری 
در آنهـا حاصـل نشـده اسـت؛ بنابراین خواننده به سـرعت با نشـریه  و 

محتویـات آن ارتبـاط برقـرار می کنـد.
در تمـام نشـریه های ادواری مؤسسـه، مطالب به زبان فارسـی بوده 
و چکیـده انگلیسـی در آخـر مقـاالت قـرار دارد. گاهـی هـم چکیـده 
انگلیسـی در آخـر هـر جلـد آمده اسـت. در تمـام نشـریه های ادواری 
مؤسسـه، روی جلـد همـه عناویـن به فارسـی با ذکر شـابک و پشـت 
جلـد عناویـن بـه زبـان انگلیسـی درج می شـود. همچنیـن  روی جلد 
فهرسـت مقاالت و نویسـندگان نوشـته شـده اما در بعضی از نشـریه ها 
تفـاوت حروفچینی بین عناوین و نویسـندگان دیده نمی شـوند. در همه 
نشـریه های مورد اشـاره، عناوین با ذکر شـماره صفحه به زبان فارسـی 
و در پشـت جلـد عناویـن بـا ذکر شـماره صفحـه خاصه انگلیسـی با 

اعـداد انگلیسـی ارائه می شـود. 
نکتـه حائـز اهمیـت این اسـت که بایـد دقـت الزم به عمـل آید تا 
صفحـات نشـریه  خالی و سـفید نباشـد. در بعضـی از شـماره ها صفحه 
داخلـی روی جلد، سـفید و فهرسـت عناوین در صفحـه جداگانه چاپ 
شـده ولی در بیشـتر نشـریه ها فهرسـت عناوین در صفحه داخلی روی 

جلد آمده اسـت. 

 بررسـی وضعیت نشـریه های علمی - پژوهشـی مؤسسـه 
تحقیقـات جنگلها و مراتع کشـور

نشـریه های علمـی  - پژوهشـی  هفت گانه مؤسسـه تحقیقـات جنگلها 
و مراتـع کشـور در درون نشـریه های همـان گرایـش و مقایسـه آنها با 
یکدیگـر به شـرح زیـر ارائه می شـود: )مقایسـه نشـریه ها در جـدول 1 

ارائه شـده اسـت.(
1- تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

در ایـن نشـریه مقـاالت مورد نظـر از سـال 1377 با عنـوان تحقیقات 
جنـگل و صنوبـر و در سـال 1379 با عنوان تحقیقـات جنگل و صنوبر 
ایـران تـا سـال 1381 زیـر نظـر شـورای انتشـارات مؤسسـه چاپ و 
منتشـر شـد. شـمارگان این نشـریه 1500 نسـخه در قطع وزیـری بود 
و هـر شـماره 3 تـا 5 مقاله داشـت که چکیده انگلیسـی نیـز در انتهای 
نشـریه درج می شد. از سـال 1382 به صورت فصلنامه تحقیقات جنگل 
و صنوبـر ایـران زیـر نظـر هیئـت تحریریـه فعالیت خـود را ادامـه داد. 

اولیـن گام بلنـد این فصلنامـه درج راهنمای 
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نـگارش مقاالت  
و روش ارائـه منابـع بـود )به اسـتثنای جلد 12 شـماره 2(. این  نشـریه 
تـا جلـد 13 شـماره 4 نیـز در قطع وزیری و شـمارگان 1500 نسـخه 
بـا چـاپ 6 مقاله در هر شـماره منتشـر شـد و چکیده انگلیسـی آن در 

سـایت CABI در دسـترس عموم قـرار گرفت.
نشـریه تحقیقات جنگل و صنوبـر ایران از سـال 1385 از جلد 14 
شـماره 1 بـا چـاپ 8 مقالـه در شـمارگان 1000 نسـخه بـه 15 مقاله 
از سـال 1386 تـا 1388 رسـید کـه در قطـع رحلـی بـه انتشـار خود 
ادامـه داد. از سـال 1387 جلـد 17 شـماره 3 در پایگاه اسـتنادی علوم 
جهان اسـام نمایه سـازی شـد و در سـال 1384 جلد  13 ضریب تأثیر 
گرفـت. الزم بـه ذکر اسـت که این  نشـریه از جلد 13 شـماره 1 تاریخ 
دریافـت مقـاالت و تاریـخ پذیـرش را درج کـرد کـه گامـی دیگـر در 

جهـت استاندارد سـازی  نشـریه بود. 
نشـریه تحقیقـات جنـگل و صنوبـر 
بـا   1395 تـا   1392 سـال  از  ایـران 
شـد  منتشـر  نسـخه   1000 شـمارگان 
)به اسـتثنای جلـد 22 شـماره های 3 و 4 
که فاقد شـمارگان اسـت(. از سـال 1394 
جلد 23 شـماره 1 تا سال 1395 جلد 24 
شـماره 4 به شـمارگان 300 نسـخه تقلیل 
یافـت. در همـه مجلـدات این  نشـریه در 
آخرین جلد هر سـال لیسـت داوران درج 
شـد. ایـن نشـریه تاکنـون در 65 جلـد و 
بـا چـاپ 716 مقالـه در زمینـه جنگل و 
می دهـد.  ادامـه  را  خـود  صنوبرفعالیـت 
در قالـب اجـرای یـک طـرح پژوهشـی  
سـردبیر، تحلیـل اسـتنادی مقـاالت ایـن 
نشـریه را از سـال های 1384 تـا 1388 
)ثاقب طالبـی و همـکاران،  تدویـن کـرد 
1392(. همچنیـن نمایـه ده سـاله )اخوان، 
هیئـت  در  عملکـرد  گـزارش  و   )1378
تحریریه )پورهاشـمی، 1395( درباره این 
نشـریه انجام شـده کـه حـاوی اطاعات 
خوبـی اسـت و مشـابه آن در هیچ یک از 

نشـریات انجام نشـده اسـت.
2- تحقیقات مرتع و بیابان ایران

این نشـریه از سـال 1379 تا سـال 1381 
بـا چـاپ 3 تا 5 مقاله و شـمارگان 1500 
نسـخه در قطـع وزیـری فعالیـت خـود را 
شـروع کـرد. در سـال 1381 در قالـب 
مرتـع  و  دام  مدیریـت  همایـش  اولیـن 

در سـمنان )1380( بـا چـاپ 88 مقالـه در شـمارگان 1500 نسـخه 
فعالیتـش را ادامـه داد. ایـن فصلنامـه از سـال 1382 جلـد 10 شـماره 
1 تـا سـال 1384 جلـد 12 شـماره 3 بـا چـاپ 6 تـا 7 مقالـه و بـا 
شـمارگان 1500 نسـخه و درج شـماره پیاپـی منقطـع بـا قطـع رحلی 
منتشـر شـد. از سـال 1385 جلـد 13 شـماره 1 در قطـع رحلـی بـا 
شـمارگان 1000 نسـخه و با چـاپ متفاوت 10 تـا 16 مقاله به فعالیت 
خـود ادامه داد. از سـال 1390 جلد 18 شـماره 2 عاوه بر ویراسـتاری 
فارسـی ویراسـتاری انگلیسـی چکیده ها نیز مـورد توجه قـرار گرفت. 
از سـال 1392 جلـد 2 شـماره 3 تـا سـال 1395 جلـد 23 شـماره 1 
تعـداد مقـاالت بـه 17 تـا 19 مقالـه افزایـش یافـت. همه مقـاالت در 
انتهـا خاصـه انگلیسـی دارنـد )به اسـتثنای شـماره 21 جلـد 1 کـه 
خاصـه انگلیسـی در انتهای نشـریه یک جا آمده اسـت(. ایـن فصلنامه

تنهـا فصلنامـه ای اسـت کـه از آغـاز تاکنـون فقط یـک سـردبیر(آقای 

شمار مقاالتسال انتشارشمار مجلداتنام نشریهردیف

1395535- 441355 گیاه شناسی ایران1

تحقیقات گیاهان دارویی و 2
معطر ایران

 771377 -1395757

1395716- 651377 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران3

1395718- 581379 تحقیقات مرتع و بیابان ایران4

تحقیقات علوم چوب و کاغذ 5
ایران

 561375 -1395532

تحقیقات ژنتیک و اصاح 6
گونه های جنگلی و مرتعی ایران

 471379 -1395437

تحقیقات حمایت و حفاظت 7
جنگل ها و مراتع ایران

1395218- 261382 جلد

شمار مقاالتسال انتشارشمار مجلداتنام همایشردیف

1137631 دومین همایش ملی بیابان1

دومین همایش ملی بنه یا 2
مروارید سبز

 1138015

همایش ملی توسعه پایدار 3
گیاهان دارویی

 1138433

دومین همایش ملی صنوبر 4
)جنگل(

 2138793

تعداد کل نشریه ها: 378 جلد

تعداد کل مقاالت: 4085 مقاله

جدول -1 اطاعات کّمی نشریه های علمی- پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
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دکتـر پیمانی فرد) داشـته و 
تاکنـون بـا 58 جلد و چـاپ 718 مقالـه به فعالیت خـود ادامه 
داده اسـت. در ایـن نشـریه تعادلی بیـن مقـاالت در زمینه مرتع 
و بیابـان بـه چشـم نمی خـورد. مقـاالت در زمینه مرتع بسـیار 
چشـمگیر بوده اما در زمینه بیابان بسـیار کم اسـت. این نشـریه 
در پایـگاه اسـتنادی علـوم جهـان اسـام نمایه شـده و ضریب 
تأثیـر گرفته اسـت. درباره ایـن فصلنامه هیچ گونه تحلیلـی بر عملکرد 

یا نمایه سـازی صـورت نگرفته اسـت.
3- تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

این نشـریه از سـال 1377 زیر نظر شـورای انتشـارات مؤسسه کار 
خـود را شـروع کـرد و جلدهـای نخسـتین آن بـا مقدمه پـردازی بدون 
چکیـده انــگلیسی با چاپ 6 تا 10 مقاله تا سـال 1381 با شـمارگان 

1500 نسـخه در قطـع وزیـری فعالیـت خـود را 
ادامـه داد. از سـال 1382 به صـورت فصلنامـه زیر نظـر هیئت تحریریه  
و درج شـیوه نامه نـگارش مقـاالت فعالیت خود را پـی گرفت. مقاالت 
فارسـی و چکیـده انگلیسـی در پایـان مقـاالت آمـده اسـت. از سـال 
1382 از جمیـع جهـات ارتقایـی در انتشـار آن حاصل شـد. در بعضی 
شـماره ها خاصـه انگلیسـی به جـای آخـر مقالـه در آخر هر شـماره 
آمـده اسـت. از سـال 1385 جلد 22 شـماره 1 در ابعاد رحلی منتشـر 
شـد. شـماره پیاپـی از سـال 1384 شـروع و از سـال 1386 جلـد 23 
شـماره 3 تاریـخ دریافـت مقاله و تاریخ پذیرش نیز درج شـده اسـت. 
هرچنـد که خاصه انگلیسـی  توسـط سـردبیر )یـا سـردبیران( بازبینی 
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می شـد ولی در شناسنامه نشـریه، ویراستار انگلیسـی درج نشده است. 
از سال 1389 جلد 26 شماره 4 ویراستار انگلیسی در شناسنامه 
است،  ذکر شده  داوران  لیست  در آخرین شماره هر سال  و  درج شد 
به استثنای جلد 29 شماره 4. از سال 1390 جلد 27 شماره 1 تعداد 
مقاالت هر شماره از 14 تا 20 مقاله ارتقاء یافت. این نشریه از سال 
1393 به صورت دوماهنامه )6 جلد در سال( و با شمارگان 1000 نسخه 
و از سال 1394 تاکنون در 300 نسخه به فعالیت خود ادامه می دهد )جلد 
31 شماره 1 و جلد 31 شماره 4 شمارگان ندارد(. این نشریه در مجموع 
در 77 جلد با چاپ 757 مقاله بسیار موفق بوده است. تاکنون هیچ گونه 
پردازش عملکرد و نمایه سازی درباره مقاالت، عناوین، نویسندگان و غیره 

در این نشریه صورت نگرفته است. 
4- تحقیقات ژنتیک و اصاح گیاهان جنگلی و مرتعی 

این نشـریه از سـال 1379 فعالیت خود را آغاز کرده و تا سـال 1384 
جلـد 12 شـماره 4 بـا چـاپ 5 تـا 8 مقاله با شـمارگان 1500 نسـخه 
و بدون ذکر شـماره پیاپی منتشـر شـد. از سـال 1380 با درج شـماره 
پیاپـی و شـمارگان 1000 نسـخه در قطـع رحلـی بـا چـاپ 7 تـا 14 
مقالـه به تـاش خـود ادامـه داد. این نشـریه از سـال 1388 به صورت 
دوفصلنامـه منتشـر می شـود. در این نشـریه چکیـده انگلیسـی، انتهای 
مقالـه آمـده و در پایـان هـر سـال فهرسـت داوران نیـز درج شـده 
اسـت. از سـال 1394 تـا 1395 جلـد 24 شـماره 1، به دلیـل اینکـه 
اصـل مقاالت منتشـر شـده در چندیـن پایـگاه اطاعاتی معتبـر نمایه 
می شـود،  شـمارگان آن به 300 نسـخه تقلیـل یافت )به اسـتثنای جلد 
23 کـه شـمارگان نـدارد(. این نشـریه در دوازدهمین جشـنواره تجلیل 
از پژوهشـگران و فنـاوران برتـر کـه  در سـال 1390 توسـط وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری برگزار شـد، عنوان نشـریه برتـر در زمینه 
کشـاورزی را کسـب کرد و لوح سـپاس و جوایزی هـم از وزیر محترم 
وقـت وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری دریافـت کـرد. تا کنـون 47 
جلـد بـا 437 مقالـه توسـط ایـن نشـریه بـه چاپ 

رسـیده و هیچ گونه نمایه سـازی و تحلیل اسـتنادی نیز توسـط اعضای 
آن صـورت نگرفته اسـت. 

5- تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
ایـن فصلنامـه از سـال 1375 بـا چـاپ 2 تـا 4 مقاله در سـال فعالیت 
خـود را زیـر نظـر شـورای انتشـارات مؤسسـه در قطـع وزیـری بـا 
شـمارگان 1500 نسـخه آغـاز کـرد. از سـال 1382 با تشـکیل هیئت 
تحریریـه بـا درج شـیوه نامه نـگارش بـه فعالیـت خـود ادامـه داد. این 
نشـریه از سـال 1385 جلـد 21 شـماره 1 به صـورت دوفصلنامـه بـا 
شـمارگان 1000 نسـخه در قطع رحلی با درج تاریـخ دریافت مقاالت 
و تاریـخ پذیـرش و شـماره پیاپـی با تعداد مقاالت اندک منتشـر شـد. 
به تدریـج از سـال 1387 تعداد مقـاالت افزایش یافته و از سـال 1389 
نام ویراسـتار انگلیسـی نیز در شناسـنامه درج شـد. از سـال 1390 با 
بهبـود کیفیـت چـاپ و افزایش مقاالت هر شـماره سـطح نشـریه ارتقا 
یافـت. به طور معمول در آخرین شـماره هر سـال فهرسـت داوران درج 
می شـود )به اسـتثنای جلـد 29 شـماره 4(. در سـال 1393 این نشـریه 
از سـوی هیئـت داوران سـتاد هفتـه کتـاب سـال به عنوان نشـریه برتر 
انتخاب شـد. هرچند که چکیده انگلیسـی به دقّت ویراسـتاری شـده اما 
در شناسـنامه آن نام ویراستار انگلیسی درج نشـده است. این نشریه در 
مجمـوع در 56 شـماره با چـاپ 532  مقاله به کار خـود ادامه می دهد. 

6- تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران
این نشریه به صورت دوفصلنامه از سال 1382 زیر نظر هیئت تحریریه در 
قطع وزیری با شمارگان 1500 نسخه با چاپ 6 تا 9 مقاله در هر شماره 
فعالیت خود را آغاز کرد. از همان آغاز شماره پیاپی درج شده و شیوه نامه 
نگارش برای نویسندگان مقاالت آمده است. چکیده انگلیسی به جای 
انتهای مقاله به طور عموم در آخر هر شماره آمده و ویراستار انگلیسی نیز 
از سال 1385 در شناسنامه درج شده است. این نشریه با بقیه نشریات 
ادواری مؤسسه تفاوت اندکی دارد، زیرا در پایان هر شماره مقاالت کوتاه 
با دستاوردهای شناسایی و گزارش جدید حشرات آمده که بسیار به جا 
و مناسب است؛ اما بعد از مقاالت کوتاه، فهرست الفبایی جنس و گونه ها 
نمایه سازی  در  تا  است  نیامده 
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استفاده شود و کاربرد نشریه را افزایش دهد. در این نشریه شاید سهواً 
چهار مقاله با ماهیت گیاه شناسی، فلورستیک و فلور مناطق آمده است که 
با چهارچوب اهداف نشریه همخوانی ندارد. این نشریه از سال 1384 با 
شمارگان 1000 نسخه در قطع رحلی منتشر می شود و تاکنون در 26 جلد 

با چاپ 218 مقاله به فعالیت خود ادامه داده است. 
7- نشریه گیاه شناسی ایران

نشریه گیاه شناسی از سال 1355 در قطع وزیری و با شمارگان 300 
نسخه کار خود را آغاز کرد. از این سال سردبیری این نشریه را آقای 
 1356 سال  در  و  گوتنبرگ(  گیاه شناسی  باغ  )از  وندلبو  پروفسور 
سردبیری آن را پروفسور رونه مارک )از دانشگاه لوند سوئیس( به عهده داشت. 
از سال 1356 تا سال 1392 آقای دکتر اسدی این مسئولیت را بر عهده داشته 
و از آن سال تاکنون خانم دکتر جم زاد سردبیر نشریه است. این نشریه بر اساس 
نامه شماره 2/2910/1152 مورخه 1383/10/26 درجه علمی  - پژوهشی 
احراز کرده و به صورت دوفصلنامه به فعالیت خود ادامه می دهد. این نشریه از 
سال 1386 تاکنون در قطع رحلی با شمارگان 1000 نسخه و شماره شابک 
منتشر می شود. مقاالت درج شده در آن به زبان انگلیسی با شرح گونه های 
جدید به زبان التین و یا انگلیسی و چکیده فارسی است. در پایان شماره دوم 
هر جلد، فهرست تمامی گونه های گیاهی قید شده در مقاالت و نیز فهرست 
گونه های جدید ارائه می شود. این نشریه به  حدود 400 مرکز و دانشگاه 
که فعالیت گیاه شناسی دارند ارسال می شود و در قالب مبادالت مجات، 
تعدادی از مجات گیاه شناسی کشورهای اروپایی را نیز به رایگان دریافت 
می کند. این نشریه در سال 1390 لوح سپاس از وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری دریافت کرده است. نشریه تحقیقات گیاه شناسی ایران تاکنون 44 

جلد با 535 مقاله به چاپ رسانده است.

 پیشنهادات
در این نوشتار  نشریه های علمی- پژوهشی  که  توسط مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور منتشر می شوند از نظر ساختاری )و نه محتوایی( 
مورد بررسی قرار گرفتند. الزم است برای وحدت رویه به نکات زیر 

اشاره شود:
1- به استثنای فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران که با تحلیل 
استنادی، نمایه سازی و گزارش عملکرد از نظر محتوایی مورد بررسی 
تحلیل  این گونه  است،  ارزشمندی  اطاعات  قرار گرفته و حاوی 
استنادی در بقیه نشریه ها انجام نشده که امری بسیار ضروری به نظر 
می رسد. با این اقدام می توان به طور دقیق همه نشریات را ارزیابی 

کرد.
2- در شـماره پایانـی هر جلد الزم اسـت به طـور یکنواخت 
فهرسـت ویراسـتاران که هر سـال نسـبت به ویراسـتاری مقاالت 
فهرسـت  عاوه  بـر  همچنیـن،  شـود.  اضافـه  می کننـد  اقـدام 
ویراسـتاران، فهرسـت گونه هـای قید شـده در مقـاالت نیز باید 

اضافـه شـود تا بـرای نمایه سـازی مشـکلی ایجاد نشـود. 
صفحه بندی،  همچون  علمی  نشریات  کلی  اصول   -3
حروفچینی، شناسنامه، شمارگان و سایر اطاعات ضروری در 
محل مناسب به صورت متوالی درج شود. در بعضی از نشریه ها 
در یک موضوع و حتی موضوعات متفاوت تناقضات بسیاری 

به چشم می خورد.
4- چکیـده انگلیسـی مقـاالت بایـد همیشـه در انتهـای 
همـان مقالـه درج شـود. امـا برخی اوقات مشـاهده شـده که 

چکیـده انگلیسـی یک جـا در انتهـای نشـریه آمده اسـت. 
5- باید روی جلد فهرسـت عناوین و نویسـندگان به زبان 
فارسـی درج شـده و پشـت جلد نیز فهرسـت عناوین به زبان 
انگلیسـی بـا نوع قلم هـای متفاوت بیـن عناوین و نویسـندگان 
همـراه باشـد تا بتـوان به سـهولت مقاله مـورد نظر را  جسـتجو 

کرد.
6- بهتر اسـت صفحه داخلی روی جلد به شناسـنامه و سایر 
اطاعـات مرتبـط اختصـاص یابد )نـه اینکه در صفحـه جداگانه 
درج شـود( و به همیـن صورت از صفحه داخلی پشـت جلد مورد 

توجه قـرار گیرد.
7- در چندین شماره آخر، تاریخ دریافت مقاالت و تاریخ 
پذیرش درج شده که بسیار مطلوب است. در بعضی از نشریه ها 
در گوشه سمت راست و باالی صفحه اول مقاله شماره صفحات 
هر مقاله آمده ولی در بعضی از نشریه ها این اطاعات درج نشده 

است. 
8- تعـداد مقـاالت در شـماره های آخـر نشـریه ها از 15 تا 20 
مقالـه در نوسـان اسـت و حجـم چـاپ شـده هـر شـماره نشـریه ها 
متفـاوت و با  نشـریه های دیگر تفاوت فاحشـی دارد. ضـرورت دارد 
سـردبیران محتـرم بـا نشسـت های هماهنگی به سـاماندهی سـاختار 
داخلـی نشـریات بپردازنـد تـا نشـریه ها از چشـم نوازی یکنواختـی 

باشـند. برخوردار 
9- چـون همـه نشـریه ها در پایـگاه اسـتنادی علوم جهان اسـام 
نمایـه می شـوند و در دسـترس عمـوم قرار می گیرند، شـاید بهتر باشـد 
به منظور صرفه جویی، شـمارگان نشـریه ها به 100 نسـخه محدود شـود 
تـا بـرای نویسـندگان، کتابخانه هـای تخصصـی و دانشـکده های مرتبط 

ارسـال شود. 
 

 قدردانی
نشریه های علمی- پژوهشی  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نزدیک 
به 23 سال است که منتشر می شود. در این سال های مدید، مدیران مسئول، 
سردبیران، مدیران اجرایی مختلف، نویسندگان و ویراستاران در اعتای علوم 
منابع طبیعی و گشودن مرزهای دانش تاش های فراوانی کرده اند که بدین 

وسیله از تمامی آنها از صمیم قلب تشکر و قدردانی می شود. 
سـطح  ارتقـای  و  دسـت اندرکاران  مضاعـف  تـاش  بـا  اسـت  امیـد 
نشـریه های تحقیقاتـی کـه جان مایـه اجـرای طرح هـای تحقیقاتی مؤسسـه 
تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور، دانشـگاه ها و دانشـجویان هسـتند، این 
نشـریات مایـه مباهـات ایـن مؤسسـه و دانشـگاه ها به عنـوان پرچـم داران 

تحقیقـات منابـع طبیعی کشـور باشـند. 

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 114


