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عکس در مجالت علمی - پژوهشی علوم کشاورزی 

وزارت جهاد کشاورزیدر فاصله سال های 1380 - 1387

علیرضا بهمن آبادی 

چڪیده

هدف: ، شناسایی میزان کّمی استفاده از عکس ها در مقاالت حوزه 
علوم کشاورزی ایران در طی سال های 1380 - 1387 است. 

روش/رویکرد پژوهش: برای این پژوهش از پیامیش و تحلیل محتوا 
استفاده شد.  عکس های 19 مجله علمی- پژوهشی کشاورزی که 
وزارت جهاد کشاورزی منترش می  کند، شمرده، و نوع، رنگی یا سیاه 
و سفید بودن، و اندازه آنها شناسایی شد. تحلیل داده ها با استفاده از 

آمار توصیفی انجام شد. 
یافته ها:  در 4873 مقاله 422 شامره از این مجالت، 1093 مقاله 
)حدود 22%( دست کم دارای یک عکس  است. درمجموع 6012  
قطعه عکس در این مجالت منترش شده  است. حدود 53% از عکس ها 
رنگی است.  تعداد عکس های میکروسکوپی 3297 قطعه )55%( بیش 
از سایر انواع دیگر عکس هاست. حدود 38 درصد از عکس ها نیز در 
اندازه متوسط چاپ شده  اند. هر چند تعداد مقاالت عکس دار طی 
سال های 1380 - 1387 به صورت مطلق افزایش داشته، اما  به نسبت 
کل مقاالت چاپ شده، تعداد آنها رو به کاهش بوده است. همبستگی 
میان رتبه استنادی )رضیب تأثیر( مجالت و تعداد مقاالت عکس دار 
آنها در طی سال های مختلف متفاوت است. گروه بندی موضوعی 
مجالت نیز نشان داد نسبت مقاالت عکس دار در مجالتی با موضوع 

پزشکی و  علوم گیاهی بیش از سایر گروه های موضوعی است.
نتیجه گیری: نزدیک به یک چهارم مقاالت پژوهشی حوزه کشاورزی از 
عکس استفاده می کنند. این امر گویای نقش مهم این رسانه در انتفال 
مطالب پژوهشی این حوزه است و باید برای دسرتسی آسان  تر به این 

منابع برنامه ریزی های الزم انجام داد. 
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مقدمه
تصویر در معنای عام آن )شامل جدول، نمودار، نقاشی، و عکس( معموالً جزئی از متون علمی 
و پژوهشی به حساب آمده و در انتقال مفاهیم و منظور نویسنده نقش اساسی ایفا می کنند. بدیهی 
است ارزش و اهمیت انواع مختلف تصاویر یکسان نبوده و در فرآیند انتقال معنا هرکدام کارکرد 

و جایگاه خاص خود را دارند. 
شکل گرفتن و تحول اشکال گرافیکی - ازجمله عکس - در طی زمان همچون سایر 
مؤلفه های یک متن علمی، مانند چکیده و فهرست منابع و مآخذ را می توان پاسخی به 
نیازهای یک جامعه علمی درنظر گرفت )میدوز، 1991(. به همین دلیل است که مشاهده 
می کنیم حضور این گونه اشکال در برخی از مجالت یک رشته خاص علمی )مانند پزشکی 
و مهندسی( بیشتر و در برخی دیگر )مانند انواع رشته های علوم انسانی( کمتر است. به عنوان 
مثال، همان گونه که مولر2  و همکاران وی )2006( اشاره می کنند تصاویر در علوم پزشکی 
جدید حضوری فراگیر دارند. این تصاویر به دالیلی همچون تشخیص، درمان، برنامه ریزی، 
تحقیق، و تدریس مورد استفاده قرار گرفته اند و تولید کّمی آنها به سرعت رو به افزایش است. 
قرار گرفتن تصویر و عکس در البالی متون علمی تقریباً همزاد با شکل گرفتن خود 
نشریات علمی بوده است. نیاز به ارائه تصویری دقیق تر از مشاهدات، دانشمندان و محققان هر 
دوره را وادار کرده است تا متناسب با پیشرفت های فناورانه هر زمان به این نیاز پاسخ گویند. 

1.  مربی پژوهش مرکز اطالعات

 و مدارک علمی کشاورزی

reza46977@yahoo.com 

2. Müller

عکس در مجالت علمی - پژوهشی علوم 
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
در فاصله سال های 1380 - 1387

علیرضا بهمن آبادی 1

دریافت: 5/ 1389/7         پذیرش: 1389/12/25
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در این میان برخی از رشته  های علمی مانند ستاره شناسی، زیست شناسی، ریاضی، فیزیک و...، 
به  سبب ماهیت موضوعات مورد بحث در این خصوص پیشروتر بوده اند. میدوز )1991( 
در این باره به تصاویر میکروسکوپی که از سوی هوکز3 در قرن شانزدهم ترسیم شده است 
اشاره می کند. وی همچنین اشاره می کند که اهمیت ترسیم این تصاویر برای انتقال مفاهیم 
مورد بحث، گاه آنقدر بود که محققان ناچار می شدند تا فرد نقاش یا هنرمندی را برای ترسیم 

این مشاهدات استخدام کنند. 
در این میان رشته کشاورزی ازجمله حوزه هایی است که به واسطه سروکار داشتن 
با موضوعات محسوس، ابزار و فرآیندهای عینی، و کاالها و خدمات محسوس نیازمند 
استفاده گسترده از عکس و تصویر است. نشان دادن خسارت های یک آفت، تقاوت 
روش ها و ابزار کاشت و تأثیر آن بر عملکرد یک محصول زراعی، تشریح ساختار قسمتی 
از گیاه، و بسیاری از امور تفصیلی تر نوعاً مستلزم وجود عکس ها و تصاویری است که 
به عنوان مکمل یافته های یک تحقیق عمل کرده و درک کامل تری از موضوع به خواننده 
منتقل کنند. از سوی دیگر، براساس پیش فرض مزبور بسیاری از اوقات پدیرفته ایم که 
حضور تصویر ازجمله عکس در مجالت علمی و پژوهشی باعث درک بهتر مطالب 
و انتقال سریع تر مفاهیم مورد بحث می شود، با این حال اطالعات دقیقی در مورد نوع 
حضور آنها و اینکه تا چه حد از این رسانه در مجالت علمی و پژوهشی حوزه کشاورزی 
استفاده می شود، نداریم. بی  اطالعی از این موضوع عماًل امکان هرگونه برنامه ریزی و تهیه 
سازوکارهای الزم برای هرگونه پیشرفت های بعدی، اعم از مسائل و مشکالت لحاظ کردن 
عکس در مجالت، تدوین و تهیه استانداردها و آیین نامه های الزم برای این منظور، یا حتی 
ایجاد آرشیو عکس - به عنوان یکی از منابعی که محققان می توانند در حین پژوهش های 

خود از آن بهره مند شوند - را از ما می گیرد.
آنچه که در تحقیق حاضر مّدنظر قرار گرفته بررسی وضعیت موجود مجالت کشاورزی 
منتشر شده از سوی وزرات جهاد کشاورزی از نظر میزان حضور عکس در آنهاست. این 
تحقیق تالش می کند تا نشان دهد این مجالت از نظر کّمی تا چه حد از عکس در مقاالت 
خود استفاده می کنند. همچنین به دست آوردن اطالعاتی از فراز و نشیب حضور این رسانه در 
طی سال های 1380 - 1387 از دیگر اهداف این بررسی است. برای روشن تر شدن مباحث و 

مطالبی که در این مقاله ارائه می شود تعاریف کاربردی زیر را درنظرگرفته ایم:
مجالت علمی - پژوهشی: مجالتی که از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

به  عنوان مجله علمی- پژوهشی ارزیابی شده اند.
عکس: تصاویری که با استفاده از دوربین عکاسی یا میکروسکوپ   های مجهز به این گونه  3 . Hooks

علیرضا بهمن آبادی 
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دوربین ها گرفته شده است. عکس های ماهواره ای و هوایی، و عکس هایی که با اشعه X گرفته 
شده اند، از حیطه این تعریف خارج هستند.

اندازه عکس: به عنوان یکی از متغیرهای مورد بحث، اندازه عکس ها از طریق حاصل 
ضرب طول و عرض آنها محاسبه و بر این اساس عکس های کوچکتر از 10 سانتیمتر مربع 
به عنوان عکس کوچک، بین 10 تا 30 سانتیمتر، کوچک، بین 30 تا 60 سانتیمتر، متوسط، بین 

60 تا 90 سانتیمتر بزرگ، و بزرگتر از 90 سانتیمتر بسیار بزرگ تلقی شده است.
انواع عکس: در این مطالعه از چهارگونه عکس یاد شده است: عکس های میکروسکوپی 
)عکس هایی که از طریق میکروسکوپ های مجهز به دوربین عکاسی یا از طریق اتصال 
دوربین به میکروسکوپ تهیه شده اند(؛ ماکرو )عکس هایی که از نمای بسیار نزدیک از سوژه 
و عمدتاً با تمرکز بر روی یک عنصر خاص از سوژه تهیه شده اند(؛ منظره یا لندسکیپ 
)عکس هایی که برای نشان دادن محصوالت یا فرآیند در محوطه ای گسترده - به  گونه ای که 
خط افق در غالب آنها دیده می شود - تهیه شده اند(؛ و فضای داخلی/ بیرونی)شامل کلیه 
عکس هایی که از دستگاه ها، محصوالت، گیاهان، ابزار، و نمونه ها و شواهد در فضاهای 

داخلی )مسقف( یا خارجی )روباز( تهیه شده اند(.
بررسی منابع داخلی و خارجی نشان می دهد تحقیق ویژه ای که ارتباط مستقیمی با 
اهداف پژوهش حاضر داشته باشد، انجام نشده است. اساساً بخش مهمی از منابع که به نوعی 
به مسئله عکس می پردازند را می توان در مقوله ذخیره و بازیابی عکس ها قرار داد. ازجمله در 
میان منابع داخلی می توان به مقاله کرمی )1385( و نیز مقاله سبزی پور )1387( اشاره کرد که 

هر دو مقاله عمدتاً به ادبیات موضوع و تا حدی به مرور منابع موجود پرداخته اند. 
در میان منابع خارجی شاید نزدیک ترین کار به پژوهش حاضر، مقاله مرورگونه میدوز 
)1991( باشد که طی آن سیر تحول آثار گرافیکی را در مقاالت علمی بررسی می کند. وی در 
این مقاله دالیل استفاده از تصویر در مجالت علمی را در پنج محور خالصه و مورد بررسی 
قرار داده است. منابع بسیاری نیز کار با خود تصاویر را محور بحث قرار داده و از مسائلی 
همچون بازیابی محتوامدار تصاویر، پردازش تصویر، مدل های بازیابی تصویرو... سخن به 
میان آورده اند. داتا4 و همکاران )2008( در مقاله مفضل و جامع خود حدود 300 مقاله 
نظری و تجربی را ذیل این مبحث مورد بررسی قرار داده اند. از سوی دیگر مولر و همکاران 
)2006( طی یک مطالعه کیفی رفتار اطالع یابی کاربران حوزه بهداشت را در زمینه استفاده از 
عکس بررسی کرده اند. نتایج بررسی آنان نشان می دهد فنون جست وجو و مدیریت تصاویر 
همگام با فنون جاری تولید تصاویر پزشکی نیست. استفاده از عکس و تصاویر در چارچوب 
Datta  .4جنبه های زیبایی شناختی علم و نقش تصاویر زیبا در تئوری پردازی های علمی مورد توجه 

عکس در مجالت علمی -
 پژوهشی علوم کشاورزی

 وزارت جهاد کشاورزی در ...
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افرادی مانند مک آلیستر5   )2002( قرار گرفته است. وی معتقد است بحث در مورد جنبه های 
زبیایی شناسی علم تا حد زیادی ناشی از رابطه و مشابهت های دیرین هنر و علم  است. 

گسترش فناوری عکاسی دیجیتال و سهولت تهیه تصاویر گمراه کننده در فعالیت علمی 
همچنین نویسندگان متعددی را به واکنش واداشته است. ازجمله هایدن6 )2000( در مقاله 
خود به نقش مهم و حیاتی تصاویر در ارائه نتایج علمی اشاره کرده و باتوجه به در دسترس 
بودن نرم افزارهای دستکاری تصاویر دیجیتال، به طرح برخی از مسائل اخالقی در این رابطه 

می پردازد.

روش  پژوهش
در پژوهش حاضر به  طور تلفیقی از روش های پیمایشی و تحلیل محتوا استفاده شده است. 
جامعه پژوهش را کلیه مقاالت 19 مجله دارای درجه علمی - پژوهشی سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی تشکیل می دهد. بدین منظور کلیه شماره های چاپی این مجالت 
از سال 1380 - 1387 جمع آوری و عکس های موجود در هر یک از مقاالت آنها شمارش 
شد. برای هرکدام از عکس ها مشخصاتی همچون نوع عکس؛ رنگی یا سیاه سفید بودن؛ 
و اندازه آنها استخراج شد. تعیین نوع عکس پس از آغاز بررسی و مشاهده چندین شماره 
از نشریات عماًل به چهار نوع عکس های میکروسکوپی، ماکرو )نمای نزدیک(، منظره، و 
فضاهای بیرونی/ داخلی محدود شد. برای دسته بندی موضوعی مجالت از رده بندی دهدهی 

دیویی، و برای تجزیه و تحلیل آماری نیز از نرم افزار MS Excel استفاده شده است. 
این پژوهش تالش می کند تا به سؤاالت اساسی ذیل پاسخ دهد:

 1. میزان استفاده از عکس ها در مقاالت مجالت علمی- پژوهشی حوزه کشاورزی 
چقدر است؟

2. آیا طی سال های مورد بررسی رشدی در میزان استفاده از عکس ها وجود داشته 
است؟

3. بیشترین تعداد عکس های استفاده شده مربوط به چه نوع عکسی است؟
4. آیا رابطه ای میان تعداد عکس ها و تعداد مقاالت هر مجله )از مجالت علمی- پژوهشی 
حوزه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی( در سال های مختلف )دوره زمانی مورد بررسی( 

وجود دارد؟
5. میزان استفاده از عکس ها در کدام یک از گرایش های موضوعی حوزه کشاورزی 

بیشتر است؟
6. آیا رابطه ای میان رتبه مجالت مزبور و میزان استفاده از عکس در آنها وجود دارد؟ 

5. McAllister

6. Hayden

علیرضا بهمن آبادی 



61
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 95  

یافته ها
همانطور که در فصل پیش گفته شد بررسی حاضر بر روی 19 عنوان مجله دارای درجه 
علمی- پژوهشی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که توسط وزارت جهاد کشاورزی 
و مؤسسات زیر پوشش آن منتشر می شوند، انجام شده است. فهرست این نشریات عبارتند از:

1.  آرشیو رازی
2.  آفات و بیماری های گیاهی 
3.  اقتصاد کشاورزی و توسعه 

4.  پژوهش و سازندگی )امور دام و آبزیان(
5.  پژوهش و سازندگی )زراعت و باغبانی(

6.  پژوهش و سازندگی )منابع طبیعی( 
7.  تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

8. تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 
9. تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 

10. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
11. تحقیقات مرتع و بیابان ایران

12. رستنی ها 
13. روستا و توسعه 

14. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی 
15. مجله چغندرقند

16. مجله علمی شیالت ایران - انگلیسی 
17. مجله علمی شیالت ایران - فارسی 

18. مجله علوم خاک و آب
19. نهال و بذر 

با درهمکرد اطالعات نوزده مجله یاد شده در طی سال های مورد بررسی می توان اظهار 
داشت به طورکلی در 422 شماره از این مجالت جمعاً  4873 مقاله منتشر شده است. میانگین 
مقاالت منتشر شده طی این هشت سال حدود 609 مقاله )SD = 158( است. از این میان 1093 
مقاله )حدود 22 درصد( دست کم دارای یک عکس بوده است. در مجموع نیز 6012 قطعه 
عکس در این مقاالت منتشر شده اند. میانگین تعداد مقاالت عکس دار ساالنه 136 مقاله )18/4 

= SD( است. 

براساس اطالعات جدول 1، مجالت سه گانه پژوهش و سازندگی بیشترین تعداد مقاله 

عکس در مجالت علمی -
 پژوهشی علوم کشاورزی

 وزارت جهاد کشاورزی در ...
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را طی این سال ها منتشر کرده و در رتبه های پس از آن مجالت شیالت )فارسی( و نهال و 
بذر قرار دارند. بیشترین تعداد مقاله های دارای عکس توسط مجله پژوهش و سازندگی )دام 
و آبزیان( منتشر شده است. در عین حال، مجله رستنی ها با انتشار 1191 قطعه عکس، از لحاظ 

تعداد قطعات عکس در رتبه نخست قرار دارد. 
چنانچه براساس نسبت مقاالت دارای عکس در هر مجله به تعداد کل مقاالت آن 
بخواهیم رتبه مجالت را بسنجیم، مجدداً مجله رستنی ها در مرتبه نخست قرار می گیرد. 
براساس اطالعات جدول 1، 40 درصد مقاالت این مجله دارای عکس هستند. مجالت 
تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان با 37 درصد و آرشیو رازی با 34 درصد نیز در رتبه های 

بعدی قرار می گیرند.

براساس اطالعات جدول 2، حدود 53 درصد )3179 قطعه( از عکس های چاپ شده 
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3419115114%16055آرشیو رازی

2020416102%16332آفات و بیامری های گیاهی

03090%2620اقتصاد کشاورزی 

3285731206%629201پژوهش و سازندگی )دام و آبزیان(

2060628173%48197پژوهش و سازندگی )زراعت و باغبانی(

3392730175%501164پژوهش و سازندگی )منابع طبیعی(

241892392%19648تحقیقات جنگل و صنوبر

211493282%26156تحقیقات مهندسی

40119114135%17570رستنی ها

1102460%1471روستا و توسعه

373522283%17865ژنتیک و اصالح گیاهان

221371092%8920شیالت )انگلیسی(

2646832144%442113شیالت )فارسی(

261261282%9224علوم چوب و کاغذ

2120824112%27257گیاهان دارویی و معطر

14851671%11816مجله چغندرقند

73513141%18012مجله علوم خاک و آب

181102482%20137مرتع و بیابان

816731111%32625نهال و بذر

226012422123%48731093مجموع
 آمار کلی به تفکیک مجالت

جدول  1

علیرضا بهمن آبادی 
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در این مجالت، رنگی؛ 46 درصد )2737 قطعه( سیاه و سفید، و دو درصد دیگر )96 قطعه( 
تک رنگ هستند.  براساس اطالعات همین جدول مجالت سه گانه پژوهش و سازندگی بیش 
از بقیه مجالت از عکس رنگی استفاده کرده اند. مجله رستنی ها نیز که باالترین رقم تعداد 

قطعات عکس را به خود اختصاص داده فاقد هر گونه عکس رنگی بوده است.
همچنین برابر اطالعات جدول 3، تعداد عکس های میکروسکوپی با مجموع 3297 
قطعه )55 درصد( بیش از  بقیه انواع دیگر عکس ها بوده است. استفاده از این رده از عکس ها 
در مجالت رستنی ها، پژوهش و سازندگی )منابع طبیعی(، و شیالت بیش از سایر مجالت 
بوده است. عکس های ماکرو با 1256 قطعه )حدود 21 درصد( نوع بعدی عکس ها را تشکیل 
می دهند. در این رده از عکس ها نیز مجالت سه  گانه پژوهش و سازندگی و تحقیقات جنگل 
و صنوبر بیشترین استفاده را داشته اند. عکس های فضاهای داخلی/ بیرونی نیز نوع سوم 
این رده بندی را با 1032 قطعه )17 درصد( تشکیل داده است. در این گروه از عکس ها نیز 
مجالت سه گانه پژوهش و سازندگی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند. آخرین 
رده از عکس ها نیز عکس های لندسکیپ یا منظره بوده که درمجموع با 427 قطعه )7 درصد(  
کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است. مجالت پژوهش و سازندگی )منابع طبیعی(، 
تحقیقات جنگل و صنوبر، و مرتع و بیابان سه مجله ای هستند که این نوع عکس ها در آنها 

بیشتر استفاده شده است.

تک رنگسیاه و سفید                                                                                                                           رنگیعنوان

8088831پژوهش و سازندگی )منابع طبیعی(

7328243پژوهش و سازندگی )دام و آبزیان(

48310914پژوهش و سازندگی )زراعت و باغبانی(

244224شیالت )فارسی(

17529آفات و بیامری های گیاهی

165242آرشیو رازی

13631نهال و بذر

120232ژنتیک و اصالح گیاهان

7958شیالت )انگلیسی(

7726مجله چغندرقند

63145گیاهان دارویی و معطر

60129تحقیقات جنگل و صنوبر

2799علوم چوب و کاغذ

10100مرتع و بیابان

 میزان استفاده از عکس های

 رنگی در مجالت

جدول  2

عکس در مجالت علمی -
 پژوهشی علوم کشاورزی

 وزارت جهاد کشاورزی در ...
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اندازه عکس ها نیز متغیر دیگری بود که در این بخش به آن توجه شده است. براساس 

01191رستنی ها

0149تحقیقات مهندسی

035مجله علوم خاک و آب

010روستا و توسعه

00اقتصاد کشاورزی 

3179273796مجموع

%53%46%2

تک رنگسیاه و سفید                                                                                                                           رنگیعنوان

فضاهای داخلی/ لندسکیپماکرومیکروسکپیعنوان
خارجی

1552016آرشیو رازی

9889116آفات و بیامری های گیاهی

0000اقتصاد کشاورزی 

55015017140پژوهش و سازندگی )دام و آبیان(

21715727205پژوهش و سازندگی )زراعت و باغبانی(

373155180219پژوهش و سازندگی )منابع طبیعی(

29258055تحقیقات جنگل و صنوبر

12151274ژنتیک و اصالح گیاهان

5541426علوم چوب و کاغذ

71392870گیاهان دارویی و معطر

9225722مرتع و بیابان

10978563رستنی ها

10روستا و توسعه

539798تحقیقات مهندسی

117020شیالت )انگلیسی(

31813218شیالت )فارسی(

5110736نهال و بذر

2436124مجله چغندر قند

74420مجله علوم خاک و آب

329712564271032مجموع

%55%21%7%17

 میزان استفاده از عکس های 

رنگی در مجالت

ادامه جدول  2

فراوانی انواع عکس 

بر حسب مجالت

جدول  3

علیرضا بهمن آبادی 



65
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 95  

اطالعات جدول 4، بیشترین تعداد عکس ها در اندازه متوسط چاپ شده اند؛ 1954 قطعه 
)33 درصد( از عکس ها نیز در اندازه کوچک بوده اند. براساس اطالعات این جدول، تعداد 

عکس های بزرگ و بسیار بزرگ به مراتب کمتر از انواع دیگر بوده است. 

نمودار 1 نیز وضعیت کلی افزایش یا کاهش مقاالت عکس دار را طی سال های مورد 

بسیار بزرگبزرگمتوسطکوچکبسیار کوچکعنوان

114611222آرشیو رازی

22111461411آفات و بیامری های گیاهی

اقتصاد کشاورزی 

10101413209124پژوهش و سازندگی )دام و آبزیان(

321782606571پژوهش و سازندگی )زراعت و باغبانی(

5250398144130پژوهش و سازندگی )منابع طبیعی(

677493621تحقیقات جنگل و صنوبر

91011536029ژنتیک و اصالح گیاهان

41065434علوم چوب و کاغذ

65913418گیاهان دارویی و معطر

14531726مرتع و بیابان

1457612036319رستنی ها

712روستا و توسعه

24753515تحقیقات مهندسی

998291شیالت )انگلیسی(

267172111116شیالت )فارسی(

169732913نهال و بذر

3337123مجله چغندرقند

32552مجله علوم خاک و آب

26219542283910603مجموع

%4%33%38%15%10

فراوانی اندازه عکس ها 

برحسب مجالت

جدول  4

عکس در مجالت علمی -
 پژوهشی علوم کشاورزی

 وزارت جهاد کشاورزی در ...
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بررسی نشان می دهد. براساس اطالعات این نمودار باید گفت هر چند تعداد مقاالت عکس دار 
در سال 1387 نسبت به سال 1380 رقم بیشتری را نشان می دهد، با این حال نمی توان ادعای 
رشد صعودی قابل توجهی در تعداد مقاالت عکس دار کرد. به عبارت دیگر می توان گفت با 
درنظرگرفتن تعداد کلی مقاالت منتشر شده و تعداد قطعات، نسبت مقاالت عکس دار در سال 

1387 نسبت به سال 1380 حتی کاهش نیز داشته است. 

صرفنظر از میزان رشد یا کاهش تعداد مقاالت عکس دار در طی سال های مورد بررسی، 
نوع رابطه این گونه مقاالت با کل مقاالت منتشر شده نیز در جدول 5 بررسی شده است. 
براساس اطالعات این جدول درحالی که ضریب همبستگی این دو متغیر برای مجالتی 
همچون مجله تحقیقات مهندسی، و ژنتیک و اصالح گیاهان رابطه ای معنی دار و مثبت است، 
برای مجالتی همچون چغندرقند، و زراعت و باغبانی رابطه ای منفی، و برای مجالتی همچون 

جنگل و صنوبر، و علوم چوب و کاغذ فاقد هرگونه رابطه ای است.

مقایسه تعداد کل مقاالت، مقاله های 

عکس دار و تعداد قطعات عکس در 

سال های مختلف

منودار  1

علیرضا بهمن آبادی 

عکس دار
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274233204261419469401338130/804تحقیقات مهندسی کشاورزی

8584291428725928928102470/776ژنتیک و اصالح گیاهان

97356322682163275818692110928102290/761امور دام و آبزیان

131251250230323334293000/684خاک و آب

743344145920512146126217972368240/635منابع طبیعی

2561852152012041821832360/632آفات و بیامری های گیاهی

31003210397411452115575070/599گیاهان دارویی و معطر

00002532442793944594180/495مرتع و بیابان

133239241030720415617618100/471آرشیو رازی

00501402002002303303210/469روستا وتوسعه

1510000166711541871810/455شیالت انگلیسی

3013014024294014144835540/426نهال و بذر

10411615714101411341356921100/402رستنی ها

00002310241024432838355130/347جنگل و صنوبر

41421271431531231431720/312علوم چوب و کاغذ

0/215-122144143131164160171161چغندرقند

0/148-1910521858145212451165119212989زراعت و باغبانی

301240145118601760126615681467110/057شیالت فارسی

5403701602903403103202900اقتصاد کشاورزی و توسعه

میزان رابطه تعداد مقاالت 

عکس دار با کل مقاالت 

در سال های مورد بررسی

 به تفکیک مجالت

جدول  5

عکس در مجالت علمی -
 پژوهشی علوم کشاورزی

 وزارت جهاد کشاورزی در ...
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بررسی وضعیت عکس ها از حیث رنگی یا سیاه و سفید بودن در طی سال های مورد 
بررسی نشان می دهد درحالی که بیش از نیمی از عکس های موجود در این مجالت را 
عکس های رنگی تشکیل می دهند، اما روند حضور عکس های رنگی با گذشت زمان روندی 
کاهشی )یا دست کم ثابت( بوده و درمقابل، عکس های سیاه و سفید روندی کاماًل افزایشی 

داشته اند )نمودار 2(. 

بررسی وضعیت عکس ها از لحاظ نوع آنها نیز نشان می دهد عکس های میکروسکوپی 
طی همه سال ها از بقیه انواع بیشتر بوده و روند نسبتاً افزایشی خود را همواره حفظ کرده 
است )نمودار 3(. همچنین به  جز عکس های ماکرو که روند افزایشی آن اندکی بیشتر از دو نوع 
دیگر است، تعداد عکس های منظره )لندسکیپ( طی این سال ها نسبت به بقیه انواع عکس ها 

کمترین بوده و تقریباً نسبتی ثابت داشته است. 
همچنین براساس اطالعات نمودار 4 می توان گفت هر چند تعداد عکس های متوسط 
به طور کلی بیشترین تعداد عکس ها را تشکیل می دهند، اما طی سال های 1386 و 1387 این 
تعداد رو به کاهش گذاشته است و در مقابل عکس های کوچک روندی کاماًل افزایشی طی 
این سال ها داشته اند. به همین ترتیب عکس های بزرگ و بسیار بزرگ نیز روندی کاهشی 

داشته اند.

 فراوانی عکس ها 

برحسب عامل رنگ

منودار  2

علیرضا بهمن آبادی 
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در بخش دیگری از این تحقیق تالش شد تا ارتباط میان رتبه بندی مجالت با میزان 
این منظور گزارش های استنادی سایت جهاد  آنها از عکس به دست آید. برای  استفاده 
دانشگاهی7 )اس.آی.دی( مورد استفاده قرار گرفت. از این سایت ضریب تأثیر ساالنه هر 
مجله استخراج و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی آن با تعداد مقاالت 
عکس دار هر مجله در سال مورد نظر سنجیده شد.  نتایج نشان می دهد رابطه خاصی چه از 
نوع مثبت چه از نوع منفی میان این دو متغیر حاکم نیست. به عنوان مثال درحالی که ضریب 
تأثیر مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه در سال 1387 باالترین رقم )0/143( است، ولی این 

مجله عماًل در سال مزبور هیچ عکسی در مقاالت خود ندارد )جدول 6(. 

 فراوانی عکس ها 

برحسب انواع

منودار  3

فراوانی عکس ها

 برحسب اندازه

منودار  4

7. http://sid.ir/fa/index.asp

عکس در مجالت علمی -
 پژوهشی علوم کشاورزی

 وزارت جهاد کشاورزی در ...
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رشیه
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تعداد مقاالت 
عکس دار
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بخش چهارم نتایج به دسته بندی موضوعی مجالت و ارتباط آن با میزان حضور عکس ها 
بازمی گردد. در این راستا ابتدا مجالت با استفاده از رده بندی دیویی تقسیم بندی موضوعی 
شد و 9 گرایش یا دسته بندی موضوعی استخراج شد. این گرایش ها مسامحتاً عبارتند از 
ماهیگیری و شیالت، علوم گیاهی، باغبانی، جنگل و درختان، فرآورده های زراعی، مهندسی، 

علوم پزشکی، خاک شناسی، کاغذسازی، علوم اجتماعی و اقتصاد.
باتوجه به این تقسیم بندی و در نظر گرفتن جدول 7 می توان گفت حوزه موضوعی 
ماهیگیری و شیالت با سه مجله از لحاظ تعداد مقاالت عکس دار بیشترین رقم را به خود 
اختصاص داده اند و در رده پس از آن مجالت علوم گیاهی با 4 نشریه در رتبه دوم قرار دارند. 
در عین حال اگر نسبت تعداد مقاالت عکس دار را به کل مقاالت در نظر بگیریم عمال گروه 
موضوع علوم پزشکی با دارا بودن تنها یک مجله در رتبه اول قرار می گیرد. می توان نتیجه 
گرفت عماًل تعداد نشریه یا مقاله چندان در باال بودن نرخ استفاده از عکس مؤثر نیست، بلکه 
این ماهیت موضوعات است که می تواند در میزان استفاده از عکس در مقاالت تأثیر بیشتری 

داشته باشد.
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اطالعات جدول 7 همچنین نشان می دهد فراوانی عکس های میکروسکوپی در گروه های 
موضوعی »علوم گیاهی« با 1689 قطعه، و »ماهیگیری و شیالت« با 985 قطعه بیش ازسایر انواع 
عکس هاست. همچنین عکس های منظره یا لندسکیپ در گروه های موضوعی »علوم گیاهی« و 
»باغبانی، جنگل و درختان« با 110 قطعه بیش از سایر انواع عکس هاست. فراوانی عکس های 
فضاهای داخلی/ بیرونی نیز در گروه های موضوعی »علوم گیاهی« با 312 فطعه و »باغبانی، 

جنگل و درختان« با 266 قطعه از بقیه انواع عکس ها بیشتر است.

نتیجه گیری
در پاسخ به سؤال اول این پژوهش مبنی بر میزان استفاده مجالت حوزه کشاورزی باید گفت 
نتایج به دست آمده نشان می دهند در میان 4873 مقاله ای که توسط 19 مجله علمی- پژوهشی 
حوزه کشاورزی منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، حدود 22 درصد آنان دست کم 
از یک قطعه عکس استفاده کرده اند. در حال حاضر باتوجه به اینکه مطالعه مشخصی در داخل 
یا خارج از کشور در این خصوص انجام نشده پاسخی روشن، مبنی بر کم یا زیاد بودن این رقم 
وجود ندارد )البته این تحقیق نیز در پی یافتن چنین پاسخی نبوده است(. هر چند میرز8  )1995( 
در مقاله خود مدعی است که یک پنجم از فضای متون درسی عمده با تصاویر پر می شود، اما 

برای چنین ادعایی نیز مدرکی ارائه نکرده است. 

21397985%26156تحقیقات مهندسیمهندسی
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از سوی دیگر مشاهده تعداد کل مقاالت منتشر شده طی هشت سال مورد بررسی و 
نیز مشاهده تعداد مقاالت عکس دار ما را به این نتیجه می رساند که میانگین ساالنه انتشار 
مقاله 609 عنوان و میانگین مقاالت عکس دار 136 عنوان است. مشاهده و بررسی جداگانه 
این ارقام نشان دهنده روند رو به رشد انتشار مقاالت، و به تَبع آن تعداد مقاالت عکس دار، 
و همین طور تعداد قطعات عکس  طی این سال هاست. اما زمانی که هر یک از این داده ها را 
در ارتباط با یکدیگر بسنجیم متوجه خواهیم شد که روند انتشار مقاالت عکس دار نسبت به 
کل مقاالت نه  تنها روندی رو به رشد نبوده، که کاهش نیز داشته است. به عنوان مثال تعداد 
کل مقاالت منتشر شده در سال1380، 434 عنوان و تعداد مقاالت عکس دار حدود 119 
عنوان بوده است که یک نسبت حدوداً 27 درصدی را شکل می دهند. ولی این ارقام برای 
سال 1387 به 772 عنوان )تعداد کل مقاالت( و156 عنوان برای مقاالت عکس دار می رسد 
که یک نسبت بیست درصدی را نشان می دهد. همچنین روند حضور عکس های رنگی با 
گذشت زمان روندی کاهشی بوده است و درمقابل، عکس های سیاه و سفید روندی کاماًل 
افزایشی داشته اند. به این ترتیب در پاسخ به سؤال دوم این پژوهش باید گفت هرچند طی 
سال های مورد بررسی به صورت مجرد شاهد رشد میزان استفاده از عکس ها هستیم، ولی با 

درنظرگرفتن نسبت مقاالت عکس دار به کل مقاالت، روند نزولی مشاهده می شود. 
در پاسخ به سؤال سوم این مطالعه، مبنی بر اینکه آیا ارتباطی میان تعداد عکس ها و تعداد 
مقاالت هر مجله وجود دارد یا خیر؟ باید گفت برمبنای محاسبه ضریب همبستگی مقاالت 
عکس دار و کل مقاالت، سه دسته مجزا از مجالت تشخیص داده شدند: مجالتی که ارتباط 
معنی دار و مثبت را میان این دو متغیر نشان می دهند )شامل 12 مجله(، مجالتی که ارتباط معنی دار 
و منفی را میان این دو متغیر نشان می دهند )شامل 2 مجله( و مجالتی که هیچ گونه ارتباطی را 
میان این دو متغیر نشان نمی دهند )شامل 5 مجله(. یکی از مهم ترین دالیلی که می تواند این گونه 
دسته بندی را به  وجود آورد، زمینه موضوعی مجالت است. به این معنی که موضوع کلی برخی 
از مجالت نوعاً نیازمند حضور قوی تر عکس ها و تصاویر است و برعکِس آن، برخی مجالت 

دیگر هستند که تشریح موضوعات مندرج در آنها وابستگی چندانی به حضور عکس ندارد. 
بر اساس یافته های این بررسی، عکس های میکروسکوپی طی این سال ها همواره از 
بیشترین فراوانی برخوردار بوده و روند افزایشی خود را حفظ کرده اند. البته باید به این نکته 
اذعان کرد که دسته بندی  ای که در این بررسی از عکس ها صورت گرفته است ممکن است 
خیلی دقیق نباشد و احتماالً در مواردی می توانسته به صورت تفصیلی تر نیز دسته بندی 
شود. به هر حال حتی اگر این دسته بندی چندان دقیق هم نبوده باشد، تقریباً تردیدی وجود 
ندارد که عکس های میکروسکوپی بیشترین تعداد را به خود اختصاص می دهند. به این 

عکس در مجالت علمی -
 پژوهشی علوم کشاورزی

 وزارت جهاد کشاورزی در ...
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ترتیب پاسخ به سؤال چهارم این تحقیق نیز مشخص می شود.
برای پاسخ به سؤال پنجم این تحقیق، مجالت مورد بررسی برمبنای رده بندی دیویی 
دسته بندی و طی آن مشخص  شد مجالت حوزه علوم پزشکی )در اینجا مجله آرشیو رازی( 
با کمترین تعداد شماره، دارای بیشترین تعداد قطعات عکس هستند. مرور کلی منابع نیز نشان 
می دهد حوزه پزشکی )شامل پزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی( اساساً حوزه ای است که برای 
انتقال مفاهیم مورد بحث، تا حد زیادی وابسته به تصویر است. به عنوان مثال لیو9  )2007( در 
مقاله خود در مورد مطالعات سلولی اظهار می دارد بیشتر پیشرفت های علوم زیست پزشکی 
رابطه تنگاتنگ با توانایی ما در مصورسازی بهتر ریخت شناسی سلولی دارد. واتسون و لوم10  
)2008( نیز در مقاله خود بیان می کنند که زیست شناسان تکوینی برای مقایسه رشد طبیعی 
و غیرطبیعی نتایج کارهایشان و برقراری ارتباط، تا حد زیادی متکی به تصاویر هستند. این 
موضوع به نظر می رسد در حوزه های دیگری که به شکلی با موجودات زنده اعم از گیاه و 
جانور سروکار دارد، صادق است؛ شاید به همین دلیل باشد که پس از مجله آرشیو رازی، 
مجالت حوزه علوم گیاهی و بعد از آن مجالت حوزه ماهیگیری و شیالت نسبت به بقیه 

حوزه ها بیشتر از عکس استفاده کرده اند.
افزون بر این، بررسی رابطه گروه های موضوعی مجالت با نوع عکس ها نشان داد بخش 
قابل توجهی از مجالت حوزه کشاورزی )شامل گروه های موضوعی علوم گیاهی، پزشکی، 
ماهیگیری و شیالت( بیشتر از عکس های میکروسکوپی استفاده می کنند. استفاده از عکس های 
میکروسکوپی و ماکرو در گروه های موضوعی فرآورده های زراعی، باغبانی، جنگل و درختان، 
کاغذسازی، نسبتی تقریباً برابر دارند؛ و نهایتاً در حوزه های مهندسی، عکس های ماکرو، و در 

رشته های خاک شناسی عکس های منظره کاربرد بیشتری دارند.
بررسی ارتباط میان میزان استفاده از عکس در مجالت و رتبه این مجالت نیز نشان داد 
که میزان همبستگی این دو متغیر طی سال های مختلف با یکدیگر فرق می کند. درحالی  که 
طی سال های 1380 و 1381 نوعی همبستگی مثبت میان این دو متغیر مالحظه می شود، اما در 
سال های 1382 - 1385 هیچ گونه همبستگی مشاهده نشده و حتی در سال 1386 این ارتباط 
به سمت منفی بودن پیش رفته است، و درنهایت در سال 1387 عدم همبستگی مشاهده 
می شود. مالحظه نمودار مربوطه نشان می دهد نوعی الگوی قابل تفسیر در این خصوص 
وجود دارد که تا حد زیادی متأثر از وضعیت استناد است. به طور معمول مقاله ای بیشتر مورد 
استناد واقع می شود که زمان معقولی از انتشار و راه یافتن آن به ادبیات یک حوزه تحقیقاتی 
گذشته باشد. با درنظر داشتن این نکته می توان نتیجه گرفت مقاالتی که مربوط به دوره زمانی 
قدیم تری هستند احتمال دریافت استنادهای بیشتری داشته و در نتیجه دارای همبستگی 

9. Liu

10. Watson & Lom
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بیشتری با مقاالت عکس دار شده اند. درعین حال باید در نظر داشت که پایگاه های استنادی 
در کشور ما آنچنان به بلوغ کامل نرسیده اند و ممکن است بنا به دالیل مختلف )ازجمله رفتار 
استنادی نویسندگان و محققان(  از حیث جامعیت همچنان مورد سؤال باشند. به هر حال هر 
چند مالحظه نمودار مربوط به رابطه میان دو متغیر مزبور از الگوی مشخصی تبعیت می کند، 
ولی بسیار زود است که بتوان این قضاوت را داشت که مقاالت دارای عکس احتماالً بیشتر 
دیده شده، بیشتر خوانده شده و بیشتر مورد استناد واقع می شوند. به این ترتیب پاسخ به سؤال 

6 را می توان تا حدی مثبت تلقی کرد. 
در جمع بندی نهایی باید گفت هر چند بررسی حاضر قصد ورود به داوری های ارزشی 
را نداشته - چه به دالیلی از قبیل هدف و ماهیت بررسی و چه به خاطر در دست نبودن 
مطالعات مشابه ملی یا بین المللی و انجام قیاس های الزم - ، اما انتشار بیش از 6000 قطعه 
عکس تنها در 19 مجله علمی پژوهشی این حوزه طی 8 سال، گویای این نکته است که 
این رسانه جایگاه قابل توجهی در انتقال یافته های پژوهشی حوزه کشاورزی دارد. از این رو 
بجاست نهادهای متولی گردآوری و سازماندهی مدارک علمی کشاورزی - همچون مرکز 
اطالعات و مدارک علمی کشاورزی - نسبت به ایجاد آرشیوی از عکس های این حوزه و 
درنظرگرفتن تمهیدات و سازوکارهای الزم برای سازماندهی و دسترسی به این دسته از منابع، 

اقدامات درخور را انجام دهند.
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