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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.

Keywords: Intellectual Structure, Keywords Co-occurrence, Cited 
References, Biochemistry and Molecular Biology, Hot Topics, Emerging 
Topics, Visualization, Iran
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مقاله برای اصالح به مدت 46 روز نزد پدیدآوران بوده است. پذیرش:  1399/01/30 دریافت:  1398/05/08

ــیمی و  ــوزة بیوش ــی ح ــد موضوع ــی رون ــر بررس ــش حاض ــدف پژوه ــده: ه چکی
ــور  ــای داغ و نوظه ــایی موضوع ه ــور شناس ــران به منظ ــی ای ــی مولکول زیست شناس
و بررســی ســیر تحــوالت انجام شــده در ســاختار فکــری ایــن حــوزه در یــک بــازة 
ــدف،  ــر ه ــی و از نظ ــوع، توصیف ــر ن ــش از نظ ــن پژوه ــت. ای ــاله اس ــی ده س زمان
ــی  ــی مولکول ــیمی و زیست شناس ــوزة بیوش ــری ح ــاختار فک ــت. س ــردی اس کارب
ایــران بــا اســتفاده از فنــون تحلیــل هم رخــدادی واژگان و تحلیــل ارجاع هــا مــورد 
ــی و  ــای پژوهش ــة مقاله ه ــر را کلی ــش حاض ــة پژوه ــت. جامع ــرار گرف ــه ق مطالع
مــروری منتشرشــده توســط پژوهشــگران ایرانــی در طــول ســال های 2017-2008 
در مجله هــای نمایه سازی شــده در پایــگاه اطالعاتــی »وب آوســاینس« موســوم 
بــه »وبــگاه علــوم« تشــکیل می دهــد. ابــزار گــردآوری داده هــا، پایــگاه اطالعاتــی 
»وبــگاه علــوم« اســت و ابــزار تجزیــه و تحلیــل یافته ها جهت ترســیم ســاختار فکری 
ایــن حــوزه نرم افــزار »سایت اســپیس« اســت. نتایــج نشــان داد کــه واژگانــی ماننــد: 
ــوز و ســلول در  ــد، آپوپت ــی، اســترس اکســیداتیو، پیون ــن، برون تن ــان ژن، پروتئی بی
زمــرة مباحــث داغ پژوهشــی ایــران و اصطالحاتــی چــون کیتوســان، نانوکامپوزیت، 
فعالیــت ضدباکتــری، دینامیــک مولکولــی، ســلول های بنیــادی، ســلول های بنیــادی 
مزانشــیمی و ایموبلیزاســیون بیانگــر موضوع هــای نوظهــور در پژوهش هــای   ایــران 
 در بــازة زمانــی مــورد بررســی اســت. افزایــش تولیــدات حــوزة بیوشــیمی و 
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زیست شناســی مولکولــی ایــران در ســطح جهانــی و قــرار گرفتــن آن در اولویت هــای پژوهشــی کشــور 
ــه  ــا توج ــن  رو، ب ــرد. از ای ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــنجی م ــدگاه علم س ــوزه از دی ــن ح ــه ای ــد ک ــث ش باع
بــه موضوع هــای داغ و نوظهــور شناسایی شــده در ایــن پژوهــش، از این گونــه پژوهش هــا می تــوان 
به عنــوان یــک نقشــة راه بــرای برنامه ریزی هــا و سیاســت گذاری های کالن علمــی کشــور اســتفاده 

نمــود.

کلیدواژه هـا: سـاختار فکـری، هم رخـدادی واژگان، هم ارجاعـی، بیوشـیمی و زیست شناسـی مولکولـی، 
موضوع هـای داغ، موضوع هـای نوظهـور، مصورسـازی، ایـران

1. مقدمه

بیوشــیمی1، زیست شــیمی یــا شــیمی حیــات علــم مطالعــة ســاختار و ویژگی هــای مــواد موجــود 
ــع،  ــداران و بررســی واکنش هــای شــیمیایی در آن هاســت. در واق ــدن جان ــده و ب در ســلول های زن
بیوشــیمی مطالعــة مــواد شــیمیایی و فرایندهــای حیاتــی اســت کــه در ســلول های موجــودات زنــده 
ــی  ــد شــاخه ای از شــیمی آل ــا می توان رخ می دهــد. بیوشــیمی شــاخه ای از زیست شناســی اســت، ام
نیــز بــه شــمار آیــد. هــدف اصلــی بیوشــیمی درک تمــام فرایندهــای شــیمیایی مرتبــط بــا ســلول های 
زنــده در ســطح مولکولــی اســت و تمرکــز آن بــر نقــش، عملکــرد و ســاختار مولکول هــای زیســتی 
ــلول های  ــیمیایی س ــای ش ــة فراینده ــه هم ــت ک ــن اس ــال ای ــیمی به دنب ــور، بیوش ــت. بدین منظ اس
ــر،  ــرف دیگ ــد )Murray et al. 2003, 1(. از ط ــن کن ــریح و تببی ــی تش ــرایط مولکول ــده را در ش زن
ــه  ــت ک ــی اس ــم های ماکرومولکول ــا و مکانیس ــة ماکرومولکول ه ــی2 مطالع ــی مولکول زیست شناس
ــدا روی پروتئین هــا و آنزیم هــا تمرکــز داشــت  ــده رخ می دهــد. بیوشــیمی در ابت در موجــودات زن
و بعدهــا روی اســیدهای نوکلئیــک تمرکــز کــرد کــه در بــدن همــة جانــداران یافــت می شــود. امــا 
تمرکــز زیست شناســی مولکولــی از ابتــدا بــر ســاختار و عملکــرد ژن، ماهیــت مولکولــی ژن، تکثیــر، 

.)Bynum 1999, 140( جهــش و بیــان ژن3 اســت
ــی در زندگــی بشــر و نقــش  ــت رشــتة بیوشــیمی و زیست شناســی مولکول ــه اهمی ــا توجــه ب ب
راهبــردی و پراهمیــت آن در ســایر حوزه هــا، به ویــژه در حــوزة پزشــکی، داروشناســی و رشــته های 
مرتبــط بــا پزشــکی، فیزیــک، انسان شناســی، و کشــاورزی و بــا توجــه بــه اهمیــت آن در اولویت های 
علمــی کشــور ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا بــا اســتفاده از تحلیــل هم رخــدادی واژگان4 و تحلیــل 
ارجاع هــا5 و بــا تکیــه بــر رویکردهــای ترســیم نقشــة علــم ســیر تحــول موضوع هــای پژوهشــی ایــن 

1. biochemistry 2. molecular biology 3. gene expression

4. co-occurrence keyword 5. cited references analysis
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حــوزه را در یــک بــازة زمانــی ده ســاله مــورد بررســی قــرار دهــد. از ایــن  رو، مســئلة اصلــی پژوهــش 
حاضــر ایــن اســت کــه موضوع هــای داغ1 و نوظهــور2 حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی مولکولــی 
کدام انــد؟ بنابرایــن، نتایــج ایــن پژوهــش از یک ســو، زمینــة تصمیم گیــری و سیاســت گذاری بهتــر 
بــرای توســعة ایــن حــوزه را در پــی دارد و از ســوی دیگــر، زمینــة شــناخت موضوع هایــی را فراهــم 

مــی آورد کــه در کانــون توجــه علمــی در ایــن حــوزه قــرار دارنــد.

2. پیشینة پژوهش

مــرور مطالعــات در حــوزة علم ســنجی از منظــر ســاختار پژوهشــی نشــان می دهــد کــه 
ــه  ــت ک ــده اس ــام ش ــا انج ــطح دنی ــون در س ــی گوناگ ــای علم ــادی در حوزه ه ــای زی پژوهش ه
پژوهشــگران در آن هــا بــه شناســایی موضوع هــای داغ و نوظهــور پرداخته انــد. از جملــة ایــن 
 Hou, ،Shen et al. (2018) ،Xiao et al. (2017) ،Jin & Li (2018) ــه پژوهــش ــوان ب ــا می ت پژوهش ه
 Jin et ،Zhang & Guan (2017) ،Li, Qiao & Wang (2017) ،Jin & Li (2019) ،Yang & Chen (2018)

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

ــدادی واژگان  ــتفاده از هم رخ ــا اس ــترده ای ب ــای گس ــی پژوهش ه ــان فارس ــن، در زب همچنی
ــا اســتفاده از  ــه ســاختار فکــری یــک حــوزة علمــی ب ــوط ب ــا مطالعــات مرب انجــام شــده اســت، ام
دو تکنیــک هم رخــدادی واژگان و تحلیــل ارجاع هــا در کنــار هــم بســیار انــدک اســت. در 
مجمــوع، بررســی پیشــینه ها نشــان داد کــه در داخــل کشــور پژوهشــی کــه به طــور خــاص و جامــع 
ــک  ــی در ی ــی مولکول ــیمی و زیست شناس ــوزة بیوش ــران را در ح ــور ای ــای داغ و نوظه موضوع ه
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــک م ــن دو تکنی ــتفاده از ای ــا اس ــی ب ــطح جهان ــع در س ــی جام ــگاه اطالعات پای
داده باشــد، انجــام نشــده اســت. از ایــن  رو، نیــاز بــه انجــام پژوهشــی گســترده در ایــن حــوزه بــرای 
ــر را  ــن ام ــر ای ــش حاض ــه پژوه ــد ک ــاس می ش ــاًل احس ــا کام ــت از موضوع ه ــن دس ــایی ای شناس

ــه و  ــرار گرفت ــگران ق ــتفادة پژوهش ــه و اس ــورد توج ــتر م ــه بیش ــتند ک ــی هس ــی موضوع های ــای داغ علم 1. موضوع ه
ــاب گرایش هــای پژوهشــی  ــا بازت ــن موضوع ه ــد. ای ــه شــمار می رون ــن پرســش های پژوهشــی ب به نوعــی جذاب تری
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. 2015 نقــل در Ruan, Hou &  Hu 2017, 38(. از ایــن موضوع هــا در 

ــود. ــاد می ش ــوان Hot topics ی ــی به عن ــان بین الملل زب
ــد  ــان و رون ــک جری ــه ی ــد کــه ب ــی را دارن ــت و توانای ــن قابلی ــی هســتند کــه ای ــور موضوع های ــای نوظه 2 . موضوع ه
ــان  ــن موضوع هــا در زب ــه 1395، 154(. از ای ــی، بابکــی راد و قرون ــل شــوند )توکل ــده تبدی بســیار تأثیرگــذار در آین

بین المللــی به عنــوان Emerging Topics یــاد می شــود.
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ــه  ــاه ب ــاره ای کوت ــی اش ــور جزئ ــا به ط ــی از پژوهش ه ــر، برخ ــای دیگ ــاخت. در حوزه ه ــق س محق
ــمی آقبالغی،  ــود: »قاس ــاره می ش ــا اش ــی از آن ه ــه برخ ــه ب ــه در ادام ــته اند ک ــا داش ــن موضوع ه ای
ــکاران )1395 و  ــی زاده« و هم ــکاران )1397(، »مک ــدری و هم ــعاعی« )1397(، حی آزاده و شیخ ش

1396(، Bazm, Kalantar & Mirzaei (2016)، و »مهــدی زاده مرقــی، نظــری و مینایــی« )1392(.
در مجمــوع، بررســی پیشــینه ها در ســال های اخیــر  حکایــت از اســتفادة پژوهشــگران از 
ترکیــب دو روش هم رخــدادی واژگان و تحلیــل ارجاع هــا به منظــور شناســایی موضوع هــای داغ و 
نوظهــور در حوزه هــای مختلــف علمــی دارد. عــالوه بــر ایــن، نتایــج مربــوط بــه پیشــینه ها نشــان داد 
کــه پژوهشــگرانی کــه بــه مطالعــات مربــوط بــه ســاختار علمــی عالقه منــد هســتند، تمایــل زیــادی 
ــه  ــایی این گون ــرای شناس ــپیس« ب ــزار »سایت اس ــتفاده از نرم اف ــز اس ــن دو روش و نی ــب ای ــه ترکی ب
ــن  ــه چشــم می خــورد. از ای ــل در پژوهش هــای خارجــی بیشــتر ب ــن تمای ــد کــه ای ــا دارن موضوع ه
 رو، ایــن امــر گویــای ســودمندی دو روش  تحلیــل هم رخــدادی واژگان و تحلیــل ارجاعــات و نیــز 

ــرای ترســیم ســاختار فکــری حــوزه ای علمــی اســت. ــزار »سایت اســپیس« ب نرم اف

3. پرسش های پژوهش

موضوع های داغ ایران در حوزة بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی کدام اند؟. 1
موضوع های نوظهور ایران در حوزة بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی کدام اند؟. 2

4. روش پژوهش

4-1. نرم افزار سایت اسپیس

ــل«  ــگاه »درکس ــتة دانش ــتاد برجس ــن«2، اس ــی چ ــط »چائوم ــپیس«1 توس ــزار »سایت اس نرم اف
ــت  ــات اس ــازی اطالع ــوزة مصورس ــروف در ح ــزار مع ــک نرم اف ــه ی ــده ک ــی ش ــکا طراح آمری
و از شــاخص های علم ســنجی اســتفاده می کنــد )Chen 2016b(. ایــن نرم افــزار یــک برنامــة 
ــم  ــنجی و الگوریت ــات، کتاب س ــازی اطالع ــای مصورس ــی از روش ه ــه ترکیب ــت ک ــت جاواس تح
داده کاوی اســت )Synnestvedt, Chen & Holmes 2005, 724(. از ایــن برنامــه نیــز بــرای شناســایی 
ــیدن  ــر کش ــه تصوی ــرای ب ــز ب ــور و نی ــای نوظه ــی و موضوع ه ــاط داغ پژوهش ــازی نق و مصورس
ــپیس«  ــی »سایت اس ــود )Chen et al. 2008(. طراح ــتفاده می ش ــی اس ــون علم ــتناد در مت ــوی اس الگ

1. CiteSpace 2. Chen, Chaome
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ــن  ــدف ای ــت )Chen 2014, 5(. ه ــه اس ــام گرفت ــن«1 اله ــاس کوه ــی »توم ــالب علم ــاختار انق از س
ــی  ــاختاری و پویای ــواص س ــه خ ــی، از جمل ــای علم ــورد پارادایم ه ــی را در م ــه الگوهای ــت ک اس
ــی یــک حــوزه، پیشــگامان پژوهــش و  ــان، پویای ــا، توســعة یــک حــوزة  علمــی در طــول زم آن ه
ــک اندیشــه و فکــر روند هــای  ــن، خواســتگاه ی ــا جبهه هــای پژوهــش2 در یــک حــوزه و همچنی ی
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 نرم افــزار »سایت اســپیس« پشــتیبانی 

.)Chen 2016a, Xviii( می شــود 

4-2. بازیابی داده ها

ــدادی واژگان و  ــتفاده از هم رخ ــا اس ــه ب ــت ک ــی اس ــوع، توصیف ــر ن ــر از نظ ــش حاض پژوه
ــت.  ــده اس ــام ش ــد، انج ــمار می آین ــه ش ــنجی ب ــای علم س ــه روش ه ــه از جمل ــا، ک ــل ارجاع ه تحلی
ــگاه  ــوم گســترده )SCI-E( پای ــة اســتنادی عل ــخ 1397/4/9 از نمای ــن پژوهــش در تاری ــای ای داده ه
»وبــگاه علــوم« اســتخراج شــد. جامعــة پژوهــش شــامل کلیــة مقاله هــای پژوهشــی و مــروری مربــوط 
ــازة زمانــی 2008-2017 در مجالتــی اســت کــه در پایــگاه  ــه پژوهشــگران ایــران اســت کــه در ب ب
اســتنادی »وبــگاه علــوم« نمایــه شــده اند. بــرای به دســت آوردن داده ابتــدا مجموعــة هســتة »وبــگاه 
ــیمی  ــارت بیوش ــگاه عب ــن پای ــرفتة ای ــت وجوی پیش ــمت جس ــپس، از قس ــد. س ــاب ش ــوم« انتخ عل
ــد.  ــدود ش ــروری مح ــی و م ــة پژوهش ــه مقال ــا ب ــت وجو و داده ه ــی جس ــی مولکول و زیست شناس
ــپیس«  ــزار »سایت اس ــط نرم اف ــدن آن توس ــده ش ــل خوان ــا و قاب ــتخراج داده ه ــرای اس ــت، ب در نهای
ــة  ــر روی رایان ــتخراج و ب ــی اس ــته های 500تای ــت Plain Text در دس ــا فرم ــاز ب ــورد نی ــای م داده ه
شــخصی ذخیــره شــد. ســپس، تمــام فایل هــای استخراج شــده به صــورت یــک فایــل جامــع 

ــت:  ــر اس ــرار زی ــه ق ــا ب ــتخراج داده ه ــت اس ــت وجو جه ــرد جس ــن  رو، راهب ــد. از ای درآمدن
Advanced search / CU=IRAN AND WC= Biochemistry and Molecular Biology AND PY= 

2008-2017 / Document Type / Article, Review / Refine

4-3. تجزیه و تحلیل داده ها

ــه  ــران ک ــی ای ــی مولکول ــیمی و زیست شناس ــوزة بیوش ــه ح ــوط ب ــدرک مرب ــة 5278 م کلی
ــت  ــا فرم ــده اند، ب ــه ش ــگاه نمای ــن پای ــش ای ــت پوش ــالت تح ــا 2017 در مج ــال های 2008 ت از س

1. Thomas Samuel Kunh 2. research front
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Plain Text ذخیــره و بــرای تحلیــل نهایــی و شناســایی ســاختار پژوهشــی آن هــا وارد نرم افــزار 

ــن  ــران در ای ــور ای ــای داغ و نوظه ــایی موضوع ه ــت شناس ــن  رو، جه ــد. از ای ــپیس« ش »سایت اس
ــر اســاس  حــوزه، از نرم افــزار »سایت اســپیس« اســتفاده شــد و موضوع هــای داغ و نوظهــور ایــران ب
ــاال  ــا شــکوفایی اســتنادی ب شــاخص های هم رخــدادی واژگان و هم ارجاعــی واژگان و ارجاع هــا ب
ــا طــی چهــار گام مشــخص  ــران ب مشــخص شــد. در ایــن پژوهــش موضوع هــای داغ و نوظهــور ای

ــر شــرح داده شــده اند: ــار گام در زی ــن چه شــد کــه ای

گام اول: شناسایی کلیدواژه ها و ارجاع های با فراوانی باال

 Time Slicing در ایــن مرحلــه، ابتــدا داده هــا وارد نرم افــزار »سایت اســپیس« شــد و از قســمت
نرم افــزار بــازة زمانــی بــر روی 2008-2017 تنظیــم شــد. ســپس، از بخــش Text Processing بــرای 
ــده،  ــوان، چکی ــه کلیدواژه هــای عن ــوط ب ــک مرب ــاال تی ــی ب ــا فراوان مشــخص کردن کلیدواژهــای ب
ــک  ــاال تی ــتناد ب ــای پراس ــایی ارجاع ه ــرای شناس ــالس و ب ــی ورد پ ــنده و ک ــای نویس کلیدواژه ه
ــة   ــزار گزین ــه Cited References  انتخــاب شــد. ســپس، از قســمت Term Type ایــن نرم اف ــوط ب مرب
Burst Terms انتخــاب و از قســمت Node Type در بخــش واژگان، گزینــة Keyword و در بخــش 

 Go ــة ــر روی گزین ــت، جهــت ترســیم نقشــه ب ــا Cited References انتخــاب شــد. در نهای ارجاع ه
ــه  ــی ک ــت کلیدواژه های ــد و فهرس ــیم ش ــا ترس ــدادی واژگان  و ارجاع ه ــبکة هم رخ ــک و ش کلی
بیشــترین فراوانــی را داشــته اند، هــم در قالــب جــدول و هــم در قالــب نمــودار از نرم افــزار اســتخراج 

می شــود.

گام دوم: شناسایی کلیدواژها و ارجاع های با شکوفایی استنادی باال

ــی کــه بیشــترین شــکوفایی  ــرای مشــخص کردن کلیدواژه هــا و ارجــاع های ــه ب ــن مرحل در ای
ــة Citation/ Frequence Burst اســتفاده شــد و فهرســت کلیدواژه هــا  اســتنادی را داشــته اند از گزین
و ارجاع هایــی کــه حائــز شــکوفا شــدن بودنــد، اســتخراج گردیــد. از ایــن  رو، کلیدواژه هایــی کــه 
ــه  ــی ک ــای داغ و کلیدواژه های ــوان موضوع ه ــده اند، به عن ــرح ش ــی 2008-2017 مط ــازة زمان در ب
ــوزه در  ــن ح ــور در ای ــای نوظه ــوان موضوع ه ــده اند، به عن ــرح ش ــی 2015-2017 مط ــازة زمان در ب

نظــر گرفتــه شــد.
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گام سوم: شناسایی کلیدواژه ها بر اساس منطقة زمانی1

 Time ــة ــی از گزین ــة زمان ــر اســاس نمــای منطق ــا ب ــش کلیدواژه ه ــرای نمای ــه ب ــن مرحل در ای
ــد،  ــوند. بع ــش داده ش ــی نمای ــة زمان ــای منطق ــاس نم ــر اس ــا واژگان ب ــد ت ــتفاده ش Zone  View اس

ــازة 3 ســال  ــی 4 ســال و دو ب ــازة زمان ــی کــه شــامل یــک ب ــازة زمان ــر اســاس ســه ب ــا ب کلیدواژه ه
ــد،  ــرح بودن ــی مط ــازة زمان ــه ب ــر س ــه در ه ــی ک ــت، واژگان ــدند. در نهای ــته بندی ش ــت، دس اس
ــرح  ــوزه مط ــن ح ــی 2015-2017 در ای ــازة زمان ــه در ب ــی ک ــای داغ و واژگان ــوان موضوع ه به عن

شــده اند به عنــوان موضوع هــای نوظهــور در نظــر گرفتــه شــد.

ــودار  ــی )نم ــدول زمان ــاس ج ــر اس ــتناد ب ــای پُراس ــا و ارجاع ه ــایی کلیدواژه ه ــارم: شناس گام چه

ــی2( خطــی زمان
ــر  ــی ب ــر اســاس نمــای جــدول زمان ــرای نمایــش کلیدواژه هــا و ارجاع هــا ب ــه ب ــن مرحل در ای
ــال  ــاس س ــر اس ــا ب ــا واژگان و ارجاع ه ــد ت ــک ش ــة Label Clusters Year by Year کلی روی گزین
 Timeline خوشــه بندی شــوند. بعــد از خوشــه بندی شــدن واژگان و ارجاع هــا، بــر روی گزینــة
View کلیــک شــد تــا نمــودار جــدول زمانــی کلیدواژه هــا و ارجاع هــا نمایــش داده شــود. در 

ــازة زمانــی 2008-2017 مطــرح  نهایــت، واژگان و ارجاع هایــی کــه فراوانــی باالیــی داشــته و در ب
ــی 2017-2015  ــازة زمان ــه در ب ــی ک ــای داغ، و واژگان و ارجاع های ــوان موضوع ه ــده اند، به عن ش
مطــرح شــده اند، به عنــوان موضوع هــای نوظهــور در نظــر گرفتــه شــد. همچنیــن، در ایــن پژوهــش 

ــوند: ــح داده می ش ــار توضی ــه اختص ــه ب ــه در ادام ــد ک ــتفاده ش ــاخص هایی اس از ش

هم رخــدادی واژگان3: تکنیکــی اســت کــه بــا اســتفاده از آن می تــوان ســاختار فکــری یــک حــوزه 

ــای فکــری  ــن یــک جبهــة پژوهــش و مبن ــی بی ــرای برجســته کردن الگوهــای زمان ــی )Time Zone View(، ب نمــای منطقــة زمان  .1
آن اســت. نمــای منطقــة زمانــی نمایــش مجموعــه ای از نوارهــای عمــودی به عنــوان 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 به وســیلة 
خطوطــی بــه هــم متصــل شــده اند به طــوری کــه اتصــال یــک جبهــه پژوهــش یــا یــک گــره بــه گــره دیگــر در بــازة زمانــی عقــب 

.)Chen 2006, 364( اشــاره بــه مبنــای فکــری آن دارد
جــدول خطــی زمانــی/ نمــودار خطــی زمانــی )Timeline View(: در ایــن نمــودار هــر خوشــه یــا عنصــر در یــک جــدول زمانــی   .2
ــه ســمت راســت در حرکــت اســت. در ایــن جــدول خوشــه ها  افقــی مرتــب شــده اســت. جهــت نقطــة زمــان از ســمت چــپ ب
به صــورت افقــی نمایــش داده می شــوند. بنابرایــن، بــر  اســاس ایــن جــدول پژوهشــگران می تواننــد یــک شــمای کلــی نســبت بــه 
عناصــر موجــود در شــبکه در ســیر زمــان داشــته باشــند. به عبــارت دیگــر، بــر  اســاس ایــن جــدول می تــوان درک کــرد کــه چــه 

ــی مطــرح شــده اند. ــی در چــه برهــة زمان ــا چــه موضوع های عناصــری ی
3. co-occurrences keyword
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ــا  ــه دو واژه ب ــت ک ــی اس ــداد دفعات ــدادی واژگان تع ــور از هم رخ ــن  رو، منظ ــان داد. از ای را نش
ــه مقاله هــا توســط نویســندگان و کــی ورد  ــوان، چکیــده، واژگان تخصیــص داده شــده ب هــم در عن

ــدند.  ــر ش ــم ظاه ــا ه ــی ب ــی مولکول ــیمی و زیست شناس ــای بیوش ــا در مقاله ه پالس ه

ــا  ــد تکنیــک هم رخــدادی واژگان تکنیــک، هم ارجاعــی روشــی اســت کــه ب هم ارجاعــی1: همانن
ــداد  ــی تع ــور از هم ارجاع ــان داد. منظ ــوزه را نش ــک ح ــری ی ــاختار فک ــوان س ــتفاده از آن می ت اس
دفعاتــی اســت کــه دو مقالــه در حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی مولکولــی بــا هــم ظاهــر شــدند. 

ــداد  ــک رخ ــکوفایی ی ــزان ش ــایی می ــرای شناس ــم ب ــیار مه ــار بس ــک معی ــتنادی: ی ــکوفایی اس ش
ــد.  ــان می ده ــن نش ــی معی ــک دورة زمان ــوع را در ی ــک موض ــه ی ــی ب ــه علم ــزان توج ــت و می اس
واژگان بــا شــکوفایی بــاال2: منظــور واژگانــی )عنــوان، چکیــده، واژگان تخصیــص داده شــده 
توســط نویســندگان و کــی ورد پالس هــا( اســت کــه بیشــترین توجــه و شــدت اســتنادی را توســط 
ــه  ــت ک ــی اس ــور مقاله های ــاال3: منظ ــکوفایی ب ــا ش ــای ب ــد. ارجاع ه ــت آورده ان ــندگان به دس نویس

ــد. ــت آورده ان ــندگان به دس ــط نویس ــتنادی را توس ــدت اس ــه و ش ــترین توج بیش

5. یافته   ها

ــران را  ــی ای ــی مولکول ــیمی و زیست شناس ــوزة بیوش ــبکة ح ــری و ش ــاختار فک ــکل 1، س ش
ــز  ــد تشــکیل شــده اســت و تراکــم شــبکه نی ــن شــبکه از 194 گــره و 889 پیون ــد. ای نشــان می ده
ــر نشــان دهندة واژگان اســت و رنــگ هــر حلقــه نشــان دهندة  0/0475 اســت. گره هــا در شــبکة زی
ــر  ــت ه ــاده و ضخام ــاق افت ــدادی اتف ــتین بار هم رخ ــرای نخس ــه در آن ب ــت ک ــی اس ــرش زمان ب
 .)Cheng 2006, 365( ــت ــی اس ــرش زمان ــده در آن ب ــدادی ایجادش ــان دهندة هم رخ ــز نش ــه نی حلق
بنابرایــن، پیونده هــای رنگــی ایــن مزیــت مهــم را بــرای پژوهشــگران در پــی دارد کــه بــا اســتفاده از 
آن بتواننــد الگوهــای زمانــی ایجادشــده را از طریــق نقشــة ترسیم شــده ردیابــی و پویایــی آن حــوزه 

را مشــخص نماینــد. 

ــان هــر گــره اســت  ــد می ــه هــم متصــل می کننــد، نشــان دهندة پیون خطوطــی کــه گره هــا را ب
و رنــگ هــر خــط نشــان دهندة اولیــن زمانــی اســت کــه پیونــد بیــن دو یــا بیــش از دو گــره ایجــاد 
شــده اســت. همان طــور کــه در شــکل 1، قابــل رؤیــت اســت، واژگانــی ماننــد بیــان ژن، پروتئیــن4، 

1. cited references 2. keywords citation burst 3. references citation burst

4. protein
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برون تنــی )در محیــط کشــت، در شــرایط آزمایشــگاهی(1، اســترس اکســیداتیو2 واژگان برجســته ای 
ــورد  ــی م ــازة زمان ــی در ب ــیمی و زیست شناس ــوزة بیوش ــاط داغ ح ــدة نق ــه منعکس کنن ــتند ک هس

بررســی هســتند.

  غالمپور، صبوري و نوروزي  | كولي ايرانشناسي مول هاي داغ و نوظهور حوزه بيوشيمي و زيست مصورسازي موضوع    
 

اولين  دهندة يان هر گره است و رنگ هر خط نشانپيوند م ةدهند كنند، نشان ها را به هم متصل مي خطوطي كه گره
مانند بيان ژن،  واژگاني ،قابل رؤيت است ،1طور كه در شكل  زماني است كه پيوند بين دو يا بيش از دو گره ايجاد شده است. همان

نقاط داغ  كنندة اي هستند كه منعكس واژگان برجسته 3، استرس اكسيداتيو2تني (در محيط كشت، در شرايط آزمايشگاهي) ، برون1پروتئين
  زماني مورد بررسي هستند. بازةشناسي در  بيوشيمي و زيست حوزة

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ناسي مولكولي ايرانش بيوشيمي و زيست حوزةرخدادي واژگان  هم . نقشة1شكل 

د حوزه به شمار آينقاط داغ پژوهشي در يك  دهندة تواند بيانگر ميزان توجه جامعة علمي و نيز نشان رخدادي كليدواژگان مي داد همتع
اطالعات  ،رت تر و جزئي بررسي دقيق منظور به. محسوب شودروند تكاملي نقاط داغ  كنندة تواند منعكس قوع و انتشار اين واژگان ميو زمان و

زه به دست حوتري را نسبت به اين  جدول نيز ارائه شده است تا پژوهشگران بتوانند شماي كلي صورت به ،مربوط به هر دوره، عالوه بر شكل
 ،1ساله در جدول  زماني ده بازةشناسي مولكولي در يك  بيوشيمي و زيست حوزةهاي داغ پژوهشي  ورند. بنابراين، نقاط اصلي و موضوعآ
، استرس اكسيداتيو 348تني  ، برون381 ، پروتئين549رخدادي  عباراتي چون بيان ژن با هم ،طور كه در جدول نمايان است رائه شده و همانا
ها مربوط به  روند. غالب اين موضوع شناسي مولكولي ايران به شمار مي بيوشيمي و زيست حوزةنقاط اصلي و داغ پژوهش در  بار 261ا ب

 ت. از اين رو، اين واژگان نمايندةآورده شده اس ،1ها در جدول رخدادي و سال وقوع رخداد آن ه همهستند ك 2010-2008هاي  سال
  شده نشان دهند. ياد حوزةهاي كاربردي و پژوهشي را در  توانند زمينه آيند كه مي به حساب مي هحوزهايي در اين  موضوع

 رخدادي شناسي مولكولي ايران بر اساس بيشترين هم ستبيوشيمي و زي حوزة واژگان برجستة . كليد1جدول 

  سال كليدواژه  رخدادي هم  سال كليدواژه  رخدادي هم

                                                            
1. protein 
2. in vitro 
3. oxidative stress 

شکل 1. نقشة هم رخدادی واژگان حوزۀ بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی ایران

تعــداد هم رخــدادی کلیــدواژگان می توانــد بیانگــر میــزان توجــه جامعــة علمــی و نیــز 
ــن  ــار ای ــوع و انتش ــان وق ــد و زم ــمار آی ــه ش ــوزه ب ــک ح ــی در ی ــاط داغ پژوهش ــان دهندة نق نش
واژگان می توانــد منعکس کننــدة رونــد تکاملــی نقــاط داغ محســوب شــود. به منظــور بررســی 
ــز  ــدول نی ــورت ج ــکل، به ص ــر ش ــالوه ب ــر دوره، ع ــه ه ــوط ب ــات مرب ــر، اطالع ــر و جزئی ت دقیق ت
ــت  ــوزه به دس ــن ح ــه ای ــبت ب ــری را نس ــمای کلی ت ــد ش ــگران بتوانن ــا پژوهش ــت ت ــده اس ــه ش ارائ
ــی  ــیمی و زیست شناس ــوزة بیوش ــی ح ــای داغ پژوهش ــی و موضوع ه ــاط اصل ــن، نق ــد. بنابرای آورن
ــدول  ــه در ج ــور ک ــده و همان ط ــه ش ــدول 1، ارائ ــاله در ج ــی ده س ــازة زمان ــک ب ــی در ی مولکول
نمایــان اســت، عباراتــی چــون بیــان ژن بــا هم رخــدادی 549، پروتئیــن 381، برون تنــی 348، 
اســترس اکســیداتیو بــا 261 بــار نقــاط اصلــی و داغ پژوهــش در حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی 
ــال های 2010-2008  ــه س ــوط ب ــا مرب ــن موضوع ه ــب ای ــد. غال ــمار می رون ــه ش ــران ب ــی ای مولکول
هســتند کــه هم رخــدادی و ســال وقــوع رخــداد آن هــا در جــدول 1، آورده شــده اســت. از ایــن رو، 

1. in vitro 2. oxidative stress
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ــه حســاب می آینــد کــه می تواننــد زمینه هــای  ایــن واژگان نماینــدة موضوع هایــی در ایــن حــوزه ب
ــد.  ــردی و پژوهشــی را در حــوزة یادشــده نشــان دهن کارب

جدول 1. کلید واژگان برجستة حوزۀ بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی ایران بر اساس بیشترین هم رخدادی

سالکلیدواژههم رخدادیسالکلیدواژههم رخدادی

157Identification2008549Gene Expression2008

157Rat2008381Protein2008

157Nanoparticle2012348In vitro2008

156Gene2008261Oxidative stress2008

144Disease2009232Mechanism2008

142Growth2009224Binding2008

141Purification2008207Apoptosis2009

138Polymorphism2009204Cell2008

135Cancer2010172Stability2008

120Antioxidant2011168Escherichia Coli2009

115Crystal Structure2008159Derivative2009

111Activation2008158Acid2008

شــکل 2، به طــور ویــژه هم رخــدادی واژگان در حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی مولکولــی 
ایــران را بــر اســاس منطقــة زمانــی نمایــش می دهــد. در ایــن تصویــر، گره هــا و پیونــد بیــن گره هــا 
ــای  ــکل 2، موضوع ه ــه ش ــوط ب ــج مرب ــت. نتای ــت اس ــت در حرک ــمت راس ــه س ــپ ب ــمت چ از س
داغ حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی مولکولــی ایــران را در ســه مرحلــه نشــان می دهــد. ایــن ســه 

مرحلــه، بــه یــک بــازة زمانــی چهارســاله و دو بــازة زمانــی سه ســاله تقســیم شــده اســت.
ــان ژن،  ــون بی ــی چ ــت، واژگان ــی 2008-2011 اس ــازة زمان ــامل ب ــه ش ــة اول ک ــج مرحل نتای
ــر  ــن واژگان بیانگ ــه ای ــد ک ــان می ده ــزم1 را نش ــیداتیو و مکانی ــترس اکس ــی، اس ــن، برون تن پروتئی
موضوع هــای داغ ایــن حوزه انــد. مرحلــة دوم کــه شــامل بــازة زمانــی 2012-2014 اســت، واژگانــی 
چــون نانــوذره2، جــذب ســطحی3، درمــان4، تمایــز )اشــاره بــه تمایــز ســلولی دارد(5، و مهارکننده هــا6 

1. mechanism 2. nanoparticle 3. adsorption

4. therapy 5. differentiation 6. inhibitors
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ــی  ــازة زمان ــن ب ــی در ای ــای داغ پژوهش ــان دهندة موضوع ه ــن واژگان نش ــه ای ــرد ک را در بر می گی
هســتند. در نهایــت، مرحلــة ســوم کــه شــامل بــازة زمانــی 2015-2017 اســت، به عنــوان روند هــای 
ــی چــون  ــه شــامل واژگان ــن مرحل ــه شــده اســت. ای ــن حــوزه در نظــر گرفت در حــال ظهــور در ای
ــلولی های  ــی، س ــگ مولکول ــی1، داکین ــک مولکول ــازی دینامی ــت، شبیه س ــان، نانوکامپوزی کیتوس
بنیــادی2، آزاد ســازی3 و فعالیــت آنتی اکســیدان4 می شــود کــه نشــان دهندة موضوع هــای داغ 

ــتند. ــور هس ــای نوظه ــد و موضوع ه جدی
بنابرایــن، ترســیم بــر اســاس منطقــة زمانــی آشــکارکنندة ردپــای پژوهشــگران و میــزان توجــه 

جامعــه بــه موضوع هــای پژوهشــی در دوره هــای زمانــی مختلــِف مــورد بررســی اســت.

  غالمپور، صبوري و نوروزي  | كولي ايرانشناسي مول هاي داغ و نوظهور حوزه بيوشيمي و زيست مصورسازي موضوع    
 

هاي داغ  موضوع دهندة شود كه نشان مي 3اكسيدان فعاليت آنتيو  2سازي ، آزاد1هاي بنيادي داكينگ مولكولي، سلولي
  د.هاي نوظهور هستن جديد و موضوع

  

هاي زماني  هاي پژوهشي در دوره ردپاي پژوهشگران و ميزان توجه جامعه به موضوع بنابراين، ترسيم بر اساس منطقة زماني آشكاركنندة
مورد بررسي است. مختلف  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  رخدادي واژگان بر اساس منطقه زماني مه .  نقشة2شكل 

ها  كنندة گره روند و خطوط متصل ي پژوهشي به شمار ميها موضوع دهندة ها نشان ، نشان داده شده، گره2طور كه در شكل  همان
بازنمون زمان ها  رنگ خوشه ،ها در سير زمان و بازنماي ظهور نقاط داغ و نوظهور پژوهشي است. همچنين روابط بين موضوع دهندة نشان

  دهد. داغ و نوظهور را نشان مي خوشة 7، كلي طور به ،3اين رنگ با طيف رنگ بااليي عكس مطابقت دارد. شكل  خوشه است و ظهور يك
 ، سلول،4تني، استرس اكسيداتيو، مكانيزم، آپوپتوز شامل واژگاني چون بيان ژن، برون Triazine Derivative-4با عنوان  # 0 خوشة

، 5واژگاني چون پروليفراسيون ،اند. همچنين ها و نقاط داغ پژوهشي در اين خوشه كسيدان است كه اين واژگان بيانگر موضوعا آنتي و

                                                            
1. stem cell 
2. release 
3. antioxidant activity 
4. apoptosis 
5. proliferation 

شکل 2. نقشة هم رخدادی واژگان بر اساس منطقه زمانی

ــی  ــای پژوهش ــان دهندة موضوع ه ــا نش ــده، گره ه ــان داده ش ــکل 2، نش ــه در ش ــور ک همان ط
ــیر  ــا در س ــن موضوع ه ــط بی ــان دهندة رواب ــا نش ــدة گره ه ــوط متصل کنن ــد و خط ــمار می رون ــه ش ب
زمــان و بازنمــای ظهــور نقــاط داغ و نوظهــور پژوهشــی اســت. همچنیــن، رنــگ خوشــه ها بازنمــون 
زمــان ظهــور یــک خوشــه اســت و ایــن رنــگ بــا طیــف رنــگ باالیــی عکــس مطابقــت دارد. شــکل 

3، به طــور کلــی، 7 خوشــة داغ و نوظهــور را نشــان می دهــد.
ــی،  ــان ژن، برون تن ــون بی ــی چ ــامل واژگان ــوان Triazine Derivative-4 ش ــا عن ــة 0 # ب خوش

1. molecular dynamics simulation 2. stem cell 3. release

4. antioxidant activity
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اســترس اکســیداتیو، مکانیــزم، آپوپتــوز1، ســلول، و آنتی اکســیدان اســت کــه ایــن واژگان بیانگــر 
ــیون2،  ــون پرولیفراس ــی چ ــن، واژگان ــه اند. همچنی ــن خوش ــی در ای ــاط داغ پژوهش ــا و نق موضوع ه
بنیــادی  ســلول های  و  ســلولی(  )ســم  سیتوتوکسی ســیتی4  مزانشــیمی3،  بنیــادی  ســلول های 
ــوان  ــا عن ــة 1 # ب ــه اند. خوش ــن خوش ــور در ای ــای نوظه ــد و موضوع ه ــاط داغ جدی ــه نق از جمل
ــن  ــه ای ــت ک ــید5 اس ــرآورده(، اس ــتق )ف ــد، مش ــن، پیون ــون پروتئی ــی چ ــامل واژگان Degrees C ش

ــون  ــی چ ــر، اصطالحات ــرف دیگ ــه اند. از ط ــن خوش ــی ای ــاط داغ پژوهش ــان دهندة نق واژگان نش
ســاختار بلــوری، شبیه ســازی دینامیــک مولکولــی، دینامیــک مولکولــی، نانــوذرة طــال6، داکینــگ 
ــور  ــد و نوظه ــای داغ جدی ــر موضوع ه ــار8 بیانگ ــری( و رفت ــال7 )ضدباکت ــی، آنتی باکتری مولکول
ــا عنــوان Human Embryonic Stem Cell شــامل واژگانــی چــون ژن،  ایــن خوشــه اند. خوشــة 2 # ب
ــای داغ  ــه موضوع ه ــن واژگان از جمل ــه ای ــت ک ــک اس ــم، دی ان ای و ریس ــاری، پلی مورفیس بیم
پژوهشــی در خوشــة 2 هســتند. خوشــة 3 # بــا عنــوان Aqueous Phase شــامل واژگانــی چــون ثبات9 
اشریشــیا کالی10، نانــوذره، خالص ســازی11، دارورســانی12 اســت کــه همــة ایــن واژگان نشــان دهندة 
ــی چــون کیتوســان، نانوکامپوزیــت،  نقــاط داغ پژوهشــی ایــن خوشــه اند. از طــرف دیگــر، واژگان
ــت آنتی اکســیدان، آزادســازی،  ــی(، فعالی ــل13 )اســانس روغن ــال، اسنشــیال اوی ــت آنتی باکتری فعالی
ــای  ــد و موضوع ه ــاط داغ جدی ــر نق ــه بیانگ ــن خوش ــی15 در ای ــک پراپرت ــیون14، مکانی ایموبلیزاس
ــون  ــی چ ــامل واژگان ــوان Antiviral Activity ش ــا عن ــة 4 # ب ــد. خوش ــاب می آین ــه حس ــور ب نوظه
وابســتگی کمــی فعالیــت و ســاختار، الگوریتــم ژنتیــک، کیمومتریکــس، توصیفگــر، ریبونو کلئــاز 
16A، و فیلــوژن17 )تکامــل نــژادی، تبارزایــی( اســت. خوشــة 5 # بــا عنــوان Peptide Group اســت کــه 

ــة  ــی، طیف ســنجی18، و پلیمــر19 اســت. خوش ــة تابعــی چگال ــی چــون پپتیدهــا، نظری شــامل واژگان
ــدن21  ــودة ب 6 # شــامل Sigma 2-Receptor اصطالحاتــی چــون انحــراف اســتاندارد20 و شــاخص ت
ــد  ــور باش ــای داغ و نوظه ــان دهندة موضوع ه ــه نش ــی ک ــچ موضوع ــه هی ــه خوش ــن س ــت. در ای اس
مشــاهده نشــد و همان طــور کــه در شــکل 3، مشــخص اســت، رونــد زمانــی ســه خوشــة #4، #5 و 

#6 تــا ســال 2011 ادامــه پیــدا کــرده اســت.

1. apoptosis 2. proliferation 3. mesenchymal stem cell

4. cytotoxicity 5. acid 6. gold nanoparticle

7. antibacterial 8. behavior 9. stability

10. escherichia coli  11. purification 12. drug delivery

13. essential oil  14. immobilization 15. mechanical property

16. ribonuclease A  17. phylogeny 18. spectroscopy

19. polymer 20. standard deviation 21. body-mass-index
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  .ه استادامه پيدا كرد 2011سال  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  رخدادي واژگان بر اساس نمودار خطي زماني (جدول زماني) هم .  نقشة3شكل 

نوظهور در اين  . اين جدول خوشةشناسي مولكولي ايران است بيوشيمي و زيست حوزةهاي نوظهور در  خوشه دهندة ننشا ،2جدول 
-4با برچسب  0 ، خوشةطور كه در جدول نشان داده شده دهد. همان نشان مي 1TF-IDF ،LLR2، MI1را نيز بر اساس سه شاخص  حوزه

                                                            
و ميزان ند. اين الگوريتم بسته به فراواني ا مفاهيم، واژگان و عبارات برجسته در يك خوشه دهندة نشان ،شوند وسيله اين الگوريتم انتخاب مي هايي كه به برچسب .)TF*IDF(الگوريتم .  1

و از ارزش بيشتري براي  يابد بيشتر باشد وزن آن هم افزايش مي ههرچه بسامد واژ ؛متقابل است بين وزن كلمه و بسامد آن يك رابطةدهد. رابطه  ها وزن ميتكرار لغات در متن به آن
 . )Salton & Buckley 5161988 ,-517(توصيف مدرك برخوردار خواهد بود 

هايي  توان برچسب اين الگوريتم مي وسيلة دهد. به موعه مورد بررسي قرار ميها را در ميان دو مج يا الگوريتم نرخ مشابهت، احتمال وقوع داده )Log-Likelihood Raito(الگوريتم .  2
عنادار را شود كه بيشترين تفاوت فراواني نسبي م هايي حاصل مي ، اين امر از طريق شناسايي عبارترو  هم ديگر متفاوت هستند. از ايناز مدارك از  اي را نشان داد كه در ميان مجموعه

  ).258، 1392 دهد (سالمي و كوشا شه را نشان ميفرد يك خو هاي منحصربه جنبه LLR هاي ). برچسب32، 1393دارند (زوارقي و قدايي 

شکل 3.  نقشة هم رخدادی واژگان بر اساس نمودار خطی زمانی )جدول زمانی(

جــدول 2، نشــان دهندة خوشــه های نوظهــور در حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی مولکولــی 
 ،1TF-IDF ایــران اســت. ایــن جــدول خوشــة نوظهــور در ایــن حــوزه را نیــز بــر اســاس ســه شــاخص
ــب  ــا برچس ــة 0 ب ــده، خوش ــان داده ش ــدول نش ــه در ج ــور ک ــد. همان ط ــان می ده 3MI ،2LLR نش

 Triazine Derivative-4 و 41 عضــو و میانــة ســال 2010 به عنــوان محبوب تریــن خوشــه در ایــن 
حــوزه بــه شــمار مــی رود و خوشــة 1 بــا عنــوان Degrees C و 31 عضــو و میانــة ســال 2010 یکــی 

ــم، واژگان  ــم انتخــاب می شــوند، نشــان دهندة مفاهی ــن الگوریت ــم )TF*IDF(. برچســب هایی کــه به وســیله ای الگوریت  .1
و عبــارات برجســته در یــک خوشــه اند. ایــن الگوریتــم بســته بــه فراوانــی و میــزان تکــرار لغــات در متــن بــه آن هــا 
وزن می دهــد. رابطــه بیــن وزن کلمــه و بســامد آن یــک رابطــة متقابــل اســت؛ هرچــه بســامد واژه بیشــتر باشــد وزن 
 Salton & Buckley( آن هــم افزایــش می یابــد و از ارزش بیشــتری بــرای توصیــف مــدرک برخــوردار خواهــد بــود

 .)1988, 516-517

الگوریتــم )Log-Likelihood Raito( یــا الگوریتــم نــرخ مشــابهت، احتمــال وقــوع داده هــا را در میــان دو مجموعه مورد   .2
ــان مجموعــه ای از  ــوان برچســب هایی را نشــان داد کــه در می ــم می ت ــن الگوریت ــرار می دهــد. به وســیلة ای بررســی ق
مــدارک از هــم دیگــر متفــاوت هســتند. از ایــن  رو، ایــن امــر از طریــق شناســایی عبارت هایــی حاصــل می شــود کــه 
ــای  ــب های LLR جنبه ه ــی 1393، 32(. برچس ــی و قدای ــد )زوارق ــادار را دارن ــبی معن ــی نس ــاوت فراوان ــترین تف بیش

منحصربه فــرد یــک خوشــه را نشــان می دهــد )ســالمی و کوشــا 1392، 258(.
الگوریتــم )Mutual Information( یــا الگوریتــم اطالعــات متقابــل. ایــن الگوریتــم کمیتــی اســت کــه رابطــه بیــن دو   .3
ــن  ــاص، ای ــور خ ــد. به ط ــری می کن ــرداری می شــوند، اندازه گی ــان نمونه ب ــور همزم ــه به ط ــی را ک ــر تصادف متغیی
الگوریتــم ایــن امــر را اندازه گیــری می کنــد کــه به طــور متوســط چــه مقــدار اطالعــات در یــک متغیــر تصادفــی در 
مــورد متغیــری دیگــر ابــالغ شــده اســت. ایــن الگوریتــم بــرای نشــان دادن ارتبــاط متقابــل بیــن دو متغیــر به منظــور 

 .)Learned-Miller 2013, 4( ــر اســتفاده می شــود ــان دو متغی ــزان وابســتگی می شناســایی می
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دیگــر از خوشــه های نوظهــور در حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی مولکولــی ایــران در ســال های 
اخیــر هســتند.

جدول 2. خالصه ای از خوشه های نوظهور در حوزۀ بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی ایران در بازۀ زمانی 
2008-2017 بر اساس کلیدواژگان

Mean YearMILLRTFIDFخوشهسیلهوئت4اندازۀ خوشه

2010Gathering Information4-Triazine DerivativeEffect410/7720
2010Gathering InformationDegrees CSynthesis310/7031

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

شــکل 4، نشــان دهندة 47 کلیــدواژه بــا شــکوفایی اســتنادی باالســت. همان طــور کــه در ایــن 
شــکل نشــان داده شــده، یک ســری خطوطــی نمایــان اســت کــه نشــان دهندة فاصلــة زمانــی مــورد 
ــرف  ــی و از ط ــورد بررس ــال های م ــان دهندة س ــرف نش ــک ط ــی از ی ــوط آب ــت. خط ــی اس بررس
ــه یــک موضــوع اســت. خطــوط  ــن ب ــی پرداخت ــد نزول ــودن و رون ــروغ ب دیگــر، نشــان دهندة کم ف
ــن، نشــان دهندة  ــک موضــوع و همچنی ــان شــکوفایی ی ــز نشــان دهندة ســال شــروع و ســال پای قرم
داغ بــودن یــک موضــوع در یــک برهــة زمانــی خــاص اســت. همان طــور کــه در شــکل 4، نمایــش 
ــی  ــه ســمت راســت در حرکــت هســتند و خطــوط آب ــز از ســمت چــپ ب داده شــده، خطــوط قرم
ــر   ــن ام ــه ســال های 2017 نزدیــک می شــود و ای ــز ب ــر و خطــوط قرم ــه ســال های 2008 نزدیک ت ب

ــورد بررســی را نشــان می دهــد.  ــی م ــازة زمان ــا در ب ســیر تحــول موضوع ه
ــازة  ــت آن موضــوع در ب ــزان توجــه و اهمی ــز نشــان دهندة می ــدرت )شــدت( اثرگــذاری نی ق
ــدواژة  ــاال در شــکل 4، دو کلی ــا شــکوفایی ب ــن کلیدواژهــای ب ــی مــورد بررســی اســت. در بی زمان

ــدار  ــتفاده از مق ــا اس ــگران ب ــت. پژوهش ــه بندی اس ــداول در خوش ــج و مت ــاخص های رای ــی از ش ــیلهوئت« یک »س  .1
ایــن شــاخص اعتبــار، اســتحکام و قطعیــت خوشــه را مــورد ارزیابــی قــرار می دهنــد. به عبــارت دیگــر، ایــن 
ــری  ــپهری و صاب ــی، س ــرد )پازوک ــر می گی ــه ای را در نظ ــه ای و برون خوش ــل درون خوش ــار فواص ــاخص دو معی ش
فیــروزی 1393، 193(. مقــدار ایــن شــاخص از 1- تــا 1+ متغیــر اســت و هرچــه مقــدار عــددی آن بــه 1+ نزدیک تــر 
باشــد، نشــان دهندة میــزان تشــابه عناصــر و اعضــای موجــود در خوشــه اســت و همچنیــن، حاکــی از مناســب بــودن 
پیکری بنــدی خوشــه اســت. بنابرایــن، هرچــه نمــرة ایــن شــاخص افزایــش یابــد بــا قاطعیــت بیشــتری می تــوان دربــارة 

تجانــس اعضــای یــک خوشــه اظهــار نظــر کــرد )زوارقــی و فدایــی 1393، 30-29(.
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ــه مــدت 6  ــد. ایــن دو موضــوع ب ــاه2 دارای بیشــترین مــدت زمــان شــکوفایی بوده ان دی ان ای1 و گی
ســال مــورد توجــه جامعــة علمــی قــرار گرفته انــد. همچنیــن، در بیــن کلیدواژه هــای مطرح شــده در 
شــکل 4، کلیــدواژة کیتوســان بــا  شــکوفایی اســتنادی 18/5636 بیشــترین شــکوفایی اســتنادی را در 
ــوده اســت. به طــور کلــی،  ــی 2015-2017 داشــته و بیشــتر مــورد توجــه جامعــة علمــی ب ــازة زمان ب
نقــاط داغ و نوظهــور حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی مولکولــی ایــران در ســه مرحلــه نشــان داده  

شــده اســت.
ــازه  ــن ب ــای داغ ای ــرد کــه موضوع ه ــر می گی ــی 2008-2010 را در ب ــازة زمان  مرحــلة اول، ب
شــامل گیــاه، ریســک )خطــر(، انجمــن، جمعیــت، وابســتگی کمــی فعالیــت و ســاختار، حساســیت 
مــس3، دی ان ای و پپتیدهاســت و مرحلــة دوم، شــامل بازة زمانــی 2011-2014، بــوده و موضوع هایی 
ــازة زمانــی  چــون طراحــی، Ab Initio درمــان، پلی مورفیســم و بازدارنده هــا موضوع هــای داغ ایــن ب
را تشــکیل می دهنــد. البتــه، موضوع هایــی چــون طراحــی، بیمــاری و ســرطان پســتان4 موضوع هــای 
داغــی هســتند کــه تــا امــروز مــورد توجــه جامعــة علمــی قــرار بوده انــد. امــا در مرحلــة ســوم، یعنــی 
بــازة زمانــی 2015-2017، رونــد پژوهش هــای حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی مولکولــی ایــران 
ــک  ــال، دینامی ــت، فعالیت هــای آنتی باکتری ــی چــون کیتوســان، نانوکامپوزی ــه ســمت موضوع های ب
ــد و  ــای داغ جدی ــا موضوع ه ــده و این ه ــت ش ــتم6 هدای ــی5 و سیس ــی دوران ــی، دورنگ تاب مولکول

ــد. ــر بوده ان روندهــای نوظهــور ایــن حــوزه در ســال های اخی

1. DNA

2. Plant

3 Copper Susceptibility

4 Breast Cancer

5 Circular Dichroism

6 System
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شامل گياه، ريسك (خطر)،  بازههاي داغ اين  گيرد كه موضوع را در بر مي 2010-2008زماني  بازة ،اول ةمرحل 
 ،2014-2011زماني  بازةشامل  ،دوم مرحلة ست واي و پپتيدها ان ، دي1انجمن، جمعيت، وابستگي كمي فعاليت و ساختار، حساسيت مس

 ،. البتهدهند را تشكيل ميزماني  بازةهاي داغ اين  ها موضوع ندهمورفيسم و بازدار درمان، پلي Ab Initioهايي چون طراحي،  موضوع بوده و
. اما در اند بودهلمي قرار ع ستند كه تا امروز مورد توجه جامعةهاي داغي ه موضوع 2هايي چون طراحي، بيماري و سرطان پستان موضوع
هايي چون  اسي مولكولي ايران به سمت موضوعشن بيوشيمي و زيست حوزةهاي  ، روند پژوهش2017-2015زماني  بازةيعني  ،سوم مرحلة

هاي  ها موضوعهدايت شده و اين 4و سيستم 3تابي دوراني باكتريال، ديناميك مولكولي، دورنگ هاي آنتي كيتوسان، نانوكامپوزيت، فعاليت
  هاي اخير در سال حوزهداغ جديد و روندهاي نوظهور اين 
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3 Circular Dichroism 
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  شناسي مولكولي ايران از نظر شاخص شكوفايي استنادي بيوشيمي و زيست حوزةواژگان برتر  . 4شكل 

  يك شاخص عنوان بهارجاعي  هم شبكة .7

ارجاعي است. اين  هم بر اساس نقشة 2008-2017زماني  بازةشناسي مولكولي ايران در  بيوشيمي و زيست حوزةساختار فكري  ،5شكل  
  پيوند تشكيل 1820گره و  833ز ا ،كلي طور بهدوره 

شکل 4.  واژگان برتر حوزۀ بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی ایران از نظر شاخص شکوفایی استنادی
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7. شبکة هم ارجاعی به عنوان یک شاخص

 شــکل 5، ســاختار فکــری حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی مولکولــی ایــران در بــازة زمانــی 
ــی، از 833 گــره و 1820  ــن دوره به طــور کل ــر اســاس نقشــة هم ارجاعــی اســت. ای 2017-2008 ب
ــکل  ــه در ش ــور ک ــت. همان ط ــبکه1 0/0053 اس ــم ش ــن، تراک ــت. همچنی ــده اس ــکیل ش ــد تش پیون
 ،Frisch MJ. (2009) ،Morris GM. (2009) ،Trott O. (2010) ــون ــی چ ــت، مقاله های ــخص اس 5، مش
زمانــی  بــازة  ایــن  برجســتة  مقاله هــای  جملــه  از   Jemal A. (2011) و   Hess B. (2008)

ــز آورد شــده اســت. ایــن مقاله هــا به نوعــی  ــه آن هــا در جــدول 3، نی ــوط ب ــد. اطالعــات مرب بوده ان
منعکس کننــدة نقــاط داغ در حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی بــه حســاب می آینــد.

  غالمپور، صبوري و نوروزي  | كولي ايرانشناسي مول هاي داغ و نوظهور حوزه بيوشيمي و زيست مصورسازي موضوع    
 

 Trottهايي چون  مشخص است، مقاله ،5طور كه در شكل  است. همان 0053/0 1تراكم شبكه ،شده است. همچنين 

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

Hess B. (2008)  وJemal A. (2011) نيز  ،3ها در جدول به آناطالعات مربوط اند.  زماني بوده بازةاين  هاي برجستة از جمله مقاله
  نقاط  كنندة نوعي منعكس ها به . اين مقالهآورد شده است

  آيند. شناسي به حساب مي بيوشيمي و زيست حوزةداغ در 

   

  

  

  

  

  

  

                                                            
Racherla & Hu ,2010  ;12(به تعداد كل پيوندهاي شبكه است كه مقدار آن همواره عددي بين صفر و يك است  شده تعداد پيوندهاي مشاهدهشبكه نسبت يا چگالي تراكم  .1 

62009,  Cheong & Corbitt(. پيوستگي در شبكه  دهندة نشان ،گسستگي شبكه و هرچه به يك نزديك باشد دهندة نشان ،باشد تر چه در يك شبكه اين عدد به صفر نزديكهر
 .)Hatala 56 ,2006(تواند بر جريان اطالعات در شبكه تأثير بگذارد  تراكم كم و زياد در شبكه مي ،كلي طور بهاست. 

شکل 5. نقشة هم ارجاعی ایران در حوزۀ بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی 

جــدول 3، فهرســتی از 20 ارجــاع و یــا مقالــه بــا تعــداد اســتناد بــاال را از ســال 2008 تــا 2017 
 Trott et ،Morris et al. (2009) ــای ــده، مقاله ه ــدول آم ــن ج ــه در ای ــور ک ــد. همان ط ــان می ده نش
Frisch et al. (2009) ،al. (2010) از خوشــه های 3، 74 و 50 بیشــترین شــمار اســتنادات را داشــته اند. 

همچنیــن، خوشــة #1 بــا تعــداد 5 مقالــه، خوشــة #21 بــا 3 مقالــه و خوشــه های #74 و #50 هرکــدام 

تراکــم یــا چگالــی شــبکه نســبت تعــداد پیوندهــای مشاهده شــده بــه تعــداد کل پیوندهــای شــبکه اســت کــه مقــدار آن همــواره   .1
عــددی بیــن صفــر و یــک اســت )Racherla & Hu 2010, 12; Cheong & Corbitt 2009, 6(. هرچــه در یــک شــبکه ایــن عــدد 
ــه یــک نزدیــک باشــد، نشــان دهندة پیوســتگی در شــبکه  ــر باشــد، نشــان دهندة گسســتگی شــبکه و هرچــه ب ــه صفــر نزدیک ت ب
 Hatala 2006,( ــر بگــذارد ــان اطالعــات در شــبکه تأثی ــر جری ــد ب ــاد در شــبکه می توان ــی، تراکــم کــم و زی اســت. به طــور کل

.)56
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بــا 2 مقالــه بیشــترین مقاله هــا را در بیــن 20 مقالــه یــا ارجــاع بــا تعــداد اســتناد بــاال داشــته اند. 
مقاله هــای 6، 9، 10، 12، 14، 15 و 18 نقــاط داغ مربــوط بــه حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی 
 Politzer et al. مولکولــی ایــران در ســال های 2005-2007 را نشــان می دهــد. مقالــة 6 توســط
(2007) منتشــر شــده و بــه موضــوع »پیونــد هالوژن هــا و طراحــی مــواد جدیــد برومیــد آلــی، کلریــد 

و شــاید فلورایــد به عنــوان اهــدا کننــده« می پــردازد. مقالــة 9 توســط Chiti et al. (2006) منتشرشــده 
ــت.  ــه اس ــانی« پرداخت ــاری انس ــردی و بیم ــد عملک ــن و آمیلوئی ــدگی پروتئی ــوع »بدتاش ــه موض و ب
ــیانید  ــر در ایزوس ــوالت اخی ــوع »تح ــه موض ــده و ب ــر ش ــط Domling (2006) منتش ــة 10 توس مقال
ــی  ــدرک 12، کتاب ــت. م ــه اس ــردی« پرداخت ــیمی کارب ــی در ش ــای چندجزئ ــاس واکنش ه ــر اس ب
ــات  ــوش در مختص ــز م ــوع »مغ ــه موض ــده و ب ــر ش ــط Paxinos et al. (2007) منتش ــه توس ــت ک اس
استریوتاکســی« می پــردازد. مقــالة 14 توســط Clark et al. (2006) منتشــر شــده و بــه موضــوع 
ــوع  ــه موض ــده و ب ــر ش ــط Zhu et al. (2005) منتش ــة 15 توس ــردازد. مقال ــا« می پ ــال هالوژن ه »اتص
»واکنش هــای چندگانــه« می پــردازد. مقالــة 18 توســط Yavari et al. (2007) بــه موضــوع »واکنــش 
بیــن ایزوســیانید های آلکیــل و ایزوپروپیلیدیــن اســید ملــودرم در حضــور هســته های فســیلی« 

پرداختــه اســت. 

جدول 3. ارجاع های برجستة حوزۀ بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی ایران بر اساس بیشترین استناد

ردیفخوشهReferencesتعداد استنادردیفخوشهReferencesتعداد استناد

13Politzer P. (2008)11143Morris GM. (2009)31

13Paxinos G. (2007)2471240Trott O. (2010)742

13Nafisi S. (2008)111330Frisch MJ. (2009)503

12Clark T. (2007)11424Hess B. (2008)364

12Zhu J. (2005)211522Jemal A. (2011)455

12Lakowicz JR. (2013)741620Politzer P. (2007)16

14Politzer P. (2013)11718Bulat FA. (2010)17

12Yavari I. (2007)211815Lu T. (2012)508

12Sharifi-Rad J. (2014)141914Chiti F. (2006)139

11Hosseinkhani S. (2011)102013Domling A. (2006)2110

به عبــارت دیگــر، در جــدول 3، مقاله هــای 1، 3، 4، 11 و 13 نقــاط داغ مربــوط بــه ســال های 
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ــال  ــوع »اتص ــا موض ــده ب ــر ش ــط Morris et al. (2009) منتش ــة 1 توس ــه مقال ــتند ک 2008-2009 هس
خــودکار بــا انعطاف پذیــری گیرنــدة انتخابــی« و مقالــة 3 توســط Frisch et al. (2009) منتشــر شــده و 
بــه موضــوع »Gaussian 09 (Revision A02)« می پــردازد. مقالــة 4 توســط Hess et al. (2008) منتشــر 
شــده و بــه موضــوع »GROMACS 4: یــک الگوریتــم بســیار کارآمــد، متعــادل و مقایســه پذیر بــرای 
ــه  شبیه ســازی مولکولــی« پرداختــه اســت. مقالــة 11 توســط Politzer et al. (2008) منتشــر شــده و ب
موضــوع »اتصــال σ- ســوراخ بیــن اتم هــای مشــابه و اســتدالل غلــط از عــوارض ذکرشــدة اتم هــا« 
ــا آنتی اکســیدان فالونوئیدهــا: مــورن، آپیگیــن  ــه موضــوع »ترکیــب DNA ب ــة 13 ب ــردازد. مقال می پ

و نارینگــن« می پــردازد. ایــن مقالــه توســط Nafisi et al. (2008) منتشــر شــده اســت.
بیــان می کننــد،   مقاله هــای 2، 5، 7 و 20 نقــاط داغ پژوهشــی ســال های 2010-2011 را 
ــرعت  ــود س ــوع »بهب ــه موض ــده و ب ــر ش ــط Trott et al. (2010) منتش ــة 2 توس ــه مقال ــوری ک به ط
و دقــت اتصــال بــا یــک عملکــرد امتیازدهــی به منظــور بهینه ســازی کارآمــد و چندریســگی 
)چندریســمانی(« می پــردازد. مقالــة 5 توســط Jemal et al. (2011) منتشــر شــده و بــه موضــوع 
»آمــار جهانــی ســرطان« پرداختــه اســت. مقالــة 7 توســط Bulat (2011) منتشــر شــده و بــه موضــوع 
»تجزیــه و تحلیــل کمــی از ســطوح مولکولــی: مناطــق، حجــم، پتانســیل الکترواســتاتیک و متوســط 
ــب تابی  ــی ش ــای مولکول ــوع »معم ــه موض ــة 20 ب ــردازد. مقال ــی« می پ ــیون محل ــای یونیزاس انرژی ه
چندرنــگ از لوســیفراز کــرم شــب تاب« پرداختــه اســت. همچنیــن، مقالــة 8 در ســال 2012 توســط 
ــردازد. مــدارک 16 و  ــع مــوج چندمنظــوره« می پ ــل تاب ــه موضــوع »تحلی  .Lu et alمنتشــر شــده و ب

ــدرک  ــد. م ــن حوزه ان ــی ای ــاط داغ پژوهش ــان دهندة نق ــه نش ــده اند ک ــر ش ــال 2013 منتش 17 در س
ــه موضــوع »اصــول طیف ســنجی  ــی اســت کــه توســط Lakowicz (2013) منتشــر شــده و ب 17 کتاب
فلورســانس« می پــردازد. مقالــة 18 توســط Politzer et al. (2013) منتشــر شــده و بــه موضــوع »پیونــد 
هالــوژن: یــک بحــث موقــت« پرداختــه اســت. مقالــة 19 توســط Sharifi-Rad et al. (2014) منتشــر 
شــده و بــه موضــوع »ترکیــب شــیمیایی و فعالیــت بیولوژیکــی اســانس Pulicaria vulgaris از ایــران« 

ــد. ــن حوزه ان ــته در ای ــای داغ و برجس ــا موضوع ه ــن مقاله ه ــة ای ــه هم ــردازد ک می پ
ــر اســاس  ــران را ب ــی ای شــکل 6، ســاختار فکــری حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی مولکول
ــن شــکل نشــان داده  ــد. همان طــور کــه در ای ــی 2008-2017 نشــان می ده ــازة زمان ــا در ب ارجاع ه
ــر اســاس خطــی  ــران را ب ــی ای ــد حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی مولکول ــن شــکل رون شــده، ای
ــن،  ــت. همچنی ــده اس ــکیل ش ــد تش ــره و 1820 پیون ــبکه از 833 گ ــن ش ــد. ای ــان می  ده ــی نش زمان
تراکــم شــبکه نیــز 0/0053 اســت. در شــکل زیــر گره هــا نشــان دهندة 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 نشــان دهندة بــرش زمانــی اســت کــه در آن بــرای نخســتین بار آن مرجــع مــورد اســتناد واقــع 
ــک مرجــع  ــع شــدن ی ــورد اســتناد واق ــه نشــان دهندة م ــر حلق ــت ه ــن، ضخام شــده اســت. همچنی
ــا تعــداد مراجــع  ــدازه و ی ــر اســاس ان ــی اســت )Cheng 2006, 365(. خوشــه ها ب ــرش زمان در آن ب
ــع  ــه مراج ــه هایی ک ــوند. خوش ــب می ش ــودی مرت ــب صع ــد، به ترتی ــر دارن ــه در ب ــی ک و مقاله های
ــا  ــه خوشــه های نوظهــور ب ــوط ب ــد. اطالعــات مرب ــرار می گیرن ــر ق ــد، باالت ــی در را خــود دارن باالی
ــکل 6، و  ــا در ش ــه آن ه ــوط ب ــات مرب ــده اند. اطالع ــب گذاری ش ــان داده و برچس ــز نش ــگ قرم رن
جــدول 4، آورده شــده اســت. همان طــور کــه در جــدول 4، نشــان داده شــده، از مجمــوع 19 مقالــه 
بــا باالتریــن اســتناد، 14 مقالــه مربــوط بــه خوشــة 1 و 4 مقالــه مربــوط بــه خوشــة 13 و یــک مقالــة 

ــد. ــه خوشــة 2 بوده ان ــوط ب دیگــر مرب

  غالمپور، صبوري و نوروزي  | شناسي مولكولي ايران هاي داغ و نوظهور حوزه بيوشيمي و زيست مصورسازي موضوع    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بر اساس خطي نمودار زماني (جدول زماني)ران ارجاعي اي هم . نقشة6شكل 

ني را با شكوفايي استنادي باال بر اساس نمودار خطي زما  مقاله 19، فهرست 6و شكل  ،4جدول 
ها با  نيز آورده شده است. بنابراين، از ميان مقاله ،6ها در شكل دهد كه اطالعات آن نشان مي

 ,Politzer (2007, 2008 هايي چون رچسب، ب4و جدول  ،6بيشترين استناد بر اساس شكل 

2013), Bulat (2010), Chiti (2006), Clark (2007),   بيشترين فراواني و شكوفايي
 هاي بيشتري ظاهر شده است. ها در مقاله هاي آن استنادي را داشته و مقاله

  هاي با شكوفايي استنادي مربوط به نمودار خطي زماني ايران . فهرست مقاله4جدول 

  ها ارجاع  سال  فراوانيشدت خو  ها ارجاع  سال فراوانيشدت خو

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

جــدول 4، و شــکل 6، فهرســت 19 مقالــه  بــا شــکوفایی اســتنادی بــاال بــر اســاس نمــودار خطــی 
ــن، از  ــت. بنابرای ــده اس ــز آورده ش ــکل 6، نی ــا در ش ــات آنه ــه اطالع ــد ک ــان می ده ــی را نش زمان
 Politzer ــر اســاس شــکل 6، و جــدول 4، برچســب هایی چــون ــا بیشــترین اســتناد ب ــان مقاله هــا ب می
,Bulat (2010), Chiti (2006), Clark (2007) ,(2013 ,2008 ,2007) بیشــترین فراوانــی و شــکوفایی 

اســتنادی را داشــته و مقاله هــای آن هــا در مقاله هــای بیشــتری ظاهــر شــده اســت.
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جدول 4. فهرست مقاله های با شکوفایی استنادی مربوط به نمودار خطی زمانی ایران

شدت خوشه
شدت خوشهارجاع هاسالفراوانی)قدرت(

ارجاع هاسالفراوانی)قدرت(

13/116992009Murray JS17/8388202007Politzer, P

14/452192012Esrafili, MD17/0499182010Bulat, FA

14/452192013Esrafili, MD135/4404142006Chiti, F

14/276292012Politzer, P135/0827132008Politzer, P

14/452192013Esrafili, MD15/7076122007Clark, T

24/535592005Politzer, P15/7076122013Politzer, P

13/799782013Esrafili, MD15/2301112013Politzer, P

132/573282004Nilsson, MR14/753102007Politzer, P

133/110662007Morshedi, D14/9485102009Su PF

14/753102012Murray JS

جــدول 5، خالصــه ای از خوشــه های نوظهــور را نشــان می دهــد. ایــن جــدول به طــور کلــی، 
2 خوشــة نوظهــور را در حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی مولکولــی ایــران نشــان می دهــد. انــدازة 
ــدول قابــل  ــه در ج ــو خوشــه هســتند. همان طــور ک ــای عض خوشــه نشــان دهندة تعــداد مقاله ه
ــوان  ــة ســال 2014 به عن ــا برچســب Na-ion Batteries و 10 عضــو و میان ــت اســت، خوشــة 4 ب رؤی
ــای  ــن مقاله ه ــه فعال تری ــت. از جمل ــده اس ــناخته ش ــور ش ــة نوظه ــن خوش ــن و جوان تری جدید تری
ــا  ــة 1 ب ــن، خوش ــرد. همچنی ــاره ک ــة Soltani (2013) اش ــه مقال ــوان ب ــه می ت ــن خوش ــود در ای موج
ــر  ــة دیگ ــه از جمل ــن خوش ــوان محبوب تری ــة 2010 به عن ــو و میان ــب Xcn Center و 31 عض برچس
خوشــه های نوظهــور حــوزة بیوشــیمی و زیست شناســی مولکولــی ایــران بــه شــمار می آیــد. 
فعال تریــن مقاله هــای موجــود در ایــن خوشــه، مقاله هــای Politzer (2007) و Bulat (2010) هســتند.

جدول 5. خالصه ای از خوشه های نوظهور در حوزۀ بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی ایران در بازۀ زمانی 
2008-2017 بر اساس ارجاع ها

Mean YearMI1LLR2TFIDF3خوشهسیلهوئتاندازۀ خوشه

2010Parallel FieldXcn CenterCenter310/9961

2014Na-ion BatteriesNa-ion BatteriesDft Studies100/9834

1. mutual information (MI) 2. log-likehood ratio (LLR)

3. TF × IDF term frequency–inverse document frequency (TFIDF) 
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8. شبکة هم ارجاعی با بیشترین شکوفایی )انفجار( استنادی به عنوان یک شاخص

شــکوفایی  میــزان  بیشــترین  کــه  مقاله هایــی  به وســیلة  می تــوان  را  نوظهــور  روند هــای 
 Chen( اســتنادی و بیشــترین اســتناد را در ســال های اخیــر دریافــت می کننــد، شناســایی کــرد
ــان  ــاال را نش ــتنادی ب ــکوفایی اس ــا ش ــه ب ــت 54 مقال ــکل 7، فهرس Jin et al. 2017, 31 ;2014(. ش

می دهــد. همان طــور کــه در ایــن شــکل مشــخص اســت، 8 مقالــه هســت کــه شــکوفایی اســتنادی 
آن هــا مربــوط بــه دو ســال اخیــر اســت کــه از ســال 2015 آغــاز شــده و تــا ســال 2017 ادامــه پیــدا 
ــوزة  ــور ح ــای نوظه ــد و رونده ــای داغ جدی ــان دهندة موضوع ه ــا نش ــن مقاله ه ــت. ای ــرده اس ک
ــده بیشــتر مــورد توجــه  ــه احتمــال در آین ــران اســت کــه ب ــی ای بیوشــیمی و زیست شناســی مولکول

قــرار می گیــرد. 
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  مولكولي ايران از لحاظ شكوفايي استناديشناسي  بيوشيمي و زيست حوزةبرتر  يها) ها (ارجاع . مقاله7شكل 

 Autodock4 and Autodocktools4: Automated Docking with Selective“ با عنوان  Morris (2009)هاي  مقاله ،رو  از اين

Receptor Flexibility” و مقالة Trotto   :Autodock Vina“ با عنوان  (2010) Improving  the Speed and Accuracy of 

Docking with A New Scoring Function, Efficient Optimization, and Multithreading”  وفايي استنادي را بيشترين شك
با عنوان  Sharifi-Rad (2014) )، مقالة2017-2015ر دو سال اخير (هاي با شكوفايي استنادي د قابل توجه در بين مقاله اند. نكتة داشته

بعد از انتشار آن مورد توجه است كه بالفاصله يك سال  »از ايران Pulicaria vulgarisيولوژيكي اسانس تركيب شيميايي و فعاليت ب«
  علمي قرار گرفته است. جامعة

  گيري بحث و نتيجه. 9

بيوشيمي و  حوزةشده در  ها ساختار فكري و سير تحوالت انجام رخدادي واژگان و تحليل ارجاع اين پژوهش با اتكا به روش هم
رخدادي  ساله مورد بررسي قرار داده است. بنابراين، پژوهش حاضر با استفاده از هم زماني ده بازةشناسي مولكولي ايران را در يك  تزيس

 ها بر اساس نماي منطقة ان و رفرنسهاي با بيشترين شكوفايي استنادي و تحليل واژگ ها، واژگان و رفرنس ارجاعي رفرنس واژگان و هم
اين مقاله آيند.  به شمار مي حوزهمباحث داغ در آن  ه كه در زمرةهايي را فراهم آورد شناسايي موضوع زمينة خطي زمانيزماني و نمودار 

موضوعي شناخته  حوزةهاي نوظهور در آن  موضوع عنوان بهنزديك  ه كه به احتمال در آيندةهايي پرداخت بيني موضوع به پيش ،همچنين
  خواهند شد.

زماني و نماي خطي زماني و  واژگان برجسته بر اساس نماي منطقةهاي با فراواني باال،  ن بر اساس كليدواژههاي داغ ايرا موضوع
تني، استرس اكسيداتيو، مكانيزم، پيوند، آپوپتوز،  هايي چون بيان ژن، پروتئين، برون هاي با شكوفايي استنادي باال شامل موضوع كليدواژه

شکل 7. مقاله ها )ارجاع ها(ی برتر حوزۀ بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی ایران از لحاظ شکوفایی استنادی
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 Autodock4 and Autodocktools4: Automated« با عنوان Morris (2009) از ایــن  رو، مقاله هــای
 Autodock Vina:« بــا عنــوان Trotto (2010) و مقالــة »Docking with Selective Receptor Flexibility

 Improving the Speed and Accuracy of Docking with A New Scoring Function, Efficient

ــل توجــه  ــة قاب Optimization, and Multithreading« بیشــترین شــکوفایی اســتنادی را داشــته اند. نکت

 Sharifi-Rad ــة ــر )2015-2017(، مقال ــال اخی ــتنادی در دو س ــکوفایی اس ــا ش ــای ب ــن مقاله ه در بی
ــران«  ــت بیولوژیکــی اســانس Pulicaria vulgaris از ای ــوان »ترکیــب شــیمیایی و فعالی ــا عن (2014) ب

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

9. بحث و نتیجه گیری

ــری  ــاختار فک ــا س ــل ارجاع ه ــدادی واژگان و تحلی ــه روش هم رخ ــکا ب ــا ات ــش ب ــن پژوه ای
ــک  ــران را در ی ــی ای ــی مولکول ــیمی و زیست شناس ــوزة بیوش ــده در ح ــوالت انجام ش ــیر تح و س
ــتفاده از  ــا اس ــر ب ــش حاض ــن، پژوه ــت. بنابرای ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــاله م ــی ده س ــازة زمان ب
هم رخــدادی واژگان و هم ارجاعــی رفرنس هــا، واژگان و رفرنس هــای بــا بیشــترین شــکوفایی 
ــی  ــی و نمــودار خطــی زمان ــة زمان ــر اســاس نمــای منطق ــا ب ــل واژگان و رفرنس ه اســتنادی و تحلی
زمینــة شناســایی موضوع هایــی را فراهــم آورده کــه در زمــرة مباحــث داغ در آن حــوزه بــه شــمار 
ــدة  ــال در آین ــه احتم ــه ب ــه ک ــی پرداخت ــی موضوع های ــه پیش بین ــن، ب ــه همچنی ــن مقال ــد. ای می آین

ــد. ــد ش ــناخته خواهن ــی ش ــوزة موضوع ــور در آن ح ــای نوظه ــوان موضوع ه ــک به عن نزدی
ــر  ــته ب ــاال، واژگان برجس ــی ب ــا فراوان ــای ب ــاس کلیدواژه ه ــر اس ــران ب ــای داغ ای موضوع ه
ــاال  ــا شــکوفایی اســتنادی ب ــی و کلیدواژه هــای ب ــی و نمــای خطــی زمان ــة زمان اســاس نمــای منطق
ــد،  ــزم، پیون ــی، اســترس اکســیداتیو، مکانی ــن، برون تن ــان ژن، پروتئی ــی چــون بی شــامل موضوع های
ــی،  ــوذره، شناســایی، مــوش صحرای ــات، اشرشــیا کالی، مشــتقات، اســید، نان ــوز، ســلول، ثب آپوپت
ژن، بیمــاری، رشــد، خالص ســازی، پلی مورفیســم، ســرطان، آنتی اکســیدان، ســاختار بلــوری، فعــال 
شــدن، ســرطان پســتان، بیمــاری آلزایمــر، دی ان ای، تحویــل دارو، آنزیــم، مهارکننــده، بهینه ســازی، 
درون تنــی، جــذب، درمــان، تمایــز، خطــر، دورنگ تابــی دورانــی، ســمیت، بازدارنــده، داکینــگ، 
ــه  ــو لول ــوب1 )نان ــن نانوتی ــش، آب، کرب ــیون، جه ــان، انفالماس ــن انس ــرم آلبومی ــدل، س ــاه، م گی

ــت. ــانس( اس ــانس2 ) فِلوئوِرس ــی(، Ab Initio، و فلوِرس کربن

1. Carbon Nanotube 2. Fluorescence 
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موضوع هــای نوظهــور و داغ جدیــد در پژوهش هــای ایــران بــر اســاس کلیدواژه هــای 
ــی  ــای خط ــی و نم ــة زمان ــای منطق ــاس نم ــر اس ــته ب ــاال و واژگان برجس ــتنادی ب ــکوفایی اس ــا ش ب
ــک  ــری،  دینامی ــت ضــد باکت ــت، فعالی ــی چــون کیتوســان، نانوکامپوزی ــی شــامل موضوع های زمان
ــی،  ــی، داکینــگ مولکول ــت ضــد میکروب ــوذره طــال، پرولیفراســیون، فعالی ــی، ســمیت، نان مولکول
فعالیــت آنتی اکســیدان، آزادســازی، ســلول های بنیــادی، اسنشــیال اویــل، ضــد باکتــری، مکانیــک 

ــت. ــیون اس ــار، و ایموبیلزاس ــیمی، رفت ــادی مزانش ــلول های بنی ــی، س پراپرت
بــا  ارجاع هــای  برجســته و  ارجاع هــای  اســاس  بــر  ایــران  نوظهــور  موضوع هــای داغ و 
 Trott ،Morris et al. (2009) شــکوفایی اســتنادی بــاال را می تــوان در مقاله هــای پژوهشــگرانی چــون
 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)

ــور  ــاط داغ و نوظه ــدة نق ــاب و انعکاس دهن ــا بازت ــن مقاله ه ــرد. ای ــاهده ک Sharifi-Rad (2014) مش

ــد. ــی بوده ان ــورد بررس ــالة م ــازة 10 س ــران در ب ــای ای در پژوهش ه
ــیوه ها و  ــتفاده از ش ــا اس ــارج ب ــل و خ ــگران در داخ ــه پژوهش ــه این ک ــه ب ــا توج ــان ب در پای
شــاخص های مختلــف اقــدام بــه شناســایی ایــن موضوع هــا نموده انــد، می تــوان این گونــه اســتدالل 
کــرد کــه روش مشــخص و دقیقــی کــه اکثــر پژوهشــگران بــرای شناســایی ایــن موضوع هــا بــر آن 
ــدارد. بنابرایــن، پژوهشــگران در اجــرای ایــن پژوهــش روشــی  اتفــاق نظــر داشــته باشــند وجــود ن
ــر از  ــش حاض ــن  رو، پژوه ــد. از ای ــره بردن ــگران از آن به ــب پژوهش ــه اغل ــد ک ــتفاده نمودن را اس
،Jin et al. (2018) ــط ــه توس ــای صورت گرفت ــا پژوهش ه ــادی ب ــباهت زی ــش ش ــر روش پژوه  نظ

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

ــا نظــر متخصصــان می توانــد در  در نتیجــه، اســتفاده از چندیــن روش مختلــف علم ســنجی همــراه ب
کنــار هــم مثمــر ثمــر واقــع شــود.  

10. راهکارها و پیشنهادها

نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش می توانــد مــورد اســتفادة برنامه ریــزان، سیاســت گذاران دخیــل 	�
در امــر پژوهــش، اســاتید، پژوهشــگران و ســازمان های ذی نفــع پژوهــش در حــوزة بیوشــیمی و 

زیست شناســی مولکولــی قــرار گیــرد.
ــور 	� ــای نوظه ــایی موضوع ه ــر شناس ــش حاض ــداف پژوه ــی از اه ــه یک ــه این ک ــت ب ــا عنای ب

ایــن حــوزه توصیــه  امــر در  بــه سیاســت گذاران و متولیــان  لــذا  بــود،  ایــن حــوزه  در 
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ــود کــه بــرای جلوگیــری از دوبــاره کاری، زمینه هــای پژوهشــی پژوهشــگران خــود  می ش
ــن  ــد. در ای ــوق دهن ــش س ــن پژوه ــده در ای ــور شناسایی ش ــای نوظه ــمت موضوع ه ــه س را ب
ــی،  ــک مولکول ــادی، دینامی ــلول های بنی ــون س ــی چ ــه موضوع های ــود ک ــه می ش ــتا توصی راس
ــای  ــال، فعالیت ه ــوذره ط ــمیت(، نان ــیتی )س ــی س ــان، سیتوتوکس ــی، کیتوس ــگ مولکول داکین
ــا  ــیون، نانوکامپوزیت ه ــیون، ایموبیلیزاس ــی، پرولیفراس ــت آنتی باکتریای ــیدانی، فعالی آنتی اکس

ــد.  ــرار گیرن ــی ق ــای پژوهش ــل در اولویت ه ــیال اوی و اسنش

تشکر و قدردانی

مقالــة حاضــر حاصــل پایان نامــة کارشناســی ارشــد بــا عنــوان »ارزیابــی تطبیقــی روند پژوهشــی 
ــران و کشــورهای منتخــب به منظــور شناســایی  ــی ای حوزه  هــای بیوشــیمی و زیست شناســی مولکول
ــه شــماره ثبــت »1271م« در دانشــگاه تهــران  خألهــای پژوهشــی و موضوع هــای داغ و نوظهــور« ب
ــه  ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــت پژوهش ــد از معاون ــود الزم می دان ــر خ ــگر ب ــیله پژوهش ــت. بدین وس اس

خاطــر حمایت هــای مالــی و معنــوی تشــکر و قدردانــی نمایــد.
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   .60-39 :)3( 29

ــاس  ــر اس ــک ب ــوزة ترمودینامی ــری ح ــاختار فک ــت س ــی. 1393. نگاش ــی عراق ــا فدای ــول، و غالمرض ــی، رس زوارق
برون دادهــای علمــی ایرانیــان در مجــالت نمایه شــده در وبــگاه علــوم مؤسســه تامســون رویتــرز. تحقیقــات 

   .38-1  :)1(  48 دانشــگاهی  اطالع رســانی  و  کتابــداری 

ــناختی؛  ــة کتابش ــیم نقش ــی در ترس ــتنادی و هم واژگان ــل هم اس ــة تحلی ــا. 1392. مقایس ــوان کوش ــه، و کی ــالمی، نجم س
ــردازش و مدیریــت اطالعــات 29 )1(: 266-253. ــه علمــی و پژوهشــی پ مطالعــه مــوردی: دانشــگاه تهــران. فصلنام

ــادی  قاســمی آقبالغی، زهــرا، فریــدون آزاده و فاطمــه شیخ شــعاعی. 1397. ترســیم نقشــة علمــی حــوزة ســلول های بنی
در بــازة زمانــی 3 ســال بــر اســاس مــدارک نمایه شــده در نمایــة اســتنادی وب آوســاینس در کشــورهای منتخــب: 
)تحلیــل هماینــدی واژگان(. مجلــه دانشــکده پیراپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران )پیــاورد ســالمت( 12 
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   .149-138 :)2(

مکــی زاده، فاطمــه، افســانه حاضــری، سیدحســین حسینی نســب و فرامــرز ســهیلی. 1395. تحلیــل موضوعــی و ترســیم 
نقشــة علمــی مقــاالت مرتبــط بــا حــوزة درمــان افســردگی در پــاب مــد. نشــریه مدیریــت ســالمت 19 )65(: 63-51.

مکــی زاده، فاطمــه، نعیمــه نایــب مهدی آبــادی، ابراهیــم زال زاده و محمــد توکلــی زاده راوی. 1396. شناســایی 
موضوعــات نوظهــور در حــوزة ژنتیــک: یــک تحلیــل علم ســنجی. مجلــه علمــی پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــزد 25 )4(: 263-252. ــی ی ــهید صدوق ش

مهــدی زاده مرقــی، رضیــه، مریــم نظــری و محمدباقــر مینایــی. 1392. ترســیم نقشــه علــم ماســاژ درمانــی طــی ســال های 
2008-2010 در پایــگاه اســکاپوس. مجلــه طــب ســنتی اســالم و ایــران 4 )4(: 342-333.
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. مطالعات استسنجي از دانشگاه تهران  علم در رشتة ارشد رشناسيكا داراي مدرك 1371متولد  هزاد غالمپور:ب
از هاي علم و فناوري  هاي ارزيابي علم، شاخص سنجي، شاخص آلتمتريكس، وب سنجي،  سنجي، كتاب علم

جمله عاليق پژوهشي وي  .است

  
  

اكنون   هم ايشان. استه تربيت مدرس شيمي با گرايش فيزيك از دانشگا در رشتة دكتري داري مدرك 1339متولد  اكبر صبوري: علي
هاي ارزيابي توليدات علمي و نشريات،  سنجي، شاخص دانشگاه تهران در مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك است. علمممتاز استاد 

  .از جمله عاليق پژوهشي وي است ها بندي دانشگاه هاي علم و فناوري، رتبه  شاخص
  

داراي مدرك تحصيلي دكتري در رشتة علوم اطالعات و ارتباطات از دانشگاه اكس مارسي (پاول  1355متولد سال  عليرضا نوروزي:
شناسي دانشگاه تهران است. بازيابي و بازنمايي اطالعات،  اكنون دانشيار گروه علم اطالعات و دانش سزان) فرانسه است. ايشان هم

  .شناسي از جمله عالئق پژوهشي وي است سنجي، و وب دهي دانش، ابرداده، علمنويسي، سازمان سازي و چكيده نمايه

بهزاد غالمپور

از  ارشــد در رشــتة علم ســنجی  متولــد 1371 دارای مــدرک کارشناســی 
ــت.  ــران اس ــگاه ته دانش

مطالعـات علم سـنجی، کتاب سـنجی، آلتمتریکـس، وب سـنجی، شـاخص های 
ارزیابـی علـم، شـاخص های علـم و فناوری از جمله عالیق پژوهشـی وی اسـت

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191250
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جمله عاليق پژوهشي وي  .است

  
  

اكنون   هم ايشان. استه تربيت مدرس شيمي با گرايش فيزيك از دانشگا در رشتة دكتري داري مدرك 1339متولد  اكبر صبوري: علي
هاي ارزيابي توليدات علمي و نشريات،  سنجي، شاخص دانشگاه تهران در مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك است. علمممتاز استاد 

  .از جمله عاليق پژوهشي وي است ها بندي دانشگاه هاي علم و فناوري، رتبه  شاخص
  

داراي مدرك تحصيلي دكتري در رشتة علوم اطالعات و ارتباطات از دانشگاه اكس مارسي (پاول  1355متولد سال  عليرضا نوروزي:
شناسي دانشگاه تهران است. بازيابي و بازنمايي اطالعات،  اكنون دانشيار گروه علم اطالعات و دانش سزان) فرانسه است. ايشان هم

  .شناسي از جمله عالئق پژوهشي وي است سنجي، و وب دهي دانش، ابرداده، علمنويسي، سازمان سازي و چكيده نمايه

علی اکبر صبوری

متولـد 1339 داری مـدرک دکتـری در رشـتة شـیمی بـا گرایـش فیزیـک از 
دانشـگاه تربیـت مـدرس اسـت. ایشـان هم  اکنـون اسـتاد ممتـاز دانشـگاه تهـران 

در مرکـز تحقیقـات بیوشـیمی و بیوفیزیـک اسـت. 
علم ســنجی، شــاخص های ارزیابــی تولیــدات علمــی و نشــریات، شــاخص  های 

علــم و فنــاوری، رتبه بنــدی دانشــگاه ها از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
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از هاي علم و فناوري  هاي ارزيابي علم، شاخص سنجي، شاخص آلتمتريكس، وب سنجي،  سنجي، كتاب علم

جمله عاليق پژوهشي وي  .است

  
  

اكنون   هم ايشان. استه تربيت مدرس شيمي با گرايش فيزيك از دانشگا در رشتة دكتري داري مدرك 1339متولد  اكبر صبوري: علي
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  .از جمله عاليق پژوهشي وي است ها بندي دانشگاه هاي علم و فناوري، رتبه  شاخص
  

داراي مدرك تحصيلي دكتري در رشتة علوم اطالعات و ارتباطات از دانشگاه اكس مارسي (پاول  1355متولد سال  عليرضا نوروزي:
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  .شناسي از جمله عالئق پژوهشي وي است سنجي، و وب دهي دانش، ابرداده، علمنويسي، سازمان سازي و چكيده نمايه

علیرضا نوروزی

متولــد ســال 1355 داراي مــدرک تحصیلــي دکتــري در رشــتة علــوم اطالعــات 
ــاول ســزان( فرانســه اســت. ایشــان  و ارتباطــات از دانشــگاه اکــس مارســي )پ
ــران  ــگاه ته ــي دانش ــات و دانش شناس ــم اطالع ــروه عل ــیار گ ــون دانش هم اکن

اســت. 
بازیابــی و بازنمایــي اطالعــات، نمایه ســازي و چکیده نویســی، ســازماندهی 
ــي وي  ــق پژوهش ــه عالئ ــي از جمل ــنجي، و وب شناس ــرداده، علم س ــش، اب دان

اســت.




