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بررسی روابط معنایی میان موضوعات مطرح در مدارک
علمی فارسی در حوزه گرمایش جهانی
3

فاطمه مکی زاده ،1محمد توکلی زاده راوری2؛ مرضیه دانا

 -1استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه یزد
 -2استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه یزد
-3کارشناسی ارشد علم سنجی دانشگاه یزد

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روابط معنایی میان موضوعات مطرح در مدارک علمی فارسی در حوزه گرمایش جهانی میباشد .این
پژوهش ،تحلیل همرخدادی واژگان را از طریق فنون تحلیل شبکههای اجتماعی و خوشهبندی سلسله مراتبی مورد توجه قرار داده است .طبقه
بندی موضوعات با استفاده از روش خوشه بندی سلسله مراتبی "پیوند درون گروهی " و میزان شباهت موضوعی مدارک مرتبط با محاسبه
شاخص دربردارندگی مشخص شده است .جامعه آماری شامل تمامی مقالههای مجلهها ( 302مقاله) و پایاننامههای فارسی ( 352پایان نامه)
در حوزه گرمایش جهانی است که به ترتیب در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( آی اس سی) و پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران (ایرانداک) در بازه زمانی  3232تا  3233نمایه شده اند .یافتهها نشان میدهد کهروندرشد تولیدات علمی در حوزه گرمایش جهانی
در فاصله سالهای  3232-3233دارای سیر صعودی است .دو نمودار خوشهای ماحصل سنجش همرخدادی بین موضوعات در زمینه
گرمایش نشان میدهند که تعداد اصطالحات موضوعی مقالهها  77موضوع است که در  31خوشه قرار گرفتهاند و نیز تعداد اصطالحات به
دست آمده از پایاننامهها  37موضوع است که در  33خوشه قرار گرفتهاند .در نمودار روابط سلسله مراتبی موضوعات پایاننامهها دو موضوع
"گازهای گلخانهای و تغییرات دمایی" و در نمودار روابط سلسله مراتبی موضوعات مقالهها دو موضوع "گازهای گلخانهای و تغییر اقلیم" زمینه
اصلی کل موضوعات هستند .محاسبه شاخص دربردارندگی نشان داد که  27درصد از موضوعهای مقالهها در پایاننامهها وجود دارد .از لحاظ

ساختار خوشه بندی ،این دو نوع مدرک نیز شباهتی در اندازه صفر داشتند .شباهت بین اعضای شبکههای اگوی موضوعات پرنفوذ به جز مورد
"مدیریت انرژی" بقیه موارد تقریباً بستگی زیادی به هم داشتند .موضوعات هسته در زمینه گرمایش جهانی عبارتند از" :گازهای گلخانهای،
تغییر اقلیم ،تغییرات دمایی ،پوشش گیاهی ،دیاکسیدکربن ،شبیهسازی انرژی ،آالیندههای زیست محیطی ،مدیریت انرژی ،تولیدات کشاورزی،
ترسیب کربن ،ارزیابی اقتصادی ،مصرف انرژی ،مدیریت منابع آب ،مدل گردش عمومی جو ،مصالح ساختمانی".به طور کلی ،تحلیل هم
رخدادی واژگان می تواند به درک ساختار روابط موضوعی در یک حوزه کمک کند .بنابراین با استفاده از نتایج برگرفته از این پژوهش میتوان از
وضعیت جاری ،موضوعات پژوهشی و رابطه بین آنها ،اصطالحات مهم حوزه گرمایش جهانی تحلیلهای واضح و قابل قبولی را ارائه داد .و در
عرصه سیاستگذاری و برنامهریزی علم در این حوزه نقش مهمی را ایفا کرد.

واژگان کلیدی:خوشهبندی،گرمایش جهانی ،نقشه علم ،روابط معنایی ،تحلیل همرخدادی واژگان ،تحلیل شبکههای
اجتماعی.
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کیفی) حافظ چارچوبهایی است که هر سیستم برای تعالی

مقدمه
گرمایش جهانی در حقیقت افزایش میانگین درجه
حرارت زمین در نزدیکی سطح آن است .تشدید روزافزون
معضالت زیست محیطی همچون گرمایش جهانی ،کاهش
منابع آب و نابودی تنوع زیستی در قرن آتی ،به یکی از
مهمترین دغدغههای بسیاری از کشورهای جهان و
سازمانهای بینالمللی تبدیل شده است .این بحرانها به قدری
گسترش یافتهاند که دیگر راهی جز پیشگیری از شدت این
تغییرات برای بشر نمانده است .این پدیده تأثیرات بسیار
متفاوتی بر روی اجزاء مختلف سیستم کره زمین داشته و با
روند رو به رشد خود طی سالهای آتی مشکالت بسیاری را
برای موجودات زنده درپی خواهد داشت (خوش اخالق و
دیگران.)1331 ،
از دیرباز بحث روابط معنایی بین اصطالحات موضوعی
در حوزههای مختلف علم مورد توجه بوده است .این روابط
میتواند معنا و محتوای یک حوزه از علم را مشخص سازد.
فنون یا رویکردهای متعددی میتواند روابط بین موضوعات
یک حوزه از علم را مشخص کند .نمونهای از این رویکردها
خوشهبندی و تحلیل شبکههای اجتماعی است .این فنون با
تحلیل روابط درون واژگانی امکان درک محتوای یک حوزه
از دانش را ممکن میسازند .یکی از روشهای تحلیل
واژگانی بررسی همرخدادی اصطالحات موجود در مدارک
مرتبط با حوزه مورد مطالعه است .در این روش مهمترین
کلمات یا کلمات کلیدی مدارک برای مطالعة ساختار
مفهومی یک حوزة دانش استفاده میشود .همرخدادی
کلیدواژهها در عنوان ،چکیده یا متن مقاالت بررسی میشود.
این همرخدادی ،میزان ارتباط شناختی میان یک مجموعة
مدرک را نشان میدهد .بر اساس روش تجزیه و تحلیل هم-

پژوهشگران باید از آن تبعیت کند؛ لذا بررسی پژوهشهای
انجام شده در این حوزه ،توصیف چگونگی پژوهشها،
گرایشهای موضوعی و پژوهشی خالءهای موجود را
شناسایی میکند و باعث ارتقای پژوهشهای پیش رو،
آسیبشناسی و ممانعت از موازیکاری در پژوهشهای
آینده خواهد شد؛ همچنین تلفیق نتایج پژوهشی و دستیابی
به نتایجی مشترک نیز در ارائه راهبردهایی در حوزه مسائل
گرمایش جهانی مؤثر است و این امر از یکسو درک و فهم
حقیقی مشکالت اساسی را میسر میکند و از سوی دیگر
پژوهشگران را یاری مینماید تا با دقت نظر و تیزبینی،
ضمن داشتن پایههای نظری محکم و علمی ،اطالعات
پژوهشی را بررسی نمایند.
بنابراین الزم است که جهت بهرهوری بیشتر از
قابلیتهای پژوهشی و همچنین ارائه پیشنهادهایی به منظور
کمک به مدیران در سیاستگذاری علمی در حوزه گرمایش
جهانی ،تصویری از ساختار علمی این حوزه در ایران
مشخص شود .از این رو مسئله این پژوهش نامشخص بودن
روابط بین موضوعات مطرح در متون مرتبط به حوزه
گرمایش جهانی در مدارک علمی (زبان فارسی) ایران است.
به عبارتی مشخص نیست که گرایشها و دستههای موضوعی
مطرح در متون مرتبط به این حوزه چگونه است .خوشههای
موضوعی شکل گرفته در نقشه علمی بروندادهای
نویسندگان کدامند .چه موضوعاتی مورد توجه بوده و چه
موضوعاتی به مرور زمان اهمیت خود را از دست دادهاند.
اولویتهای پژوهشی در این حوزه چیست.

هدف پژوهش:

رخدادی واژگان ،میتوان موضوعات علمی را استخراج و

هدف اصلی پژهش حاضر بررسی روابط معنایی میان

ارتباط میان آنها را بهصورت مستقیم از محتوای موضوعی

موضوعات مطرح در مدارک علمی فارسی در حوزه

کشف کرد (کالون ،لو و ریپ ،1316 ،1نقل در صدیقی،

گرمایش جهانی و ترسیم نقشه علمی آن با استفاده از

 .)1333شناسایی و اولویتبندی موضوعی پژوهشها در

بروندادهای علمی این حوزه بر اساس روش تحلیل

حوزه گرمایش جهانی حائز اهمیت است .به عبارتی

همرخدادی واژگان میباشد.

برخورداری پژوهشگران از منطق علمی (اطالعات کمی-

به منظور دستیابی به هدف پژوهش ،در این مقاله سعی
میشود به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:

1. Callon, Law & Rip
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حوزه مدیریت دانش ،میلوجویک 5و لیدسدورف )2013( 6
2

گرمایش جهانی در پایاننامهها و مقالهها چگونه

در زمینه پژوهشهای سنجشی ،آربارت و دیگران ()2013

است؟

در زمینه اکولوژی ،لیو 1و همکاران ( )2011در زمینه تعامل

دسته بندی (خوشهبندی) موضوعات در حوزه

3

انسان و کامپیوتر ،راویکومار و همکاران ( )2011در حوزه

گرمایش جهانی در پایاننامهها و مقالهها بر چه

علم سنجی ،اگزی )2011( 10در حوزه محیط زیست ،جان

11

توزیعی منطبق است؟

و دیگران ( )2011در حوزه تجارت و محیط زیست ،هو 12و

شباهت واژگانی پایاننامهها و مقالهها در زمینه

دیگران ( )2015در زمینه ارزیابی چرخه حیات .و در ایران؛

گرمایش جهانی چه میزان است؟

افقهی و باقری ( )1312به بررسی روند موضوعی تحقیقات

ساختار خوشههای موضوعی پایاننامهها و مقالهها در

رشته کتابداری و اطالع رسانی بر اساس استنادهای -2005

زمینه گرمایش جهانی چه میزان با هم شباهت دارد؟

 1336در مقاالت سالنامه آریست بین سالهای  2002تا

اعضای شبکه اگوی( 1خصوصی) موضوعات پر

 2006پرداختند نتایج نشان داد که بیشترین گرایش به

اهمیت در پایاننامهها و مقالهها در زمینه گرمایش

موضوع «ذخیره و بازیابی اطالعات کامپیوتری» با فراوانی

جهانی چه میزان با هم شباهت دارند؟

 11( 133درصد) و کمترین گرایش به« ساختمان کتابخانه»

موضوعات هسته در حوزه گرمایش جهانی در

با فراوانی  %2( 1درصد) است .تیمور پور و دیگران ()1311

پایاننامهها و مقالهها از نگاه پارامترهای تحلیل

در حوزه فناوری نانو ،توکلی زاده راوری و نجابتیان ()1313

شبکههای اجتماعی کدامند؟

در زمینه روانشناسی ،صدیقی و جاللی منش ( )1331در
حوزه مدیریت دانش ،ناصری جزه ،طباطبائیان و فاتح راد

پیشینه پژوهش

( )1331در حوزه مدیریت فناوری ،احمدی و کوکبی

روش همرخدادی واژگانی اولین بار برای ترسیم پویایی

( )1331در زمینه مدیریت اطالعات و مدیریت دانش با

علم پیشنهاد شد .کالون و دیگران ( )1316کتابی تحت

استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان به تحلیل موضوعات

عنوان «ترسیم دینامیک علم و فناوری» منتشر نمودند که کار

پرداختند .در مجموع ،بررسی پیشینه ها نشان می دهد که

برجستهای در زمینه تحلیل هم واژگانی بشمار میرود .پس

تحلیل هم رخدادی واژگان روشی مناسب برای ترسیم

از انتشار این کتاب ،روش تحلیل هم واژگانی در پژوهشهای

ساختار علم و ترسیم نقشههای موضوعی است و در

محققان کشورهای مختلف به نحو قابل مالحظهای مورد

حوزههای گوناگون از این روش برای خوشهبندی زمینههای

توجه قرار گرفته است .برای مثال ،چن 2و همکارانش

موضوعی اصلی و ترسیم نقشههای موضوعی استفاده شده

( )2001با تحلیل متن و ارجاعات مقالهها منتشر شده در

است و کارهای تحلیلی مناسبی نیز انجام شده است .اما تا

سالهای  1315تا  2002مرتبط با مهندسی دانش ،ساختارهای

کنون پژوهش مستقل و جامعی ،به منظور مطالعه روند

مفهومی موضوعات این حوزه را با تحلیل خوشه بندی

پژوهش در حوزه گرمایش جهانی انجام نشده است .این

مشخص کرده و با استفاده از نقشههای مفهومی و

پژوهش در صدد است با نگاهی تحلیلی زمینههای پژوهشی

دیداریسازی شبکه ،الگوهای برجسته و روندهای در حال

و خوشهبندی زمینههای موضوعی اصلی حوزه گرمایش

ظهور آن را نشان دادهاند .همچنین سو و لی )2011( 3در
حوزه نانو کامپوزیتهای هادی ،لی و چن )2012( 1در
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جهانی را به کمک روش تحلیل همرخدادی واژگان،

به عبارتی دیگر نوعی نرمالسازی 1باید انجام میگرفت .از

شناسایی نماید.

پیشنیازهای یکدستسازی کلیدواژهها ،در اختیار داشتن
اصطالحنامه حوزه مورد بررسی است .اصطالحنامه،

روش پژوهش:
پژوهش حاضر توصیفی با رویکرد علمسنجی انجام
شده است .و از طریق همرخدادی واژگانی ،خوشهبندی
سلسله مراتبی و فنون تحلیل شبکههای اجتماعی به بررسی
روابط معنایی میان موضوعات مطرح در مدارک علمی
فارسی در حوزه گرمایش جهانی میپردازد.
جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مقالههای مجلهها و
پایاننامههای فارسی حوزه گرمایش جهانی است که به
ترتیب در"پایگاه استنادی علوم جهان اسالم" و "پایگاه
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران" در بازه زمانی
 1313تا  1332نمایه شدهاند .در روش تحلیل همرخدادی،
از «متن کامل مدارک» یا از«عنوان و چکیده مدارک» برای
تحلیل استفاده میشود .گرچه تحلیل کل متن مدارک ،نتایج
دقیقتری را در پی خواهد داشت اما به دلیل در دسترس
نبودن نرم افزار متنکاوی در این پژوهش ،از عنوان و
چکیده منابع برای تحلیلها استفاده شد.
اجرای این پژوهش در چند مرحله صورت گرفت که
به تفصیل در ذیل شرح داده میشود:
مرحله نخست جمعآوری دادهها :در این مرحله ،با
جستجوی واژه «گرمایش جهانی» و واژههای مرتبط نظیر
«گرمایش زمین» و «گرم شدن کره زمین» استفاده شد و
مدارک مرتبط از میان یافتههای جستوجو انتخاب شدند.
در نهایت  203مقاله و  256پایاننامه شناسایی شد.
مرحله دوم استخراج کلیدواژهها :در این مرحله
کلیدواژههای نویسندگان به صورت دستی استخراج و به
مدارکی که فاقد کلیدواژه بود ،با توجه به عنوان مدارک
کلیدواژه اختصاص داده شد.
مرحله سوم یکدستسازی کلیدواژهها :پس از
جمعآوری دادههای مورد نیاز ،با توجه به حجم زیاد
کلیدواژهها و مشکالت زبان کنترل نشده ،الزم بود نوعی
کنترل و یکدستسازی روی کلیدواژهها صورت گیرد .از
اینرو ،نیاز به یک روندی احساس شد که بتوان مشکل عدم
یکدستسازی را حل نموده و این گستردگی را کاهش داد

مجموعهای از لغات به همراه تعاریف و روابط میان آنها و
یک ابزار مناسب برای نمایش دانش استخراج شده از یک
مجموعه متون است (مشکانی ناظمی ،1311 ،نقل شده در
حاضری و دیگران  .)1331در پژوهش حاضر به دلیل عدم
وجود یک اصطالحنامه کامل در حوزه گرمایش جهانی از
فهرست سرعنوانهای موضوعی فارسی و نیز از نظر استادان
و متخصصان این حوزه استفاده شد .گاهی نیز برای
شناسایی مفهوم برخی از کلیدواژهها جستجوهایی در
اینترنت صورت گرفت.
مرحله چهارم تشکیل ماتریس همرخدادی :برای تشکیل
ماتریس همرخدادی با استفاده از نرمافزار راور ماتریس
(توکلیزاده راوری ،)1333 ،تعداد  21کلیدواژه برای مقالهها
و تعداد  32کلیدواژه برای پایاننامهها که دارای بیشترین
رخداد (سه و بیش از سه بار به کار رفته بود) بودند ،انتخاب
شدند .ماتریس همرخدادی این موضوعات به تفکیک
مقالهها و پایاننامهها در نرمافزار راور ماتریس تهیه و نتیجه
محاسبه این همرخدادی در یک ماتریس مربع ،معروف به
ماتریس همرخدادی آورده شد .جدول  1نمونهای از یک
ماتریس  5در  5را نشان میدهد.
نقطه تالقی دو ستون افقی و عمودی ،بسامد مدارکی
(بسامد همرخدادی) است که دو اصطالح مورد نظر همزمان
در آنها وجود دارد .به طور مثال اگر در جدول  1از ردیف
پنجم «اکوسیستم» و از ستون «دوم آمایش» انتخاب شود،
مشاهده میشود که  1مدرک در آن مجموعه وجود داشته
است که همزمان حاوی این دو اصطالح بودهاند.
مرحله پنجم خوشهبندی سلسله مراتبی :در ادامه به
کمک نرمافزار  SPSSبا استفاده از روش "پیوند درون
گروهی "2نمودار سلسله مراتبی دو گروه دادهها ترسیم شد.
روش خوشهبندی "پیوند درون گروهی" برای ترکیب
خوشهها در این تحقیق مناسبتر تشخیص داده شد .در این
روش سعی میشود مشاهدات طوری در خوشهها قرار
1

. Normalized
2
. Within-groups linkage
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گیرند که معدل فاصله نقاط داخل خوشهها از یکدیگر به
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کمترین مقدار برسد.

جدول  -1نمونهای از یک ماتریس همرخدادی 5×5

آالیندهها
آمایش
ارزیابیاقتصادی
انرژی
اکوسیستم

آالیندهها
10
0
0
2
0

ارزیابیاقتصادی
0
0
12
10
0

آمایش
0
1
0
0
1

مرحله ششم تعیین شاخص دربردارندگی :برای سنجش

انرژی
2
0
0
0
0

اکوسیستم
0
1
0
0
1

فرمول  :2مر حله اول (مقایسه خوشهبندی  iبا )j

شباهت بین واژگان موضوعی حاصل از پایاننامهها و
مقالهها از شاخص دربردارندگی استفاده شد .این شاخص را
میتوان یک شاخص نامتقارن دانست که شباهت دو دسته را

فرمول  :3مر حله دوم (مقایسه خوشهبندی  jبا )i

به صورت یک طرفه نشان میدهد .پیش فرض این شاخص
این است که شباهت الف با ب مساوی با شباهت ب با الف
نیست .اساس کار آن فرمول زیر است( :ماکرهچی)2011 ،1

خوشههای پایاننامهها بدانیم ،برای سنجش شباهت

فرمول  :1محاسبه شاخص شباهت
; (

,

=

خوشهبندی مقالهها با پایاننامهها از فرمول  2و بر عکس از

=)(ti; tj

فرمول  3استفاده شد .این کار عمالً میزان شباهت ساختار

)

همجواری این دو را مشخص ساخت .از آنجا که نتیجه این

) :(ti; tjشاخص شباهت (تبعیت) خوشه  iبه خوشه j

فرمولها ،عددی بین صفر و یک است ،با ضرب آن در

 :مجموع اشتراکات خوشه  iو خوشه j

 ،100میتوان درصد شباهت را محاسبه کرد (ذوالفقاری و

 :مجموع اعضای خوشه j

دیگران ،زودآیند).

 :تعداد مولفههای مشترک  tiو tj

مرحله هفتم :تعیین موضوعات هسته و ترسیم نقشه

 :تعداد مولفههای tj
برای محاسبه شباهت ساختار همجواری بین دو
خوشهبندی موضوعی که از مقالهها و پایاننامهها حاصل
شده بود ،فرمول شاخص دربردارندگی در دو مرحله بسط
داده شد :در مرحله اول

اگر  iرا معادل خوشههای مقالهها و  jرا معادل

(مجموع شباهت

خوشههای خوشهبندی  iبا خوشهبندی  )jو در مرحله بعد،
(مجموع شباهت خوشههای خوشهبندی  jبا
خوشهبندی  )iمحاسبه شد .در مرحله اول ،پس از محاسبه
مجموع شباهتها ،نتیجه به دست آمده بر تعداد خوشههای
خوشهبندی  iو در مرحله دوم ،نتیجه حاصل از شباهت  jبه
 ،iبر تعداد خوشهبندی  jتقسیم شد.

روابط موضوعی :برای تعیین پرنفوذترین موضوعات در
زمینه گرمایش جهانی بر اساس سنجه مرکزیت بینابینی از
نرم افزار یو.سی.آی.نت (نسخه  )6/510استفاده شد.
مرکزیت بینابینی ،نقطه ای است که بینابین بسیاری از جفت
نقاط دیگر باشد در واقع نقاطی واسطهای هستند که راههای
ارتباطی نقاط دیگر از آنها میگذرد مرکزیت بینابینی به طور
خالصه عبارت است از تعداد اصطالحاتی در شبکه که یک
اصطالح به طور غیر مستقیم از طریق خطوط مستقیم به آنها
متصل شده است (عصاره و دیگران  .)1331عالوه بر تعیین
پرنفوذترین موضوعات برای هر یک از  2اصطالحی که در
باالترین مرکزیت بینابینی قرار داشتند ،نقشه شبکه خصوصی

. Makrehchi

1

(اگو) ترسیم شد .وقتی که روی یک عامل (در اینجا
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اصطالح موضوعی) در شبکه تمرکز شود ،آن عامل
اصطالحاً اگو نامیده میشود .شبکه خصوصی یک عامل
زمانی ایجاد میشود که در یک شبگه ،تنها آن عامل و
عاملهایی که مستقیماً به آنها ارتباط دارند ،حضور پیدا
میکنند (بورگاتی و فوستر .)2003 ،نهایتا نقشه روابط
موضوعی با استفاده از نقشه روابط موضوعی کلیدواژهها
ترسیم شد.

یافتهها
مقایسه روند پژوهش و رشد تولیدات علمی در
حوزه گرمایش جهانی در مقالهها و پایاننامهها
نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد روندرشد تولیدات
علمی در حوزه گرمایش جهانی در فاصله سالهای -1332
 1313دارای سیر صعودی است.

نمودار  -1روند رشد تولیدات علمی در حوزه گرمایش جهانی در مقاالت و پایاننامهها در بازه زمانی 1333-1332

همانگونه که در نمودار  1منعکس شده ،روند رشد تولیدات

خوشهبندی موضوعات در حوزه گرمایش جهانی در

علمی در این حوزه از یک رابطه نمایی برخوردار است.

پایاننامهها و مقالهها

اگر لگاریتم طبیعی یک را به توان نمای تابع ،یعنی 0/231
برسانیم عدد  1/311حاصل میشود که برابر با ضریب رشد
تعداد مقاالت هر سال نسبت به سال قبل از آن است .به
عبارتی ،تعداد مقاالت تولیدی هر سال  1/311برابر تعداد
مقاالت تولید شده در سال قبل از خود است .و در مورد
پایاننامهها اگر لگاریتم طبیعی یک را به توان نمای تابع،
یعنی  0/101برسانیم عدد  1/133حاصل میشود که برابر با
ضریب رشد تعداد پایاننامههای هر سال نسبت به سال قبل
از آن است .به عبارتی ،تعداد پایاننامههای تولیدی هر سال
 1/133برابر تعداد پایاننامههای تولید شده در سال قبل از
خود است.

به منظور تعیین دستههای موضوعی دو گروه (مقالهها و
پایاننامهها) ،نمودار روابط سلسله مراتبی آنها با روش
خوشهبندی "پیوند درون گروهی" ترسیم شد.
در نمودارهای  2و  3خطوطی که در فاصله  15بر نمودارها
عمود شده است خط شاخص تفسیر است که توسط
متخصص موضوعی رسم شده است .مستطیلها نشان دهنده
دستههای بوجود آمده بر اساس این خوشهبندی هستند.
اطالعات به دست آمده از نمودارهای  2و  3نشان میدهند
که تعداد اصطالحات موضوعی پایاننامهها  32موضوع است
که در  13خوشه قرار گرفتهاند و نیز تعداد اصطالحات به
دست آمده از مقالهها  22موضوع است که در  11خوشه
قرار گرفتهاند .در نمودار  2دو موضوع "آالیندههای زیست
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محیطی" و " مصرف انرژی" زمینه اصلی  11خوشه اول ،و

گلخانهای" و "تغییر اقلیم" زمینه اصلی کل موضوعات

"ترسیب کربن"" ،ارزیابی اقتصادی" و "پوشش گیاهی"

هستند 5 .خوشه اول هر یک از نمودارهای سلسله مراتبی

زمینه اصلی  11خوشه اول ،دو موضوع "گازهای

پایاننامهها و مقالهها در جدول  2نشان داده شدهاست

گلخانهای" و "تغییرات دمایی" زمینه اصلی کل موضوعات

(اطالعات کامل جدول در قسمت پیوست آمده است).

هستند .همچنین در نمودار  3دو موضوع "گازهای

نمودار  :2قسمتی از نمودار سلسله مراتبی موضوعات مرتبط با پایاننامهها

نمودار  :3قسمتی از نمودار سلسله مراتبی موضوعات مرتبط با مقالهها
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جدول  -2خوشههای موضوعی در حوزه گرمایش جهانی
پایاننامهها
نام خوشه

اعضای خوشه

مقاالت
عنوان خوشه

نام خوشه

نانو ذرات کربن

تبخیر

هیدروژن
خوشه اول

کاتالیست

سوخت

سوخت ترکیبی

خوشه
اول

شبکههای عصبی
خوشه دوم

مدلسازی اقلیمی

خوشه

منحنی کوزنتس

دوم

ارزیابی اقتصادی

فرآیندهای شیمیایی

خوشه سوم

انرژی گرمایی

خوشه

مدیریت اراضی

سوم

خاکها

خوشه
چهارم

خوشه پنجم

مدیریت خاک

منابع آب
ارزیابی چرخه حیات

خوشه
چهارم

مدیریت ضایعات
پسماند شهری

محوریت دیاکسیدکربن

مدیریت خاک

جداسازی گاز

امواج گرمایی

کود نیتروژن

ارزیابی اقتصادی با

کربن آلی خاک

مدل ترمودینامیکی

روشهای خاکورزی

گردش جو

دیاکسید کربن

انرژی زمین گرمایی
سیستم گرمایشی

شاخصهای خشکی

تولید ناخالص داخلی

مدلسازی اقلیم

مبدل حرارتی

تعرق

رطوبت ،خشکی و

مدل گردش عمومی جو

پیلهای سوختنی
مصنوعی

اعضای خوشه

عنوان خوشه

چرخه حیات و

خوشه

پسماندها

پنجم

انرژی زیست توده
جنگل
پوشش گیاهی

انرژی زیست توده و
جنگل با محوریت
پوشش گیاهی

عملیات بیولوژیکی
عملیات مکانیکی

عملیات ترسیب کربن

ترسیب کربن

عناوین خوشههای تشکیل شده بر اساس نمودار سلسله

گردش جو  )2ارزیابی اقتصادی با محوریت دیاکسیدکربن

مراتبی پایاننامهها عبارتند از )1 :سوخت  )2مدل سازی

 )3مدیریت خاک  )1انرژی زیست توده و جنگل با

اقلیمی  )3انرژی گرمایی  )1مدیریت خاک  )5چرخه حیات

محوریت پوشش گیاهی  )5عملیات ترسیب کربن )6

و پسماندها  )6ژئوشیمیایی سیاالت  )2دامپروری و مرتع )1

رطوبت ،حرارت و مصالح ساختمانی  )2تغییرات دمایی و

محیط زیست :مباحث حقوقی و توسعه  )3اکوسیستم

خشکسالی (سناریوها)  )1برنامهریزی شهری و آالیندههای

اراضی و خاک  )10محیط زیست :مباحث اجتماعی،

زیست محیطی  )3سرمایه اجتماعی و چرخه حیات )10

مدیریتی و اقتصادی  )11گاز و توسعه صنعتی  )12تولید

مدلسازی جوی و جریانات آب  )11برداشت ،آبیاری و

انرژی ،سرمایش و گرمایش  )13سوخت ،تولید و مدیریت

شوریزایی در کشاورزی  )12قوانین و مقررات محیط

انرژی  )11رطوبت و فضای سبز  )15عناصر شیمیایی و

زیست  )13انرژی خورشیدی و فسیلی با محوریت تولیدات

تولیدات کشاورزی  )16انرژی خورشیدی و الکتریکی )12

کشاورزی  )11مدیریت آب ،انرژی و اکوسیستم .عناوین

مصالح ساختمانی و نور  )11گازها و عناصر فلزی )13

خوشههای بدست آمده طبقهبندی کلیتر را در حوزه

مدلها و روشهای مرتبط با بارش آب .همچنین خوشههای

گرمایش جهانی نشان میدهد.

اصلی تشکیل شده مقاالت عبارتند از )1 :رطوبت ،خشکی و
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مقایسه همجواری دو خوشه بر اساس فرمولهای  2و 3

مطالعه شباهت واژگانی بین پایاننامهها و مقالهها در

نشان داد که از لحاظ ساختار همجواری شباهت این دو

حوزه گرمایش جهانی

صفر است ،این در حالی است که بین این دو  36موضوع

مقایسه خوشههای دو مورد (پایاننامهها و مقاالت) در

مشترک وجود دارد.

مرحله قبل نشان میدهد که  36اصطالح موضوعی بین

در مرحله بعد از طریق پارامتر مرکزیت بینابینی،

پایاننامهها و مقالهها مشترک میباشند .محاسبه شاخص

پرنفوذترین موضوعات در مقالهها و پایاننامهها مشخص

دربردارندگی نشان میدهد که  32درصد از موضوعات

گردید .جدول  ،3بیست مورد اول هر یک از دو نوع مدرک

مقالهها در پایاننامهها وجود دارد .به عبارتی  32درصد از

را که باالترین مرکزیت بینابینی را داشتهاند ،نشان میدهد .با

موضوعات مقالهها شبیه پایاننامهها است و  63درصد

مقایسه پرنفوذترین کلیدواژههای پایاننامهها و مقالهها در

متفاوت از پایاننامهها است .این در حالی است که 16

جدول  3مشخص گردید که تعداد  2موضوع پر نفوذ از 20

درصد از موضوعاتی که در پایاننامهها وجود دارد مقالهها

مورد اول هریک از این دو نوع مدرک مشترک است .بر این

نیز وجود دارد .بنابراین  16درصد از موضوعات پایاننامهها

اساس ،شبکه اگوی هر یک از این  2مورد کلیدواژه برای

شبیه مقالهها است و  51درصد متفاوت از مقالهها است.

پایاننامهها و مقالهها تعیین شد.

جدول  -3مرکزیت بینابینی موضوعات در مقالهها و پایان نامه ها ( 22مورد اول)
ردیف

پایاننامهها

مرکزیت

بینابینی

بینابینی

نرمال شده

مقالهها

مرکزیت

بینابینی

بینابینی

نرمال شده

1

گازهای گلخانهای

1013/630

23/265

تغییر قلیم

1036/226

36/353

2

تغییرات دمایی

126/156

10/112

گازهای گلخانهای

221/313

25/552

3

دیاکسیدکربن

233/510

6/131

دیاکسیدکربن

106/315

3/232

1

آالیندههایزیستمحیطی

251/221

5/661

تولیدات کشاورزی

31/012

3/136

5

پوشش گیاهی

211/111

5/156

محیط زیست

31/023

3/131

6

شبیه سازی انرژی

223/165

1/131

برنامهریزی شهری

26/260

2/633

2

مصرف انرژی

153/032

3/111

خشکسالی

21/205

2/131

1

مدیریت انرژی

115/201

3/111

خاکها

61/321

2/252

3

ترسیب کربن

125/121

2/260

روند بارش

63/111

2/221

10

ارزیابی اقتصادی

101/221

2/315

شبکههای آبیاری

60/325

2/133

11

تولیدات کشاورزی

12/566

1/111

مدلگردشعمومیجو

60/161

2/121

12

معماری پایدار

22/162

1/513

ارزیابی اقتصادی

51/152

1/311

13

مدل سازی اقلیم

66/211

1/151

مدیریت انرژی

50/163

1/215

11

منابع آب

61/310

1/125

مصالح ساختمانی

13/103

1/211

15

سوخت های فسیلی

60/116

1/311

مدیریت منابع آب

12/601

1/620

16

کاتالیست

51/201

1/200

ترسیب کربن

16/213

1/633

12

جذب دی اکسید کربن

53/631

1/122

توسعه پایدار

15/313

1/611

11

نیروگاه ها

16/115

1/013

انرژی

11/612

1/562

13

انرژی زیست توده

16/111

1/013

سناریوهای انتشار

31/533

1/351

20

مدیریت منابع آب

15/115

1/005

کشاورزی

36/121

1/262

بررسی روابط معنایی میان موضوعات مطرح در مدارک علمی فارسی در حوزه گرمایش جهانی

511

جدول -4اعضای شبکه اگوی هفت موضوع مشترک بین پایاننامهها و مقالهها.

نام شبکه اگو

تعداد

تعداد

اعضای

اعضای

شبکه اگو در

شبکه اگو

پایاننامهها

در مقالهها

اعضای مشترک شبکه اگو

شباهت موضوعات

شباهت موضوعات

پایان نامه ها به

مقالهها به پایان نامه

مقالهها

ها

انرژی زیست توده ،پوشش گیاهی،
تولیدات کشاورزی ،ارزیابی اقتصادی،
دی اکسید کربن ،جداسازی گاز،
مدیریت اراضی ،ارزیابی چرخه
حیات ،نیروگاهها ،سیستم حمل و
نقل ،آالیندههای زیست محیطی،
انرژی تجدیدپذیر ،انرژی خورشیدی،
گازهای گلخانهای

62

16

دیاکسیدکربن

33

12

مدیریت انرژی

31

15

ترسیب کربن

26

13

ارزیابی اقتصادی

21

11

15

21

21

16

62= 0/35

سوختهای فسیلی ،مصالح

21

16= 0/52

21

ساختمانی ،مدیریت منابع آب ،توسعه
پایدار ،روند بارش ،مدیریت انرژی،
مدل گردش عمومی جو ،سناریوهای
انتشار،
اکوسیستم ،ترسیب کربن ،تولید
ناخالص داخلی
گازهای

گلخانهای،

تزریق

گاز،

ترسیب کربن ،انرژی زیست توده،
سیستم حمل و نقل ،تولید ناخالص

33= 0/20

1

12= 0/12

1

داخلی ،ارزیابی اقتصادی ،تغییرات
دمایی
گازهای گلخانه ای ،مدیریت منابع
آب ،روند بارش

31= 0/03

3

15= 0/2

3

گازهای گلخانه ای ،پوشش گیاهی،
دی اکسید کربن ،توسعه پایدار ،انرژی

26= 0/23

6

13= 0/16

6

زیست توده ،تولیدات کشاورزی
گازهای گلخانه ای ،دی اکسید کربن،
تولید ناخالص داخلی ،مصرف انرژی،

21= 0/12

5

11= 0/35

5

سیستم حمل و نقل
تولیدات
کشاورزی

گازهای گلخانه ای ،انرژی زیست
توده ،ترسیب کربن ،مصرف انرژی،

15= 0/1

21= 0/21

6

6

شبیه سازی اترژی ،پوشش گیاهی
گازهای گلخانه ای ،مدیریت انرژی،

مدیریت منابع آب

تولیدات کشاورزی ،اکوسیستم ،مدل
گردش عمومی جو

21= 0/23

5

16= 0/31

5
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در جدول  ،1شباهت نامتقارن بین هفت موضوعی که

گلخانهای" 52 ،درصد از موضوعات مقالهها همان چیزی

در هر دو نوع مدرک پرنفوذ تشخیص داده شده بودند ،نشان

است که در شبکه اگوی "گازهای گلخانهای" پایاننامهها

داده میشود .به این صورت که در ستون چهارم از راست،

وجود دارد .اما  35درصد از اعضای اگوی پایاننامهها شبیه

اعضای مشترک شبکه اگوی هر یک از هفت موضوع پرنفوذ

اعضای اگوی مقالهها است .از این نظر ،بستگی مقالهها به

پایاننامهها و مقالهها آمده است و در دوستون آخر ،شباهت

پایاننامهها  52درصد و بستگی پایاننامهها به مقالهها 35

نامتقارن آن دو شبکه اگو ،بر اساس شاخص دربردارندگی

درصد است.

سنجیده شده است .که نشان میدهد چه نسبت از اعضای

همانگونه که جدول  1نشان میدهد ،به جز مورد

هر یک از اگوهای مقالهها در پایاننامهها و چه نسبت از

"مدیریت انرژی" بقیه موارد تقریباً بستگی زیادی به هم

اعضای هر یک از پایاننامهها در مقالهها وجود دارد .اگر این

دارند .اعضای شبکه اگوی "مدیریت انرژی" به تفکیک در

نسبت را در  100ضرب کنیم ،درصد بستگی نشان داده

مقالهها و پایاننامهها در جدول  5آورده شده است.

میشود .مثالً در شبکه اگوی مربوط به اصطالح "گازهای
جدول  -5اعضای شبکه اگوی مدیریت انرژی در پایاننامهها و مقالهها.
اعضای شبکه اگوی مدیریت انرژی در پایاننامهها

اعضای شبکه اگوی مدیریت انرژی در مقالهها

گازهای گلخانهای ،تولیدات کشاورزی ،تغییرات دمایی ،مدل

گازهای گلخانهای ،دیاکسیدکربن ،ترسیب کربن ،محیط زیست،

 ،Lars-wgارزیابی اثرات تغییر اقلیم ،روند بارش ،مدل گردش

آمایش ،ازدیاد برداشت ،اکوسیستم ،توسعه پایدار ،مدیریت منابع

عمومی جو ،شبکههای عصبی مصنوعی ،مواد آلی خاک،

آب ،تغییر اقلیم ،انرژی تجدیدپذیر ،طراحی پایدار ،مصالح

شبیهسازی انرژی ،انرژی خورشیدی ،معماری پایدار ،سیستم حمل

ساختمانی ،مقررات زیست محیطی ،روند بارش.

و نقل ،منابع آب ،سیستم هیبریدی ،تولید برق ،سیستم گرمایشی،
مصرف انرژی ،ارزیابی اقتصادی ،نیروگاهها ،اتانول ،تولید ناخالص
داخلی ،بازیافت انرژی ،برنامهریزی پایدار ،توسعه صنعتی،
آالیندههای زیست محیطی ،احتراق ،اثرات زیست محیطی ،سیستم
اطالعات جغرافیایی ،روشهای خاکورزی ،مدیریت منابع آب.

موضوع "مدیریت انرژی" در مقاالت با 15موضوع و در

در تصویر  1دایرهها نشانگر یک اصطالح موضوعی در زمینه

پایاننامهها با  31موضوع ارتباط دارد .سه موضوع "گازهای

گرمایش جهانی میباشد .هر چه دایرهها بزرگتر باشد نشان

گلخانهای ،مدیریت منابع آب و روند بارش " بین هر دو

از آن است که این اصطالح موضوعی در زمینه گرمایش

شبکه خصوصی مشترک است.

جهانی مرتبط با موضوع پژوهش ،مرکزیت باالتری از جنبه

شناسایی موضوعات هسته در حوزه گرمایش جهانی
به منظور شناسایی موضوعات هسته در حوزه گرمایش
جهانی شبکه کلی آن با استفاده از نرمافزار نت دراو ترسیم
شد (نقشه.)1

ایجاد ارتباط بین سایر موضوعات دارد .خطوط بین این
دایرهها نشانگر ارتباط بین اصطالحات موضوعی و
نوشتههای روی این نقشهها ،عناوین اصطالحات موضوعی
هستند که در باالی سمت راست گره مربوط به خود قرار
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گرفتهاند .به علت شلوغی و غیرقابل تشخیص بودن نقشه

فقط عناوین موضوعات هسته آمده است.

نقشه -1کلی روابط موضوعی در زمینه گرمایش جهانی بر اساس سنجه مرکزیت بینابینی
مرکزیترین مباحث در حوزه گرمایش جهانی از جنبه

بررسی نتایج به دست آمده نشان میدهد که روند

مرکزیت بینابینی عبارتند از" :گازهای گلخانهای ،تغییر اقلیم،

تولیدات علمی داخلی ایران در حوزه گرمایش جهانی از

تغییرات دمایی ،پوشش گیاهی ،دیاکسیدکربن ،شبیهسازی

یک رابطه نمایی و رشد صعودی برخوردار بوده است

انرژی ،آالیندههای زیست محیطی ،مدیریت انرژی ،تولیدات

(نمودار  .)1همسو با این پژوهش رشد منابع علمی در سایر

کشاورزی ،ترسیب کربن ،ارزیابی اقتصادی ،مصرف انرژی،

حوزههای موضوعی نظیر :حوزه ارزیابی چرخه حیات (هو

مدیریت منابع آب ،مدل گردش عمومی جو ،مصالح

و دیگران ،)2015 ،حوزه مدیریت دانش (صدیقی و

ساختمانی" .این اصطالحات موضوعی ،موضوعات هسته در

جاللیمنش  ،)1331حوزه ماساژ درمانی (مهدیزاده مرقی،

شبکه هستند و نقش محوری در تولید متون حوزه گرمایش

نظری و مینایی  )1332و حوزه اطالعسنجی (صدیقی،

جهانی دارند .همچنین در پیوند بین اصطالحات و تراکم

 )1333مورد تأیید قرار گرفته است.

شبکه نقش با اهمیتی دارند .به عبارت دیگر وجود یا عدم

نتیجه حاصل از دو نمودار خوشهای حاصل سنجش

وجود این اصطالحات موضوعی ،ارتباطات یا قطع ارتباطات

همرخدادی بین موضوعات را میتوان دستهبندی مفاهیم

بین موضوعات را باعث میشوند.

گرمایش جهانی به لحاظ مفهومی و معنایی در نظر گرفت
زیرا مقوالتی که از نظر مفهومی با یکدیگر نزدیکی دارند ،در

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به منظور مشخص نمودن وضعیت دانش
کشور در زمینه گرمایش جهانی در بازه زمانی 1313-1332
انجام شده است.

این خوشهبندی ،در یک دسته قرار گرفتهاند .عناوین
خوشههای بدست آمده بیانگر ساختار اصلی دادههاست که
حوزه موضوعی گرمایش جهانی را به گروههای با معنی و
منطقی تقسیم کرده است .در نمودار روابط سلسله مراتبی
موضوعات پایاننامهها دو موضوع "گازهای گلخانهای و
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تغییرات دمایی" و در نمودار روابط سلسله مراتبی

زاده راوری ( ،)2002چنین بینشی را در زمینه واژگانهای

موضوعات مقالهها دو موضوع "گازهای گلخانهای و تغییر

کنترل شده مطرح میکند که قابل تعمیم به خوشهبندی نیز

اقلیم" زمینه اصلی کل موضوعات هستند این نتیجه دور از

هست" :در حقیقت واژگانهای کنترل شده موضوعی،

انتظار نیست .امروزه تغییر اقلیم از شایعترین مباحث علمی

سؤاالتی را نشان میدهند که یک پایگاه اطالعاتی میتواند

و حتی سیاسی-اجتماعی است .علل و عوامل تغییر اقلیم را

به آنها پاسخ دهد ...بنابراین تعداد توصیفگرهایی که به یک

میتوان به علل طبیعی و انسانی نسبت داد .علل طبیعی

مدرک در یک پایگاه اطالعاتی داده شده است نشان میدهد

عملکردی بلند مدت و سابقهای دیرینه از قبیل چرخه

که چه تعداد سؤال توسط این مدارک موجود پاسخ داده

فعالیتهای خورشیدی ،فورانهای آتشفشانی ،عوامل

میشود ... .پس اصطالح نامهها مجموعهای فشرده از

ژئودتیک و استاتیک و  ...دارند .عوامل انسانی نیز که در

سؤاالتی هستند که میتوان از طریق ادبیات منتشره به آنها

دهههای اخیر شکل و شتاب گرفتهاند ناشی از فعالیتهای

پاسخ داد" .با چنین بینشی ،وقتی که ساختار همجواری یا

انسانی (صنعتی ،کشاورزی ،تغییر کاربری اراضی و  )...و در

همان اعضای خوشههای دو خوشهبندی ،شباهتی در حد

رأس آن انتشار گازهای گلخانهایاند .انتشار گازهای

صفر دارند ،به این معناست که مسائل مطرح در دو گروه

گلخانهای با حجم زیاد در گستره وسیع ،بیالن انرژی و به

مدارک کامالً از هم متفاوت است .یعنی در حوزه گرمایش

تبع آن متوسط دمای کره زمین را تحت تأثیر قرار داده و به

جهانی پایاننامهها به مسائلی متفاوت از مقاالت پرداختهاند.

گرم شدن هوا با سرعت زیاد در دهههای اخیر منجر شده

از بررسی شبکه خصوصی مدیریت انرژی مشخص شد

است .یافتههای دیگر پژوهشها (خوش اخالق و دیگران،

که "مدیریت انرژی" در مقاالت و پایاننامهها با موضوعاتی

 )1331نیز موید همین نکته است.

متفاوت در ارتباط است .تأکید پژوهشها بیشتر در بهبود

مقایسه خوشههای دو گروه منابع (پایاننامهها و
مقاالت) نشان داد که  36اصطالح موضوعی بین پایاننامهها

عملکرد انرژی شامل کارایی ،استفاده و مصرف انرژی با
پیامدهای محیط زیست میباشد.

و مقاالت مشترک میباشند .محاسبه شاخص دربردارندگی

نقشه مرکزیت بینابینی موضوعات نشان میدهد

نشان داد که تفاوت واژگانی بین پایاننامهها و مقاالت وجود

مرکزیترین مباحث در حوزه گرمایش جهانی عبارتند از:

دارد .به عبارتی ،این دسته از مدارک به مسأله گرمایش

"گازهای گلخانهای ،تغییر اقلیم ،تغییرات دمایی ،پوشش

جهانی نگاهی متفاوت داشتهاند .به نظر میرسد دلیل این

گیاهی ،دیاکسیدکربن ،شبیهسازی انرژی ،آالیندههای

تفاوت وجود تولیدات علمی مستخرج از مؤسسات

زیست محیطی ،مدیریت انرژی و ...

پژوهشی اقلیمشناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور

موضوعات هسته در این پژوهش با موضوعات هسته در

است که به صورت مقاله چاپ میشود و تا حدودی با

پژوهشی مشابه از)هو و دیگران(2015 ،در چهار موضوع

تولیدات علمی دانشگاهها تفاوت دارد.

"گازهای گلخانهای ،دیاکسید کربن ،تغییر اقلیم و مصرف

از لحاظ ساختار خوشهبندی موضوعی ،این دو نوع

انرژی" همسو است .اما نکته قابل توجه در این پژوهش

مدرک نیز شباهتی در اندازه صفر داشتند .در خوشهبندی

مشخص شدن موضوعاتی (گاز متان ،اکسید نیتروژن و

موضوعی کنار هم قرار گرفتن موضوعات در یک خوشه

فعالیتهای دامپروری) است که در حاشیه قرار گرفتهاند.

نشان میدهد که مجموع آنها ،روی هم به یک مسئله

مهمترین گازهای گلخانهای دیاکسیدکربن ،متان و اکسید

بزرگتر مربوط میشوند و یک مبحث در حوزه دانش را

نیتروژن هستند هر گاز گلخانهای اثر گرمایشی منحصر

شکل میدهند .لذا ،مدارکی که همه این موضوعات یا

بفردی دارد .برخی از گازها اثراتشان بدتر از دیاکسیدکربن

بخشی از آن را دربردارند ،عمالً پاسخ و راهحلی برای آن

است .در خصوص فعالیتهای دامپروری بر اساس گزارشی از

مسئله هستند .خوشهبندی موضوعی نشان میدهد که در کل

"رابرت گودلند و جف آنهانگ" با عنوان «دام و تغییر آب

مدارک مورد بررسی به چه سؤاالتی پاسخ میدهند .توکلی

1

. robert gidlund & Jeff Anhang
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وهوا » ،میتوان گفت که تولید گوشت ،هر ساله باعث ایجاد

 -با توجه به جهانی بودن موضوع گرمایش جهانی الزم

بیش از  51درصد از آالیندههای گازهای گلخانهای در

است پژوهشگران این حوزه عالوه بر افزایش همکاریهای

سراسر دنیا است .درحالی که بر طبق گزارش سازمان ملل،

علمی در داخل کشور همکاری با سایر کشورهای جهان نیز

همة انواع روشهای حمل و نقل تنها  13درصد گازهای

داشته باشند.

گلخانهای را تولید میکنند .شاید تصور آن برای همه سخت

 -با توجه به متفاوت بودن موضوع پژوهش در پایاننامهها و

باشد که چطور دام میتواند چنین اثر عظیمی بر تغییرات

مقاالت پیشنهاد میشود دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی نظیر

آب و هوا داشته باشد! جواب این معما در پرورش تعداد

پژوهشکدههای اقلیمشناسی همکاری بیشتری با یکدیگر

انبوه این حیوانات نهفته است :انسانها روزانه بیش از 310

داشته باشند.

میلیون و ساالنه متجاوز از  110میلیارد حیوان ،مصرف

 -این پژوهش با استفاده از تحلیل کلیدواژهها و عنوان

میکنند که به مقادیر عظیمی از آب ،غذا و زمین نیازمند

مدارک انجام شده است .در پژوهشهای آتی میتوان ،از

است و اقیانوسها را با آفتکشها ،کودهای شیمیایی و

تمام متن مدارک استفاده کرد که البته این کار ،نیازمند در

مدفوعها آلوده میکند (گروه تحقیق کانون انسان پاک ،زمین

اختیار بودن نرمافزارهای خاص متنکاوی است.

پاک .)1313 ،این سه موضوع از موضوعات مهمی است که

 -در این پژوهش از بین منابع اطالعاتی ،مقاالت و

در ایران کمتر به آن پرداخته شده است و نیاز است که

پایاننامهها بررسی شدند لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای

کاربران و سیاستگذاران دید وسیعتری نسبت به تمام

آینده از سایر منابع اطالعاتی نظیر کتاب ،مقاالت کنفرانسها

جنبههای حوزه موضوعی گرمایش جهانی داشته باشند.

و  ...برای تحلیل استفاده شود.

کاربرد شبکههای موضوعی در درک ساختار یک حوزه

 -دادههای این پژوهش برگرفته از پایگاههای اطالعاتی

از علم اشاره دارند .زیرا ،روش تحلیل همواژگانی این امکان

علوم جهان اسالم و ایرانداک بوده است در پژوهشهای

را فراهم میآورد که ساختار روابط درونی و بیرونی

آینده میتوان از سایر پایگاههای اطالعاتی نظیر آی .اس .آی

عاملهای موضوعی ،به صورت عینی و بدون کم و زیاد

استفاده نمود

نمایش داده شود (وانگ و اینابا2003 ،1؛ بردلت.)2006 ،2

در نهایت میتوان گفت نتایج کمی ،به خودی خود

این مسأله میتواند به درک ساختار روابط موضوعی در یک

حرفی برای گفتن نداشته و بار ارزشی و معنایی خاصی

حوزه کمک کند .بنابراین با استفاده از نتایج برگرفته از این

ندارند .بلکه تفسیر ما از این نتایج است که مالک ارزیابیها

پژوهش میتوان از وضعیت جاری ،موضوعات پژوهشی،

قرار میگیرد .لذا در تفسیر این نتایج باید رویکردی چند

اصطالحات مهم و رابطه بین اصطالحات ،تحلیلهای واضح

جانبه داشت تا مشخص شود که معنی این اعداد چیست و

و قابل قبولی را ارائه داد و به عنوان رابطی بین دادههای

آیا نوید آیندهای روشن را میدهند یا اینکه بیانگر وضعیت

پایگاه و کاربران استفاده کرد .عالوه براین کاربران و

نامطلوبی هستند .بنابراین پیشنهاد میشود خبرگان این حوزه

پژوهشگران بهتر میتوانند از وضعیت پژوهشی و موضوعی

به بررسیهای دقیقتر نتایج و نقشههای حاصل از این

این حوزه آگاهی یابند.

پژوهش بپردازند.

با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 برخی حوزههای مهم و مرتبط با موضوع گرمایشجهانی ،که کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است ،توجه
بیشتری شود.

. Wang & Inaba
. Bredillet
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پیوست
پایاننامهها
اعضای خوشه

نام خوشه

مقاالت
عنوان خوشه

نام خوشه

نانو ذرات کربن

تبخیر

هیدروژن
خوشه اول

کاتالیست

سوخت

خوشه اول

سوخت ترکیبی

خوشه دوم

مدلسازی اقلیم

مدلسازی اقلیمی

خوشه دوم

خوشه سوم

انرژی گرمایی

خوشه سوم

خوشه چهارم

مدیریت خاک

پسماند شهری
خوشه پنجم

خوشه
چهارم

مدیریت ضایعات

منابع آب

ارزیابی اقتصادی

مدیریت اراضی
خاکها

مدیریت خاک

جداسازی گاز

امواج گرمایی

کود نیتروژن

دیاکسیدکربن

کربن آلی خاک

مدل ترمودینامیکی

روشهای خاکورزی

منحنی کوزنتس

ارزیابی اقتصادی با محوریت

دیاکسید کربن

انرژی زمین گرمایی
مبدل حرارتی

شاخصهای خشکی

تولید ناخالص داخلی

فرآیندهای شیمیایی

سیستم گرمایشی

تعرق

رطوبت ،خشکی و گردش جو

مدل گردش عمومی جو

پیلهای سوختنی
شبکههای عصبی مصنوعی

اعضای خوشه

عنوان خوشه

چرخه حیات و پسماندها

ارزیابی چرخه حیات

خوشه
پنجم

انرژی زیست توده
جنگل
پوشش گیاهی

انرژی زیست توده و جنگل با
محوریت پوشش گیاهی

عملیات بیولوژیکی
عملیات مکانیکی

عملیات ترسیب کربن

ترسیب کربن
رطوبت محیطی

روش ژئوشیمیایی
خوشه ششم

سیاالت

ژئوشیمیایی سیاالت

مصالح ساختمانی
خوشه ششم

جذب دیاکسیدکربن

درجه حرارت

رطوبت ،حرارت و مصالح
ساختمانی

طراحی پایدار
روند بارش
تخلیه منابع
خشکسالی

فعالیتهای دامپروری
خوشه هفتم

کاربری مراتع

دامپروری و مرتع

خوشه
هفتم

مکانیسمهای فیزیولوژیکی

شبیهسازی انرژی
طول دوره رشد
خوشهبندی

تغییرات دمایی و خشکسالی
(سناریوها)

سناریوهای انتشار
تغییرات دمایی
آالیندههای زیست محیطی
اثرات زیست محیطی
خوشه هشتم

حقوق بین الملل

هزینهها

محیط زیست ،مباحث حقوقی و
توسعه

توسعه پایدار

خوشه

سیستم حمل و نقل

هشتم

برنامهریزی شهری

حفظ محیط زیست

برنامهریزی شهری و
آالیندههای زیست محیطی

دمای سطحی
سرمایش
ارزیابی چرخه حیات

کاربری اراضی
خوشه نهم

مواد آلی خاک
اکوسیستم

نیروگاهها
اکوسیستم اراضی و خاک

خوشه نهم

پسماند شهری
جغرافیای سیاسی
راهبردها

سرمایه اجتماعی و چرخه حیات
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پایاننامهها
اعضای خوشه

نام خوشه

مقاالت
عنوان خوشه

اعضای خوشه

نام خوشه

عنوان خوشه

سرمایه اجتماعی

جریانهایخلیج فارس

خوشه دهم

انرژی تجدیدپذیر

نوسانات جوی

سرمایه اجتماعی

جریان رودخانه

برنامهریزی پایدار
تولید ناخالص داخلی
مدل زیست محیطی

محیط زیست :مباحث اجتماعی،

خوشه دهم

مدیریتی و اقتصادی

مدل Lars-wg
سیستم اطالعات جغرافیایی
سیالب

سیستم حمل و نقل

مدلسازی جوی و جریانات
آب

مدل بارش رواناب
شبکههایعصبیمصنوعی

اتانول
جداسازی گاز
احتراق
خوشه یازدهم

شوریزایی
گازهای اسیدی

گاز و توسعه صنعتی

راکتور

خوشه

تزریق گاز

گاز طبیعی

یازدهم

شبکههای آبیاری

توسعه صنعتی

ازدیاد برداشت

آالیندههایزیستمحیطی

کشاورزی

برداشت ،آبیاری و شوریزایی
در کشاورزی

مصرف انرژی
تثبیت انتشار

سرمایش
سیستم های تولید انرژی
خوشه
دوازدهم

خوشه
سیزدهم

گرمایش گلخانه
تبدیل انرژی

توسعه پاک
تولید انرژی ،سرمایش و

خوشه

پروتکل کیوتو

گرمایش

دوازدهم

تجارت انتشار

تزریق گاز

صنایع

انرژی زیست توده

مقررات زیست محیطی

بازیافت انرژی

انرژی خورشیدی

سیستم هیبریدی

سلولهای خورشیدی

نوسانات توان
تولید برق

سوخت ،تولید و مدیریت انرژی

نیروگاهها

خوشه
سیزدهم

قوانین و مقررات محیط زیست

انرژی تجدیدپذیر

انرژی خورشیدی و فسیلی با

سوختهای فسیلی

محوریت تولیدات کشاورزی

مصرف انرژی

سوختهای فسیلی

انرژی

مدیریت انرژی

تولیدات کشاورزی
آمایش
اکوسیستم

سیستم اطالعات جغرافیایی
خوشه
چهاردهم

فضای سبز
رطوبت نسبی

مدیریت انرژی
رطوبت و فضای سبز

خوشه
چهاردهم

تشکیل هیدرات

مدیریت منابع آب
توسعه پایدار
محیط زیست

معماری پایدار

گازهای گلخانهای
تغییر اقلیم

اکسید نیتروژن
کود دامی
خوشه
پانزدهم

مدیریت اراضی
گاز متان
روند بارش
تولیدات کشاورزی

عناصر شیمیایی و تولیدات
کشاورزی

مدیریت آب ،انرژی و
اکوسیستم
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پایاننامهها
اعضای خوشه

نام خوشه

مقاالت
عنوان خوشه

انرژی خورشیدی
سیستمهایگرمایشخورشیدی
خوشه

فعالیتهای خورشیدی

شانزدهم

واپاشی ذرات پالسما

انرژی خورشیدی و الکتریکی

انرژی الکتریکی
شبیه سازی انرژی
فتوکاتالیست
خوشه هفدهم

نورمرئی و غیرمرئی

مصالح ساختمانی و نور

مصالح ساختمانی
حذف گازگلخانهای
دیاکسیدتیتانیوم
خوشه
هجدهم

عناصر فلزی
گاز فلر

گازها و عناصر فلزی

ترسیب کربن
ارزیابی اقتصادی
پوشش گیاهی
مدل Lars-wg
مدل بارش رواناب
سناریوهای انتشار
ارزیابیاثرات تغییراقلیم

خوشه
نوزدهم

مدل گردش عمومیجو
الگوی مناسب کشت
پیشبینی اقلیم
مدیریت منابع آب
تغییرات دمایی
گازهای گلخانهای
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مدلها و روشهای مرتبط با
بارش آب

نام خوشه

اعضای خوشه

عنوان خوشه

