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 20/10/99پذیرش:  19/04/98وصول: 

 55-72صص 

ی هانوسانات اقلیمی و میزان انعکاس آن در رسانه   هایمقاله بررسی  

 سنجانه و دگرسنجانهعلم  تحلیلیاجتماعی:  
 

31، دکتر هاجر ستوده4 ، دکتر غالمعباس فالح5

 دکتر فروغ رحیمی1، دکتر نصرت ریاحی نیا2، دکتر حمزهعلی نورمحمدی *

 

 اطالع رسانی علوم و فناوری، ایمرکز منطقه  استادیار -1

 ، علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمیاستاد  -2

 نویسنده مسئول  شاهد، علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاهدانشیار  -3

 شیراز، شناسی، دانشگاه دانشیار علم اطالعات و دانش -4

 دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری،  -5

 چکیده

صورت که پس از    ن یانجام شده است؛ به ا  RegCM4.5 یمیاقل  یامدل منطقه  ی کربندیکشور، پ  یمیاقل   ی هامقاله با درنظر گرفتن پهنه  ن یدر ا 

  یمیاقل  یبندانتخاب طرحواره مناسب همرفت در هر منطقه از حوزه مدل بر اساس طبقه  ن، یو سطح زم  ی اارهیس  یمرز  هی ال  یهاانتخاب طرحواره

مرطوب، مرطوب،    یلیخ   ی میدمارتن به هفت طبقه اقل  هیبر اساس نما  رانیمنظور ابتدا پهنه ا   نی ا یدمارتن انجام شد. برا  ه یاستفاده از نما   با  رانیا

( بوده  ی )نوامبر تا  م  2014-2019دوره پربارش     5شد. دوره مورد مطالعه شامل    ی بندمیخشک و خشک تقس  مهین   ، یاترانهیمرطوب، مد  مه ین 

در نظر گرفته   BATS و Holslag بیبه ترت   ن یو سطح زم  ی اارهی س  ی مرز  ه ی ال  ی هاطرحواره  لومتر،یک  30  ی امدل منطقه  یافق  ک یتفکاست.  

  یکربندیبه پ  یاب یدست  ی برا  Kain و Kuo ،Grell ،Emanuel ،Tiedtke همرفت یهاطرحواره شی ابتدا در چند آزما ادشده، یشد. در دوره  

 Tiedtke مرطوب و مرطوب طرحواره همرفت  مهیمرطوب، مرطوب، ن   یلیخ  یهامینشان دادند که در اقل جیگرفتند. نتا   ارقر   شی مورد آزما  نهیبه

همرفت داشتند. لذا   ی هاطرحواره ری را نسبت به سا یبیار  ن یکمتر Kuo و در مناطق خشک طرحواره Grell خشک طرحواره  مهی، در مناطق ن 

با تلف  یفصل  ینیب شیپ ،   Tiedtke  ،یقیتلف  ی هاآن در سطح کشور در طرحواره  نیانگ یم  یبیارائه شد که ار   یامنطقه  یهاارهطرحو  قیکشور 

Grell و Kuo  نمودار گریمحاسبه شد. از طرف د  متر یلیم  0.69و    1.01، 0.79،  0.45   بیبه ترت ROC مختلف نشان داد که دو    یطرحواره ها

 یامنطقه   یقینشان دادند که طرحواره تلف  ج یماهانه بارش دارند. نتا   ن یانگیم  ی فصل  ینبی¬ شیپ  ی را برا  جی نتا  ن یبهتر  Grell و Tiedtke طرحواره

(TGK)  یکربندیگفت انتخاب پ  توان ی. در مجموع مدهدیخطا را نشان م  ر یمنفرد  بهبود در مقاد   ی هادرصد نسبت به طرحواره  126تا    54  ن یب  

  ران یبارش ا  یفصل  ینیب شیرا در پ RegCM4.5 یالکرد مدل منطقهعم  تواندیم  یمیاقل  طبقهبر    یطرحواره همرفت مبتن  دهیا   یبر مبنا  نهیبه

 .دهد شیافزا 

. رانی دمارتن، ا ،یفصل ینیب شی، پRegCM4.5 ،CFS :لید واژه هاک
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 مقدمه

دغدغه اصلی سیاست گذاران پژوهشی کسب اطمینان امروزه  

ها و کاربردی بودن آنها در دستیابی از موثر واقع شدن پژوهش 

نشات  آنجا  از  مسئله  این  به  توجه  اهمیت  است.  اهداف  به 

گیرد که حل مشکالت و بهبود جوامع به صورت هماهنگ  می

های  ها از طریق اجرای پژوهش و به ویژه در سطح جهانی، تن

تصمیم نمودن  منطبق  و  محور  آنها گیریمسئله  نتایج  بر  ها 

همکاران،  امکان و  )شمس  است  از 1387پذیر  یکی   .)

اندازه  پژوهشراهکارهای  کیفیت  و  اثرگذاری  ها  گیری 

سنجی  های علم ای متنوع و غنی از شاخصکارگیری مجموعه به

سنجه  این  سنجهاست.  از  انتشارات،  ها  )شمارش  سنتی  های 

های نوین ضریب تأثیر مجله و استنادهای مقاله( گرفته تا سنجه

پژوهش   کیفیت  ارزیابی  به  بر وب،  اگرچه  می مبتنی  پردازند. 

ترین تبرترین و مقبولهای مبتنی بر استناد در زمره معشاخص

ها جهت بررسی عملکرد و اثرگذاری علمی محسوب  شاخص

ها وارد بوده شوند؛ اما همواره ایراداتی نیز به این شاخصمی

بودجه هامحدودیت است.   ذهنی  ایی  و  شخصی  سوگیری   ،

؛  2014،  2؛ سود و تلوال 2011،  1بودن داوری )هرمان و همکاران 

بر بودن دریافت استناد، معضل    زمان  (،1390جمالی مهموئی،  

نگاه تک بعدی ، سوگیری زبانی،  4و استناد منفی   3خوداستنادی

سنجش   بازتابمقاله   تأثیر در  عدم  و  و    ها  آثار  کامل  تأثیر 

)بولن و  های مختلف جامعه  بروندادهای پژوهشی را بر بخش 

(، پژوهشگران را بر آن داشت تا در جستجوی  2009،  5همکاران 

جایگزین  ی  هاشاخص بتواند  که  باشند  مکمل  جدیدی  یا  و 

ها خود نیز  های استنادی گردند. هر چند این شاخص شاخص

چالش  این  از  بسیاری  وب  با  ظهور  هستند.  مواجه  و    2ها 

رسانه اجتماعی،گسترش  سنجش   های  که  شد  باعث 

از  تأثیر بر    تأثیرگذاری  اثرگذاری  و  رفته  فراتر  علم  بر  علم 

مختلف جامع بخش به  های  و  غیردانشگاهی(  و  )دانشگاهی  ه 

طور مثال اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست یا سیاست نیز میسر 

های عالوه به مدد قابلیت به (.2017، 6)بورنمن و هانشیلد  شود

 
1 Herrmann et al. 
2 Sud & Thelwall 
3 self citation 
4 Negational Citation 
5 Bollen et al. 
6 Bornmann, Haunschild 
7 Mas-Bleda et al. 

وب اجتماعی، رفتار پژوهشگران تغییر کرد و سبب شد تا آنها  

و   برده  بهره  خود  آثار  گذاشتن  اشتراک  به  برای  فضا  این  از 

پذیری تولیدات علمی خود را افزایش دهند )مس بلدا و رویت

فعالیت کاربران در فضای  اهمیت  (. در نتیجه،  2014،  7همکاران 

-و هر نوع بهره هاقابلیت ثبت و ضبط تمامی فعالیت  مجازی،

برداری از منابع اطالعاتی در محیط وب، سبب ظهور مفهومی  

جهت    9یا آلتمتریکس  8ی دگرسنجیهاجدید به عنوان شاخص 

 و پریم توسط   2010سال در بار اولین  برای  گردید که  ارزیابی

دگرسنجهشد.   مطرح  10همکارانش  ایده  پیدایش  زمان  ، هااز 

طیف وسیعی از خدمات دگرسنجه به وجود آمده است که هر  

بروندادهای    تأثیر آنیی خود،  هایک به تناسب دامنه و ویژگی

شبکه  در  را  نشان  ی  هاپژوهشی  جمله  میاجتماعی  از  دهد. 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: میترین این خدمات  مهم

Impact story, PLOS ALM, Science card, 

Plum analytics, Citedin, Altmetrics.com, 

ReaderMeter, PaperCritics, Google scholar 

metrics 

ین منبع برای  ترکامل   11از میان خدمات مذکور، سایت آلتمتریک

 های مقاله ی اجتماعی در ارتباط با های شبکه هاآوری داده جمع 

و   گارسیا  )رابینسون  است  پژوهشی  بروندادهای  و  علمی 

سال  (2014،  12همکاران  در  آلتمتریک  یوان    2011.  توسط 

رقابت   13اِدای  در  شرکت  با  یوان  کرد.  رشد  و    تأسیس 

توانست با پول    ،ضمن پیروزی،  14های الزویر برای علم افزار نرم

دست آمده از جایزه آن، به پیشبرد بهتر آلتمتریک و تبدیل  هب

میزان  پایگاه  این  کند.  کمک  کامل  محصول  یک  به  شدنش 

رسانه در  علمی  مدارک  گذاری  اشتراک  به  و  ی هاحضور 

توییتر،  هارسانه  شامل   اجتماعی وبالگ،  خبری،  ،  بوکفیسی 

ویکی سپدیا،  مندلی،  های سایت ،  گذارییاستاسناد 

های پرسش و پاسخ،  ، ویدئو، سایتخوانی، گوگل پالسهمتراز

...1000اف   پینترست  لینکدین،  اختیار    را  ،  طرق مختلف در 

قرار   زمانیدهدمی کاربران  اشاره.  تمام   استنادهای و    هاکه 

منابع  مجموعه  در  پژوهشی  برونداد  یک  به  مربوط  اجتماعی 

با توجه به وزن اختصاص یافته به هر آنالین، گردآوری شود،  

8 Alternative metrics  
9 Altmetric 
10 Priem et al. 
11 http://www.altmetric.com/ 
12 Robinson-García et al. 
13 Euan Adie 
14 Elsevier's Apps for Science 
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منبع، یک سنجه واحد که نمره آلتمتریک نام دارد، ایجاد و در  

(.  2013،  1شود )لیو و ادای میقالب دونات آلتمتریک نشان داده  

به مقاله استناد شده  هارنگ ی دونات نشانگر جایی است که 

ارزش  بهااست.  تعداد  هی  از  آمده  و  دست  مندلی  خوانندگان 

متفرقه هایوالیک و سایر شاخصسایت قالب تب  که در   2یی 

 شوند.شوند، در نمره آلتمتریک محاسبه نمیمی عرضه 

 
ی اختصاص یافته به هر شاخص در دونات ها : رنگ1شکل 

 آلتمتریک

دگرسنجه  بحث  اهمیت  به  توجه  بازتاب با  دادن  نشان  در  ها 

اجتماعی و قابلیت آن در ارزیابی  های  عملکرد علمی در رسانه

پژوهشی، مطالعات متعددی در سطح جهان در این خصوص  

ها و ارتباط میان آنها  انجام شده که به بررسی کیفیت شاخص

شاخص پرداختهبا  استنادمحور  سنتی  این های  جمله  از  اند. 

(، محمدی  2018)  3توان به ریاحی نیا و همکارانمیها  پژوهش 

( در خصوص میزان  2012)  5(، الی و تلوال 2014)  4و تلوال 

ها در مندلی و ارتباط آن با استنادهای مقاله؛ تعداد  مطالعه مقاله 

 6دانلودهای مقاله و شمار استنادها توسط اسکلوگل و همکاران 

توییت 2013) تعداد  و  (؛  هاستین  توسط  استنادها  شمار  و  ها 

دگرسنجهc4201)  7همکاران  سایر  شمار  (؛  و  آلتمتریک  های 

 9بورنمن (؛  2015)  8استنادها توسط کاستاس، زاهدی و ووترز 

باربیک2015) همکاران   (،  دلی (2016)  10و  و  لیواس   ،11 

و  (  2017) استنادها  میان  مطالعات  این  در  که  کرد  اشاره 

 
1 Liu & Adie 
2 Misc tab 
3 Riahinia et al. 
4 Mohammadi & Thelwall 
5 Li & Thelwall 
6 Schlogl et al. 
7 Haustein et al. 
8 Costas, Zahedi & Wouters 

ها همبستگی از نوع ضعیف تا متوسط وجود داشته دگرسنجه

 است.  

سال اخیرند و تا قبل    5مربوط به    هابیشتر پیشینه ن نیز  در ایرا

سال   زمینه    1394از  در  کشور  داخل  در  مهمی  مطالعه 

به  ها  دگرسنجه که  مطالعاتی  از  برخی  است.  نگرفته  صورت 

ی دگرسنجی و تعداد استنادهای  هابررسی رابطه بین شاخص 

صدیقی  (،  2019)  12رحیمی و همکاراناند عبارتند از:  پرداخته

(1397( گلتاجی  و  شیرازی  صراطی  و  1397(،  گلتاجی  و   )

ابراهیمی و ستاره ،  (1395سالجقه و دریاری ) ،  (1396جوکار )

-حاکی از وجود رابطه معنی  ها،های این پژوهش . یافته(1395)

بین شاخصد مثبت  و  استنادهای هاار  تعداد  و  دگرسنجی  ی 

  دریافتی است.

گرفتن وابستگی حیات بشر به آب و هوا و اهمیّت  با در نظر  

آن در سالمت ساکنان کره زمین به عنوان یکی از محورهای  

بررسی پژوهش مطالعه و  پایدار،   نوساناتی  هااصلی توسعه 

ای  ت ویژهنظرگاه تولید علم و کاربران اهمیاز م  ییآب و هوا

که  دارد. همچنین مسئله آب و هوا به واسطه ارتباط مستقیمی  

ت در  ای پراهمیها دارد، همواره حوزهبا سالمتی و جان انسان

های ملی و  سازمانو در کانون توجه    بوده  های علمیبین رشته

و در همین بوده    و کاربران اجتماعی  پژوهشگرانالمللی،  بین

کنفرانس نشست   هاراستا  سران  هاو  حضوران  با  جهانی  ی 

  های نشریهو  رگزار  به  در این زمینکشورهای توسعه یافته دنیا  

مخت منتشر  علمی  زمینه  این  در  بهمی لفی  در  شوند.  عالوه 

های اجتماعی به این حوزه توجه فراوانی شده و کاربران  رسانه

های این حوزه واکنش نشان اجتماعی نسبت به وقایع و پدیده

یکی از مباحث    2017در سال    دهند. شاهد این مدعا آنکهمی

یا استناد    13میلیون اشاره  18/ 5اربران از بین  اصلی مورد توجه ک

تغییرات آب و   آلتمتریک، موضوع  اجتماعی مورد مطالعه در 

 .14هوا بوده است 

ـ  مطال بـه  توجه  اهمیت    انجام  تاعبا  خصوص  در  شـده 

ات و بـا عنایـت به اهمیت  العی اجتماعی در اشاعه اطهارسانه

9 Bornmann 
10 Barbic et al. 
11 Livas & Delli 
12 Rahimi et al. 
13 Mention 
14 Available online 17 May 2018 

https://www.altmetric.com/top100/2017/#list&ab
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، ایـن مقالـه به  بشریتمامی جوامع  برای  اقلیم و نوسانات آن  

ی هادر رسانه   نوسانات اقلیمیی حوزه  هامقاله   بازتاب   بررسی

در    اجتماعی   حضـور  و  دریافتی  استنادهای  میان  ارتباط  و 

 پردازد. میایرانی  هایمقاله ی اجتماعی با تاکید بر هاشـبکه

 اقلیمی  نوسانات
اقلیمی یا تغییرپذیری  یا دیگر  به تغییر در    1نوسانات  میانگین 

ی اقلیم )نظیر انحراف معیار، رخدادهای حدی و غیره(  هاآماره 

  ، های زمانی و مکانی فراتر از آن رویداد حدیدر همه مقیاس

اشاره دارد. تغییر پذیری ممکن است ناشی از فرایندهای طبیعی  

موجود در سیستم اقلیمی باشد که به آن تغییر پذیری درونی  

ی هاممکن است ناشی از تغییرات واداشت شود یا  می اطالق  

انسانی تغییر  خارجی  اصطالحا  که  باشد  طبیعی  پذیری  یا 

   (.IPCC, 2014: 121)شود میخارجی نامیده 

  یا    که از تغییرات سیستم  ی استیک مؤلفه طبیعی اقلیم  2نوسان

  هستند   هوا  عمومی  گردش  سیستم  نفوذ  تحت  که  ییهاسیستم

  بطور   تواندمی   قوی  یا  ضعیف  سیستم  یک   مثال،.  دشو  می  ناشی

  را  نکته این. شود هوایی  و  آب   شدید حوادث به  منجر ایدوره

  بدون   توانند  می  اقلیمی  نوسانات  از  تعدادی  که  شد  یادآور  باید

یرند. به عنوان مثال، ممکن است  گ  صورت  هامتوسط  در  تاثیر

خشک  یا  و  مرطوبتر  سال  ترمکانی  نرمال  از  در    ؛ شودهای 

   تقریبا یکسان باقی بماند. هاحالیکه متوسط

 های پژوهش پرسش 
وضعیت استنادی، پراکندگی جغرافیایی، سال  (1

برترنشریهانتشار،   نویسندگان    های    پرکار و 

نوسانات اقلیمی در پایگاه وب علوم    هایمقاله 

 کدامند؟  

انعکاس   (2 در    هایمقاله میزان  اقلیمی  نوسانات 

رسانه  از  یک  اجتماعیهاهر  اندازه    ی  به چه 

 ی این حوزه کدامند؟ هاو مهمترین رسانه  است

این حوزه و    هایمقاله وضعیت نمره آلتمتریک   (3

بر    هایمقاله اثرگذارترین   خارجی  و  داخلی 

 کدامند؟  این نمرهاساس 

 
1 Climate Variability 
2 variations 
3 Time cited 
4 Highly Cited 

دریافتی    ایرابطه  چه (4 استناد   هایمقاله بین 

اقلیم شاخصنوسانات  و  آلتمتریک های  ی 

 وجود دارد؟ 

پراستنادهاحوزه (5 موضوعی  و    ی  علمی 

 کدامند؟  نوسانات اقلیمیدر زمینه  اجتماعی،

های پژوهشی برتر در زمینه نوسانات گرایش (6

مقاله  تحلیل  اساس  بر  این حوزه  اقلیمی  های 

واژگانی( و مجله در دو سطح مقاله )تحلیل هم 

 است؟  های موضوعی( کدام )تحلیل حوزه 

 روش پژوهش  
سنجی و استفاده از نوع کاربردی، با رویکرد علم   حاضر   پژوهش

-می واژگانیاز روش دگرسنجی در کنار استفاده از تحلیل هم 

و منظور از   TC3د  فیل  ،در این پژوهش  منظور از استناد  باشد.

را  های مقاله ،  4پراستناد  استناد  میزان  بیشترین  که  است  بطور ی 

  . کرده باشندهای موضوعی دریافت  میانگین در هر یک از حوزه 

های مستخرج از  داده   در WC5 داز حوزه موضوعی، فیل  منظور

  گرایش پژوهشی در سطح مجله از طریق وب علوم است که  

نرمفیلد    این از طریق   مقاله  در سطح  و   6ویورافزار ووس و 

هم  مقاله تحلیل  چکیده  و  عناوین  حوزه واژگانی  این  های 

است. گرفته  اینکه    صورت  به  توجه   در   هانشریه   از  برخیبا 

 این اند، سهم هر یک از  موضوعی قرار گرفته  رده  یک  از  بیش

  منظور  به و 7کسری  شمارش از استفاده با  های موضوعیحوزه

  . ه استشد محاسبه اکسلدر  هامقاله  تعداد تورم از جلوگیری

و استنادهای آنها از پایگاه وب علوم و  هامقاله برای گردآوری 

داده جمع برای   مرورگر  هاآوری  اشتراک  از  دگرسنجی  ی 

استفاده گردید. جامعه مورد بررسی در این پژوهش،    8آلتمتریک 

حوزه نوسات اقلیمی نمایه شده در پایگاه وب    هایمقاله تمامی  

است. در پژوهش حاضر    2019تا    1979ی  اهعلوم طی سال 

  بدون در نظر گرفتن نوع مدرک  "*climate variab" عبارت

زمانی محدودیت  مدارک  و  عنوان  قرار  ،  در  جستجو  مورد 

قسمت    گرفت. در  شده  وارد  جستجوی  فرمول  اساس  بر 

مدرک در اول می    2755جستجوی پیشرفته وب علوم، تعداد  

گردید2019 بازیابی  رقومی  ،  نشانگر  که  آنجا  از  ها مقاله. 

5 Web of science category (WC) 
6 VoSViewer  
7 Fractional counting 
8 Atlmetric explorer 
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(DOI)1   داده از  استفاده  نیاز هادر  مورد  آلتمتریک  موسسه  ی 

است، مدارکی که این نشانگر را نداشتند، حذف شده و جامعه  

نمره آلتمتریک و تعداد   رکورد کاهش یافت. 2556ش به  پژوه

مقاله از  یک  هر  اجتماعی  مندلی،  استنادهای  توییتر،  شامل  ها 

رسانه  فیسوبالگ،  پالس،  گوگل  خبری،  ردیت،  های  بوک، 

سیاست ویکیاسناد  اف گذاری،  ویدئو،  داوری  1000پدیا،   ،

سایت آلتمتریک همتایان،  مرورگر  از  پاسخ  و  پرسش  های 

گردید.اس داده  تخراج  استنباطی  تحلیل  و  تجزیه   از   هابرای 

و آزمون همبستگی اسپیرمن    20اس نسخه  اس پیاس  افزار نرم

تحلیل   برای    ویور ووس   افزارنرم   از    هامقاله ی  واژگانهم و 

   استفاده شده است.

 هایافته
ها در راستای در این بخش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده 

 گیرد: میپاسخگویی به سواالت پژوهش مورد بررسی قرار  

  2556شود، از تعداد  بر اساس آنچه در جدول یک مشاهده می

دارای   رقومیمدرک  تعداد  نشانگر  آلتمتریک   1447،  در  مورد 

صفحه   در  نتایج  ذخیره  گزینه  از  استفاده  با  گردید.  بازیابی 

عی هر یک  جستجوی پیشرفته مرورگر آلتمتریک، استناد اجتما

 های اجتماعی، بازیابی شد. ها به تفکیک هریک از رسانهاز مقاله 

 

 علوم و آلتمتریک  های بازیابی شده در وب: توزیع فراوانی مقاله 1جدول 

استناد  

اجتماعی  

 بدون مندلی

استناد  

اجتماعی با  

 مندلی

استناد  

 علمی

- 1979های نوسانات اقلیمی )مقاله فراوانی درصد 

2019 ) 

 
 

8832 

 

 0<های دارای نمره آلتمتریکمقاله 1125 41 50447 101190

 بازیابی شده در آلتمتریک 1447 53 60635

 های دارای نشانگر رقومیمقاله 2556 92 87938 -

 های نمایه شده در وب علوم مقاله 2755 100 89129 -

 

 

ها نشان داد که در مجموع  در پاسخ به سوال اول پژوهش، یافته

سال گذشته    41استناد طی    89129مقاله این حوزه، تعداد    2755

اند. بیشترین میزان استناد مربوط به مقاله منتشر  دریافت کرده

 در   زمانی  و  فضایی  اقلیمی  نوسانات  ای با عنوان »بازتابشده

  آب   1996- 1901  ماهانه  شبکه  توسعه :  دوم   قسمت .  بیستم  قرن

 باشد. میاستناد    1458با    2000« در سال  2زمینی   سطحی  هوای  و

مقاله  انتشار  سال  نشان بررسی  رشد  ها  به  رو  روند  دهنده 

رشد،   نرخ  با  حوزه  این  باشد.  میدرصد    2366انتشارات 

 
1 Digital object identifier 

سال   به  مربوط  انتشار  میزان  و    228ا  ب  2017بیشترین  مقاله 

با یک    1991و    1988،  1980های  کمترین آن مربوط به سال 

 باشد. میمقاله  

 

 

 

2 Representing twentieth-century space-time 

climate variability. Part II: Development of 1901-

96 monthly grids of terrestrial surface climate 
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 2019  تا 1979 از هامقاله  رشد : روند1شکل 

 

 بندی اقلیمیپهنه 

نوسانات اقلیمی نشان  های  بررسی کشورهای منتشر کننده مقاله 

که در مجموع   مقاله   125داد  تولید  این  کشور جهان در  های 

داشته مشارکت  آلمان،  حوزه  چین،  آمریکا،  کشورهای  اند. 

انگلستان، استرالیا، فرانسه، کانادا، هلند، اسپانیا و ایتالیا به ترتیب 

های اول تا دهم  های این حوزه در رتبهبا تولید بیشترین مقاله 

و در میان کشورهای    43داشتند. در این میان، ایران در رتبه    قرار

 آسیایی در رتبه هشتم قرار دارد. 

های مرتبط با نوسانات اقلیمی ای که مقاله نشریه   665در میان  

، با  2را به چاپ رسانده بودند، هفت نشریه ذکر شده در شکل  

حداقل   مجموع    50چاپ  در  چاپ    609مقاله،  به  مقاله 

مرتبطانرسانده و جزو  نشریهد  به شمار ترین  این حوزه  های 

درصد از کل    22ها، معادل  نشریه   %1عبارت دیگر  ایند. به می

 اند. های این حوزه را به خود اختصاص دادهمقاله 

 

 
 های برتر در حوزه نوسات اقلیمی : نشریه 2شکل 

 

مقاله    10پرکارترین نویسندگان این حوزه که هر کدام بیش از 

مجموع   در  معادل    130و  مقاله   % 5مقاله،  کل  تولید  از  را  ها 

نویسندهکرده  ده  شامل  شکل  اند،  در  که  هستند  معرفی    3ای 

 
1 Mark R. Jury  

پرکارتشده دانشمند  اند.  حوزه،  این  نویسنده  رین 

آر. جریاقیانوس مارک  آقای  تاون   1شناسی  دانشگاه کیپ  از 

 مقاله منتشر کرده است.   20است که  
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حوزه نوسات اقلیمی   هاینشریه : پرکارترین نویسندگان 3 شکل  

 
از کشورهای  ترین کاربران توییتر و فیسفعال  به ترتیب  بوک 

ترین کشورهای منتشر  اند. فعالآمریکا، انگلیس و استرالیا بوده

کننده خبر در این حوزه کشورهای آمریکا، انگلستان و استرالیا 

فعال  سیاستو  اسناد  کننده  منتشر  کشورهای  گذاری ترین 

اند. در ادامه اطالعات  ودهکشورهای سوییس، آمریکا و ایتالیا ب 

هایی که باالترین میزان استناد اجتماعی مربوط به عناوین مقاله 

رسانه از  یک  هر  در  بهرا  اجتماعی  آوردههای  در  دست  اند، 

 ارائه شده است.  2جدول  

 های اجتماعی آلتمتریکرسانه های دارای بیشترین میزان استناد در هر یک از : مقاله 2جدول 

 بیشترین استناد اجتماعی   عنوان مقاله  رسانه اجتماعی 

  نمره آلتمتریک 

 1اقلیمی نوسانات  به جهان زمینی  یهااکوسیستم حساسیت

651 

 379 توییتر 

 13 بوک فیس

جزیره  ماریا  طوفان  با  همراه  شدید  هایباران های خبری رسانه   با   آن  ارتباط  و  پورتوریکو  برفراز 

 2اقلیمی  تغییرات  و نوسانات 

61 

 16 3آرام اقیانوس بخاطر نوسانات  اخیر یهادهه در نوسانات اقلیمی شدید وبالگ 

 1410 4نوسانات اقلیمی هولوسن مندلی

 13 5گذشته  سال  1800  در  استوایی  اقلیمی  نوسانات   اساس  بر  زدگی  یخ  ساالنه  رکورد گوگل پالس 

اسناد  

 گذاریسیاست

 10 6استرالیا  شرقی جنوب  در هوایی و آب  تغییرات  و اخیر اقلیمی نوسانات  بررسی

آسیب پدیاویکی   تغییرات   و  نوسات   به  زمستانی  گردشگریای  منطقه   و  عملیاتی  بررسی 

 7این کشور  گردشگری کارآفرینان فنالند و طبیعت مطالعه موردی: اقلیمی

5 

 

که   داد  نشان  نتایج  پژوهش،  سوم  سوال  به  پاسخگویی  برای 

های نوسانات اقلیمی، بیشینه و کمینه نمره آلتمتریک برای مقاله 

تمامی سال   651 بر روی  این تحلیل  های مورد  و یک است. 

 
1 Sensitivity of global terrestrial ecosystems to climate variability 
2 Extreme Rainfall Associated with Hurricane Maria Over Puerto Rico and Its Connections to Climate 

Variability and Change 
3 Externally Forced and Internally Generated Decadal Climate Variability Associated with the 

Interdecadal Pacific Oscillation 
4 Holocene climate variability 
5 Annually Resolved Ice Core Records of Tropical Climate Variability over the Past 1800 Years 
6 A review of recent climate variability and climate change in southeastern Australia 
7 The Operational and Regional Vulnerability of Winter Tourism to Climate Variability and Change: The 

Case of the Finnish Nature? Based Tourism Entrepreneurs 

در جدول   آن  نتایج  و  گرفت  انجام  نیز  شده    3بررسی  ارائه 

 است. 

۲۰

۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۲
۱۰ ۱۰ ۱۰

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵
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 های مورد بررسی به تفکیک سال انتشار : وضعیت نمرات آلتمتریک )بیشینه و کمینه( و باالترین تعداد استناد مقاله 3جدول 

بیشینه   تعداد مقاله  سال 

AAS 

کمینه  

AAS 

بیشینه  

 استناد 

تعداد   سال 

 مقاله 

بیشینه  

AAS 

کمینه  

AAS 

بیشینه  

 استناد 

2019 36 543 1 2 2003 15 27 1 251 

2018 123 276 1 26 2002 25 20 1 458 

2017 135 201 1 28 2001 22 13 1 627 

2016 113 651 1 172 2000 23 27 1 1458 

2015 108 238 1 483 1999 13 8 1 1318 

2014 96 129 1 160 1998 6 6 3 304 

2013 75 199 1 279 1997 3 6 3 148 

2012 64 133 1 427 1996 6 6 3 413 

2011 44 188 1 530 1995 3 10 3 443 

2010 32 18 1 207 1994 5 12 1 797 

2009 34 25 1 414 1993 6 7 1 158 

2008 19 30 3 345 1992 3 22 3 726 

2007 27 101 1 997 1991 1 3 3 151 

2006 22 24 1 723 1990 2 5 3 81 

2005 37 15 1 183 1989 1 8 8 143 

2004 25 101 3 1297 1979 1 5 5 18 

 1125ها کل مقاله  جمع

 

های  شود، برخی از سال میمشاهده    3همانگونه که در جدول  

اند؛ سال، نمره آلتمتریک کسب نکرده   41مورد بررسی در طول  

که  ها به طوریدگرسنجهدلیل جدید بودن بحث  که این مسئله به

میان دگرسنجه  اسناد سیاستاز  گذاری و  های مختلف عمدتاً 

کردهپروانه استناد  مقاالت  به  اختراع  ثبت  کاربران  های  نه  اند 

-بار به مقاله   450های اجتماعی.  با توجه به اینکه بیش از  شبکه

سیاسته اسناد  در  حوزه  این  است،  ای  شده  استناد  گذاری 

گذاری، ها در اسناد سیاستکه استناد به پژوهش  توان گفت می

های علمی  ی تأثیر علم بر سیاست و ارتباط پژوهشدهندهنشان

(  2016،  1هانشیلد و مارکس   گذاری است )بورنمن، و سیاست

نیز معتقد بوده که دانشمندان   1971در سال  2آنگونه که السول 

کنند و بر آن  یمگذاری نفوذ  فعال عمیقاً در فرایندهای سیاست

 
1 Bornmann, Haunschild & Marx 

استناد میتأثیر   میزان  کمترین  و  بیشترین  ادامه  در  گذارند. 

علمی طی   استناد  میزان  بیشترین  کنار  در  سال    32اجتماعی، 

بیشترین نمره   2016ارائه شده است. مقاله منتشر شده در سال 

سال   در  شده  منتشر  مقاله  و  میزان    2000آلتمتریک  بیشترین 

دهنده این است  اند؛ این مسئله نشانه استناد سنتی را کسب کرد

های  های جاری بیشتر در کانون توجه کاربران شبکهکه پژوهش 

 اجتماعی قرار دارند. 

آلتمتریک نشان  دهنده کمّیت و کیفیت توجهی است که  نمره 

رسانه  در  مدرک  است یک  نموده  دریافت  اجتماعی  های 

و تعیین  (. در راستای پاسخگویی به سوال سوم  2014)بورنمن،  

مقاله  مقاله اثرگذارترین  خارجی،  و  داخلی  عنوان  های  با  ای 

اقلیمی« با    نوسانات  به   جهان  زمینی  یهااکوسیستم   »حساسیت

2 Lasswell 



1399 پاییز |سومچهل و شماره  |دهمیازسال  های اقلیم شناسینشریه پژوهش                                                              63

 ناگهانی   ای با عنوان »نوسانو مقاله   651کسب نمره آلتمتریک 

 در  پروکسی  چند  نارس  سنگ  ذغال  تجریه  اثر  آب و هوا در

« با کسب  1لرزاند؟   را  تمدن  گهواره  که  دستی:  ایران   غربی  شمال

های خارجی و داخلی اثرگذارترین پژوهش  82نمره آلتمتریک  

های دگرسنجی بودند. قابل ذکر است که از  بر اساس شاخص 

مقاله نمایه شده در وب علوم توسط نویسندگان ایرانی، تنها   15

های کسب نمره آلتمتریک و انعکاس در رسانهمقاله موفق به 5

 اند. عی شدهاجتما

 .

 های داخلی و خارجی بر اساس نمره آلتمتریک : اثرگذارترین مقاله 4جدول 

 نمره مقاله داخلی های اجتماعیرسانه  مقاله خارجی نمره

651 Fauria, -Seddon, A. W., Macias

M., Long, P. R., Benz, D., & 

(2016). Sensitivity Willis, K. J. 

of global terrestrial ecosystems 

to climate 

531(7593),  ,Nature variability.

229. 

 ,.Sharifi, A., Pourmand, A نمره استناد اجتماعی

Tyler, -Canuel, E. A., Ferer

E., Peterson, L. C., 

Aichner, B., & Lahijani, H. 

A. (2015). Abrupt climate 

bility since the last varia

deglaciation based on a 

-resolution, multi-high

roxy peat record from NW p

Iran: The hand that rocked 

the Cradle of 

Quaternary  Civilization?

-, 215123 ,Science Reviews

30.2 

82 

 31 استناد علمی  172

 9 رسانه خبری  54

 1 وبالگ  12

 39 توییتر  379

 0 فیس بوک  13

 99 خوانندگان مندلی  779

 0 گوگل پالس  5

 0 پدیا ویکی 1

 0 گذاری اسناد سیاست 1

 

چهار مقاله دیگر توسط نویسندگان ایرانی در حوزه نوسانات  

عبارتند  ، که  کسب نمره آلتمتریک شدهاقلیمی منتشر و موفق به

 از: 

 .

 های ایرانی دارای نمره آلتمتریک : سایر مقاله 5جدول 

 نمره آلتمتریک  استناد علمی  عنوان مقاله  ردیف

1 Keshavarz, M., Karami, E., & Zibaei, M. (2014). Adaptation of Iranian farmers 

to climate variability and change. Regional environmental change, 14(3), 1163-

1174 

15 8 

2 Vaezi, A., Ghazban, F., Tavakoli, V., Routh, J., Beni, A. N., Bianchi, T. S., & 

Kylin, H. (2019). A Late Pleistocene-Holocene multi-proxy record of climate 

variability in the Jazmurian playa, southeastern Iran. Palaeogeography, 

palaeoclimatology, palaeoecology, 514, 754-767. 

0 1 

3 Nouri, M., Homaee, M., & Bannayan, M. (2017). Climate variability impacts on 

rainfed cereal yields in west and northwest Iran. International journal of 

biometeorology, 61(9), 1571-1583. 

3 1 

4 Azimi, F., Shirian, S., Jangjoo, S., Ai, A., & Abbasi, T. (2017). Impact of climate 

variability on the occurrence of cutaneous leishmaniasis in Khuzestan Province, 

southwestern Iran. Geospatial health. 12(1):478. 

0 1 

 

در راستای پاسخگویی به سوال چهارم پژوهش و وجود رابطه  

های مختلف،  معنادار بین نمره آلتمتریک و استنادها و دگرسنجه

 
1 Abrupt climate variability since the last 

deglaciation based on a high-resolution, multi-

معنادار   رابطه  که  داد  نشان  اسپیرمن  همبستگی  آزمون  نتایج 

استنادها  و  آلتمتریک  نمره  متغیر  دو  بین  ضعیفی  ولی  مثبت 

proxy peat record from NW Iran: The hand that 

rocked the Cradle of Civilization? 
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( دارد  رابط p<0.01و    r= 0.095وجود  این  آن  (.  بیانگر  ه 

افزایش تعداد استنادهای دریافتی مقاله  با  ها در وب  است که 

افزایش   نتایج می علوم، نمره آلتمتریک آنها نیز  یابد. همچنین 

نشان همبستگی  و  آزمون  مثبت  معنادار،  رابطه  وجود  دهنده 

گذاری و استنادهای وب علوم  ضعیف میان تعداد اسناد سیاست

(r= 0.210    وp<0.01ت ،)توییت کاربران و استنادهای  عداد

های وبالگ  (، تعداد پست p<0.01و    r= 0.179وب علوم ) 

( مقاله  استنادهای  استنادهای p<0.01و    r= 0.101و  و   )

(  p<0.01و    r= 0.060پدیا و استنادهای وب علوم )ویکی

پست می برای  فیسباشد.  پالس،  گوگل  خبری،  بوک،  های 

 همبستگی مشاهده نشد.  خوانندگان مندلی و ردیت، این

 ها و نمره آلتمتریکها و دگرسنجه : نتایج آزمون همبستگی بین تعداد استنادهای مقاله 6جدول 
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Correlation 

Coefficient 1.000 .095** .009 .101** .210** .179** .043 .060* .012 .021 .019 

Sig. (2-

tailed) . .000 .723 .000 .000 .000 .098 .024 .641 .427 .478 

N 
1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1446 

 

 گیرینتیجه
گرایشبه تعیین  و  منظور  مجله  سطح  در  برتر  پژوهشی  های 

مقالهحوزه پراستناد،  و  پرانتشار  موضوعی  اساس های  بر  ها 

دسته )ستون  علوم  موضوعی وب  از  WCهای  استفاده  با  و   )

ها نشان داد که شمارش کسری، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته

فرد قرار  حوزه موضوعی منحصر به  71های این حوزه در  مقاله 

  % 86، بیش از  6دارند. ده حوزه موضوعی ارائه شده در جدول  

دهنده  اند. این مسئله نشانهای این حوزه را منتشر کرده از مقاله 

و حتی فراتر از    801-20پیروی کردن از اصل پارتو یا قانون  

زمین و چند    علومو علوم جوی؛    هواشناسیآن است. موضوع  

و  رشته رتبه   علومای  اولمحیطی  پرانتشارترین    های  سوم  تا 

 اند. خود اختصاص دادههای موضوعی را بهحوزه

 .

 های موضوعی پرانتشار : حوزه7جدول 

های موضوعی پرانتشارحوزه تعداد مقاله   ردیف 

302 
Meteorology & Atmospheric Sciences 

1 

163 
Geosciences, Multidisciplinary 

2 

122 
Environmental Sciences 

3 

94 
Multidisciplinary Sciences 

4 

62 
Geography, Physical 

5 

50 
Ecology 

6 

40 
Oceanography 

7 

3/33  
Water Resources 

8 

6/33  
Environmental Studies 

9 

18 
Public, Environmental & Occupational Health 

10 

های موضوعی تعلق دارد.ها به این دستهکل مقاله %86معادل 918  جمع 

 

 
1 Pareto principle or Rule 20-80 
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های موضوعی پراستناد علمی و اجتماعی، منظور تعیین حوزه به

مورد تحلیل قرار    (TC)( و  WCها بر اساس دو ستون )مقاله 

 یازده حوزهکل استنادها به این    %48گرفتند. نتایج نشان داد که  

 تعلق دارد.  7موضوعی ذکر شده در جدول  

 

 های موضوعی پراستناد : حوزه8جدول 

های موضوعی پراستناد حوزه میانگین استناد   ردیف 

146 
Medicine, General & Internal 

1 

92 
Multidisciplinary Sciences 

2 

47 
Medicine, Research & Experimental 

3 

46 
Geochemistry & Geophysics 

4 

45 
Toxicology 

5 

43 
Meteorology & Atmospheric Sciences 

6 

40 
Biology 

7 

30 
Urban Studies 

8 

30 
International Relations 

9 

30 
Fisheries 

10 

30 
Geology 

11 

موضوعی تعلق دارد.های  کل استنادها به این حوزه 48%  

شناسی و در میان موضوعات پراستناد، موضوعات پزشکی، سم 

شناسی قرار دارند. این مسئله با توجه به پراستناد بودن زیست 

حوزه  منطقی این  استنادی،  میانگین  گرفتن  و  موضوعی  های 

شود، میمشاهده    8و    7رسد. همانگونه که در جداول  نظر می به

ای میان  ند رشته چ  علومو علوم جوی و    هواشناسیدو موضوع  

ها،  عبارت دیگر، تمرکز پژوهشاین دو جدول مشترک است. به

لحاظ تعداد انتشارات و چه تعداد استنادهای دریافتی بر چه به

 روی این دو حوزه است. 

های موضوعی با بیشترین استناد اجتماعی،  منظور تعیین حوزه به

مورد تحلیل قرار   (AAS)( و  WCها بر اساس دو ستون )مقاله 

گرفتند. سه حوزه موضوعی برتر و مورد توجه کاربران شامل  

رسد  نظر میای، علوم سیاسی و تجارت است. به علوم چندرشته

شبکه  جنبهکاربران  به  اجتماعی  خطهای  با  مرتبط  مشی  های 

ای  سیاسی، سالمت محیطی، شغلی و عمومی و علوم چندرشته

از فیزیک، زمین  اقلیم    شناسی واعم  علوم اجتماعی در حوزه 

از مباحث دیگر توجه می  کنند. مقایسه موضوعات برتر  بیش 

، شناسیزمین  پراستناد علمی و اجتماعی نشان داد که موضوع  
موضوعات    ای از جمله چند رشتهو علوم    المللبینارتباطات  

 مشترک پراستناد در هر دو زمینه هستند. 

 اجتماعی های موضوعی پراستناد : حوزه9جدول 

های موضوعی پراستناد اجتماعیحوزه میانگین استناد   ردیف 

44 
Multidisciplinary Sciences 

1 

32 
Political Science 

2 

21 
Business 

3 

20 
International Relations 

4 

14 
Public, Environmental & Occupational Health 

5 

10 
Physics, Multidisciplinary 

6 
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های موضوعی پراستناد اجتماعیحوزه میانگین استناد   ردیف 

10 
Geosciences, Multidisciplinary 

7 

10 
Social Sciences, Interdisciplinary 

8 

10 
Anthropology 

9 

9 
Geology 

10 

های موضوعی تعلق دارد.کل استنادها به این حوزه 53%  

گرایش تعیین  و  پژوهش  آخر  سوال  خصوص  برتر  در  های 

های شکل گرفته منظور تعیین خوشهپژوهشی در سطح مقاله، به 

ویور، استفاده افزار ووس ها از  نرم واژگانی مقالهاز تحلیل هم 

نرم  این   از  نقشه گردید.  ترسیم  برای  دو  افزار  گرافیکی  های 

فاصله اساس  بر  تحلیل  1بعدی  هم جهت  و  های  رخدادی 

-شود. فاصله بین هر زوج از عناصر بهمیاستنادی استفاده  هم 

تواند  می  ووس ویوئر  شود.میها منعکس  صورت دقیق در نقشه

ساخت   مجلبرای  نشریه شبکه  غیرعلمیعلمهای   ه،  و   ، ی 

لیدی  یا کلمات ککشورها،  و  پژوهشی  یها، سازمانپژوهشگران

گیرد قرار  استفاده  مورد  اصطالحات  بر  مصورسازدر    .و  ی 

واژگان،   به    نی ترمهم اساس  متعلق  خوشه و    کی اصطالحات 

شود )وان اک و  میداده  واژگان نشان    نیب  یروابط هم رخداد 

ویور در سال افزار ووس نرم    1.6.11نسخه    .( 2014،  2والتمن 

گاه لیدن هلند،  توسط مرکز مطالعات علم و فناوری دانش  2018

 (. 2018انتشار یافته است )وان اک و والتمن،  

مقاله به دهنده  شکل  واژگان  به  دستیابی  نوسانات منظور  های 

مقاله این حوزه که از پایگاه وب علوم استخراج    2755اقلیمی،  

مورد    1.6.11ویور نسخه  افزار ووس شده بود، با استفاده از  نرم 

ها کار رفته در عنوان و چکیده مقالهکلیدواژه به   55929تحلیل و  

تعداد،   این  از  گرفت.  قرار  شناسایی  دارای    1501مورد  واژه 

ترین این از مرتبط   %60بود که    10حداقل بسامد هم رخدادی 

، ده واژگانی که دارای  6واژه بود. در جدول    901واژگان شامل  

های مختلف یافته ن داده شده است.بیشترین رخداد بودند، نشا

نشان داده است که واژگان با بیشترین بسامد رخداد و بسامد  

رخدادی   پژوهشمی هم  تمرکز  حدودی  تا  یک  توانند  های 

(.  2012قلمرو علمی را مشخص سازند )لیو و همکاران،  

 وزن پیوند واژه برتر حوزه نوسانات اقلیمی با باالترین بسامد رخداد و  10: 10جدول

 ردیف  واژه بسامد رخداد  واژه وزن پیوند 

823 
record 

529 
record 1 

735 
phase 

278 
Sea Surface Temperature 2 

734 
warming 

262 
phase 

3 

733 
anomaly 

262 
southern oscillation 

4 

719 
ENSO 

261 ENSO3 5 

714 
southern oscillation 

258 
anomaly 6 

693 
sea surface temperature 

221 
warming 

7 

676 
signal 

219 
mode 

8 

650 
oscillation 

211 
SST 

9 

647 
use 

209 
signal 

10 

شود واژگانی چون دمای سطح آب  میهمانگونه که مشاهده  

از    ... و  انسو  پدیده  نوسانات جنوبی،  دریا، گرمایش جهانی، 

 
1 Distance-based 
2 Van Eck & Waltman 

های جمله مهمترین و پربسامدترین واژگان مطرح در میان مقاله 

اقلیم هستند.  نرم  پتانسیل افزار ووس حوزه نوسانات  از  ویور 

3 El Nino Southern Oscillation 
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مف ساختارهای  گرافیکی  نمایش  در  حوزه باالیی  های  هومی 

نقشه   در  ارائه شده  نمای  است.  برخوردار  نمای    1علمی  که 

های  شود، مهمترین اقالم را با برچسب و دایرهمیشبکه نامیده 

 بزرگتر نشان داده است. 

 
 : نقشه هم رخدادی واژگان حوزه نوسانات اقلیمی 1نقشه 

 

 بحث و نتیجه گیری 
های حوزه  پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی چند دهه مقاله 

مقاله  این  انعکاس  میزان  و  اقلیمی  رسانهنوسات  در  های  ها 

اجتماعی انجام شد. پژوهش انجام شده در این حوزه در طول 

و مورد    دهه گذشته از پایگاه وب علوم و آلتمتریک استخراج  4

ها تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل داده 

 نشان داد که: 

سال    41استناد طی    89129مقاله این حوزه، تعداد    2755تعداد  

اند و بیشترین میزان استناد با مقدار مربوط  گذشته دریافت کرده

  زمانی   و  فضایی  اقلیمی  نوسانات  ای با عنوان »بازتاببه مقاله 

  1996-1901  ماهانه  شبکه  توسعه:  دوم   قسمت.  بیستم  قرن  در

سال    سطحی   هوای  و   آب در  استناد    1458با    2000زمینی« 

درصد با روندی    2366است. نرخ رشد انتشارات این حوزه،  

باشد. بیشترین میزان انتشار مقاله، مربوط به سال  میرو به رشد  

انتشار    2017 به  228با  مربوط  آن  و کمترین  های سال   مقاله 

  125باشد. در مجموع  میبا یک مقاله    1991و    1988،  1980

اند.  های این حوزه مشارکت داشتهکشور جهان در تولید مقاله 

های اول تا سوم و کشور  کشورهای آمریکا، چین و آلمان رتبه 

رتبه   اقلیم   43ایران  مجله  دارد.  را  انتشار    1ام  مقاله،    169با 

مقاله  حبیشترین  این  بههای  را  است.  وزه  رسانده  چاپ 

پرکارترین نویسنده این حوزه، دانشمند اقیانوس شناسی آقای 

مقاله منتشر    20از دانشگاه کیپ تاون است که    2مارک آر. جری 

 کرده است. 

 
1 Journal of climate 

های  ها در رسانهدر راستای بررسی میزان انعکاس همین مقاله  ❖

آلتمتریک مورد تحلیل  اجتماعی، داده از  قرار های مستخرج 

گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان انعکاس و استفاده 

مقاله  نرم از  به  مربوط  و  ها  مندلی  مراجع  مدیریت  افزار 

  6480بار مطالعه و توییت کاربران با    92358خوانندگان آن با  

های خبری،  های سوم تا پنجم به رسانه باشد. رتبه می توییت  

تعلق داشت. کاربران کشور  گذاری  ها و اسناد سیاستوبالگ 

اند. بیشینه نمره  ترین کاربران در این حوزه بودهآمریکا فعال 

و    2016مربوط به مقاله منتشر شده در سال    651آلتمتریک  

مربوط به مقاله ایرانی است که در    82بیشینه نمره آلتمتریک  

چاپ رسیده است. این مقاله با همکاری دو تن  به  2015سال  

شناسی و علوم جوی  پژوهشگاه ملی اقیانوس  از پژوهشگران

علیزاده   حمید  دکتر  و  بنی  نادری  عبدالمجید  دکتر  تهران، 

است.  رسیده  چاپ  به  آمریکایی  پژوهشگر  ده  و  الهیجانی 

-توجه به این مسئله ضروری است که فیلتر شدن برخی شبکه

فیس چون  اجتماعی  گوگلهای  توییتر،  عدم  بوک،  و  پالس 

قان دسترسی  شبکهامکان  این  به  برای  ونی  عاملی  خود  ها، 

مقاله  ایرانیان در شبکهبازتاب کمرنگ  اجتماعی و های  های 

 پایین بودن نمره آلتمتریک آنها است. 

دهنده میزان  دریافت استناد اجتماعی در کنار استناد علمی نشان

توجه به مقوله نوسانات اقلیمی نه تنها در میان دانشمندان؛ بلکه 

های اجتماعی و در دسترس  ران است. تنوع رسانهدر میان کارب

بودن ابزارهای مختلف برای استفاده از آنها )ستوده، روایی و  

2 Mark R. Jury  
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(، این فرصت را برای کاربران اجتماعی فراهم  1397میرزابیگی،  

بهمی تا  مورد  کنند  اظهارنظر و کنشگری در  به  بتوانند  راحتی 

ند. حوزه آب و  های علمی و انعکاس آن در جامعه بپردازمقاله 

به آن،  نوسانات  با  هوا و  آن  ارتباط  آن و  ماهیت خاص  دلیل 

از جمله حوزه  هایی است که  زندگی و حیات جامعه بشری، 

ها در گیرد. آمار قابل قبول دگرسنجهمی بسیار مورد توجه قرار  

های اجتماعی در میان  عین اینکه بیانگر رواج استفاده از شبکه

این   از  است،  حکایت  کاربران  خوانندگان  میواقعیت  کند. 

مقاله  به  توجه  میزان  بیشترین  توییتر  کاربران  و  های  مندلی 

اند. این دو شاخص در  خود اختصاص دادهنوسانات اقلیم را به

خود  ها، اغلب بیشترین میزان توجه را بهمیان سایر دگرسنجه

  (، 1395منش ) های عرفاندهند. این یافته با یافتهمی اختصاص  

( جوکار  و  ) 1396گلتاجی  همکاران  و  رحیمی  نیز  2019(،   )

همخوانی دارد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که  

معنی ضعیفیرابطه  اما  وب   دار؛  در  دریافتی  استنادهای  میان 

دگرسنجه اغلب  و  وجود علوم  آلتمتریک  پوشش  تحت  های 

طه معنادار  دارد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که راب 

استنادها  و  آلتمتریک  نمره  متغیر  دو  بین  ضعیفی  ولی  مثبت 

دهنده وجود  وجود دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان

رابطه معنادار، مثبت و متوسط میان تعداد خوانندگان مندلی و  

گذاری و استنادهای استنادهای وب علوم، تعداد اسناد سیاست

ان و استنادهای وب علوم و رابطه  وب علوم، تعداد توییت کاربر

پست  تعداد  میان  ضعیف  و  مثبت  و  معنادار،  وبالگ  های 

پدیا و استنادهای وب علوم استنادهای مقاله و استنادهای ویکی

بوک و استنادها است. برای گوگل پالس و  های فیسو پست 

 های خبری، این همبستگی مشاهده نشد.  پست 

یافته با  یافته  بورنمناین  سالیناس، 2015)   های  تورس   ،)

جیمنز- کابزاس و  )-کالیویجو  و  2013کنترراس  هاستین   ،)

وینترa2014)  1همکاران  ندارد.  2015)  2( و دی  (  همخوانی 

گونه  ها را اینآنها وجود همبستگی پایین بین استناد و دگرسنجه

گیری  تعبیر نمودند که این دو شاخص تأثیرات یکسانی را اندازه

 کنند.  نمی

 
1 Haustein et al. 
2 De Winter 
3 Zahedi, Costas & Wouters 
4 clarivate analytics 

 ها، حال باید توجه داشت که رابطه بین استناد و دگرسنجها اینب

بستر،   یک  استنادهای  افزایش  با  و  دو طرفه است  رابطه  یک 

های متعددی  یابد. پژوهش میاستنادهای بستر دیگر هم افزایش  

های اجتماعی، باعث ها در رسانهاند که وجود مقاله اذعان داشته

، 3شده )زاهدی، کوستاس و ووترز افزایش تعداد استناد به آنها 

؛ b2014؛ هاستین و همکاران،  2014؛ محمدی و تلوال،  2014

از طرف  2018نیا و همکاران،  ؛ ریاحی1395منش،  عرفان ( و 

دیگر، تعداد استنادهای علمی یک مقاله به جذابیت بیشتر آن و  

 نماید. میهای اجتماعی کمک  توجه به آن در رسانه 

ها توسط پایگاه بندی صورت گرفته روی نشریه دسته بر اساس  

هواشناسی و علوم   های موضوعی، حوزه4کالریویت آنالیتیکس

های اول  ای و علوم محیطی رتبهجوی؛ علوم زمین و چند رشته 

  و   عمومی  -پزشکیتا سوم پرانتشارترین موضوعات و موضوع  
  تجربی   و   پژوهش  -پزشکی،  ایرشته  چند  علوم،  داخلی

های موضوعی را به  های اول تا سوم پراستنادترین حوزهرتبه

 5های هانشیلد، بورنمن و مارکس یافته  اند.خود اختصاص داده

(، نشان داد که موضوع تغییرات آب و هوا تحت سلطه  2016)

علوم  های آن یعنی  موضوعی علوم طبیعی و زیرمجموعه  حوزه

جو  ی)هواشناس  ینزم علوم  زیو  علوم ،  یشناس  یست(، 

های پژوهش  یطی است که با یافتهمح  یستو علوم ز  ی کشاورز

 حاضر همسو است.  

های حوزه نوسانات اقلیمی آن است اهمیت مصورسازی مقاله 

آن   کمک  به  و میکه  سیاسی  فرهنگی،  مناظرات  به  توان 

تواند به  میها  های مربوطه جهت داد. این تصویرسازیگفتمان

موده و مشارکت آنها را برای حفظ  سازی بهتر مردم کمک نآگاه

نماید جلب  زیست  محیط  حراست  اسمیت  و  و  ، 6)اونیل 

سازمانبه (.2014 روزنامهعالوه  دانشمندان،  مختلف،  -های 

های مختلف اقدام به مصورسازی  گاران و هنرمندان به شیوهن

کنند و هر کدام بخشی از آن را به تصویر میوضعیت آب و هوا  

)یوسف و گابریزیمکشیده و معنا   ؛ کامرون،  2011،  7بخشند 

ساالزار  و  علم2013،  8هاج  متخصصان  به(.  نیز  عنوان سنجی 

اند تا بدین  مندان به مباحث مصورسازی در تالشیکی از عالقه

های موجود در هر  طریق بتوانند نقاط قوت و ضعف و شکاف

5 Bornmann, Haunschild & Marx 

6 O’Neill & Smith 
7 Yusoff & Gabrys 
8 Cameron, Hodge & Salazar 
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  های پژوهشی کمک نمایند. گیری رشته را شناسایی و به تصمیم

این حوزه بهمصورسازی مقاله  ویور افزار ووس کمک نرم های 

واژه با تأکید بر    901نشان داد که سه خوشه واژگان با مجموع  

اقلیمی شکل گرفته و  نوسانات  پیامدهای  مدیریت ریسک و 

واژگانی چون دمای سطح آب دریا، گرمایش جهانی، نوسانات 

ن و پربسامدترین  تری جنوبی، پدیده ال نینو و ... از جمله مهم

 های حوزه نوسانات اقلیمی هستند.  واژگان مطرح در میان مقاله 

نوسانات آب و هوایی جهان و افزایش چشمگیر این حوادث  

مناطق  رشد  و  برنامه  بدون  و  شتابان  شهرنشینی  با  همراه 

فقیرنشین، باعث افزایش قابل توجه خسارت مالی و جانی این  

آ کاهش  است.  شده  طبیعی  اجتماعات  سیبحوادث  پذیری 

مند در راستای محلی با مشارکت جامعه، ایجاد یک فرایند نظام

شناسایی و طبقه بندی اجتماعات در معرض خطر را ضروری  

ساخته است. این فرایند شامل آگاهی مردم از خطرات احتمالی  

و ترکیب آن با اطالعات علمی و فنی درباره خطراتی است که  

(.  35:  1386کرده است )هادیزاده بزاز،  تا کنون جامعه تجربه ن

اقدامات مورد نیاز برای تعدیل و سازگاری در جهت مقابله با  

تغییرات محیطی شامل مواردی نظیر همکاری در سطح ملی و  

کنوانسیون  بین قالب  )در  سازگاری  و  تعدیل  برای  المللی 

های ملی  (، سیاست1چارچوب ملل متحد در زمینه تغییر اقلیم

ای در بخش دولتی و خصوصی در جهت کاهش انتشار  و منطقه

انتقال و توسعه فناوری، سرمایهگازهای گلخانه گذاری و ای، 

های یکپارچه  امور مالی، تبادل اطالعات، همکاری و ارائه پاسخ 

   (.IPCC, 2014: 102)است 

شفاف در  حاضر  پژوهش  کاربران  ارزش  توجه  میزان  سازی 

نوسانات آب و هوایی  های مختلف  رسانه مقوله  به  اجتماعی 

های  سال است پژوهش  40است. حوزه موضوعی که بیش از  

نشریه در  آن  به  اما  مربوط  است،  رسیده  به چاپ  معتبر  های 

های های این حوزه در میان رسانهتوجه به میزان انعکاس مقاله 

مقاله  به  استناد  میزان  با  آن  مقایسه  و  نشریهاجتماعی  در  ، ها 

عالوه با توجه به ارزش  سط پژوهشگران بازیابی نگردید. بهتو

توان با رعایت  میها و تایید همبستگی آنها با استنادها  دگرسنجه

 حداقل معیارها از آنها در ارزیابی پژوهش استفاده نمود.  

 سپاس 
نویسندگان مقاله از تیم محترم شرکت آلتمتریک و به خصوص  

به خاطر در اختیار قرار دادن اشتراک   2خانم استیسی کانکیل

به خاطر راهنمایی در    3آلتمتریک اکسپلورر و پروفسور والتمن

ویور و  افزار ووس خصوص اصطالحنامه استفاده شده در  نرم 

سایر همکارانی که در به انجام رسیدن این مقاله یاری رساندند،  

 نمایند.می تشکر و قدردانی 
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