
  

 1388-89هاي 

، پرويز 2، سيروان بابايي1فر ، حميد رضا ساسان

، اكبر 4هيانل، محمد عبدال1، فريبا ميقاني3، جاويد قرخلو

دانشكده كشاورزي  -5، درقندنموسسه تحقيقات چغ-4دانشگاه كشاورزي گرگان، 

بدين منظور اطالعات از طريق تهيه و . هرز ايران انجام شد

داد دانشجويان ورودي مقطع نتايج نشان داد كه تع. هاي مورد نظر پردازش و مورد تحليل قرار گرفت

نفر در مقطع دكتري در  18همچنين طي دوره ارزشيابي 

  عضو هيات علمي در واحدهاي دانشگاه 10هاي دولتي و 

نفر در واحدهاي تحقيقاتي  97هاي انساني در بخش پژوهش، 

شاخص ديگر ارزيابي، توليدات علمي در . باشند نفر عضو هيات علمي مي

 9، و ISIمقاله  30پژوهشي، -مقاله علمي 311از اين تعداد 

مقاله  88و واحدهاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي 

مقاله سهم  3سهم دانشگاه آزاد اسالمي و  مقاله 6هاي دولتي، 

درصد داراي رويكرد  92/37درصد بنيادي و  08/62همچنين نتايج نشان داد كه از كل مقاالت منتشر شده، 

هاي دولتي، آزاد  گاهنسبت كل مقاالت منتشر شده به اعضاي هيات علمي نشان داد كه طي دوره ارزيابي به ازاي هر عضو هيات علمي در دانش

 .باشد مقاله مي 76/1و  67/1، 81/3مراجع نامبرده به ترتيب 

مقاله درباره  168مقاله در زمينه مديريت شيميايي،  19

در زمينه علوم ) جلد ترجمه 3جلد تاليف و  12(جلد كتاب 

طي همچنين . جلد بود 10و  1، 4ي و واحدهاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي به ترتيب 

  .پايان نامه بود

* Corresponding author. E-mail: eszand@yahoo.com
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هاي  هرز طي سال هاي بررسي وضعيت علم علف

، حميد رضا ساسان2، حميد رحيميان مشهدي2، حسن عليزاده1، محمد علي باغستاني

، جاويد قرخلو1رضا موسوي محمد ،1معيني باشي ، مهدي مين

   5و مهدي راستگو 1مرادي

دانشگاه كشاورزي گرگان،  -3دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران،  -2پزشكي كشور،  موسسه تحقيقات گياه

  دانشگاه فردوسي مشهد

  1/12/91 :تاريخ دريافت

 17/6/92: تاريخ پذيرش

هرز ايران انجام شد هاي  توسط انجمن علف 1388- 89هاي  هرز كشور، مطالعاتي طي سال

هاي مورد نظر پردازش و مورد تحليل قرار گرفت آوري و بر اساس شاخص و جستجوي ميداني، جمع

همچنين طي دوره ارزشيابي . باشد نفر مي 443و  86واحد دانشگاه آزاد اسالمي به ترتيب  10دولتي و 

هاي دولتي و  نشگاهعضو هيات علمي در دا 18قابل ذكر است كه . اند پذيرفته شده) 

هاي انساني در بخش پژوهش،  از سرمايه. باشند هرز مشغول فعاليت مي هاي آزاد اسالمي به صورت تمام وقت در رشته علوم علف

نفر عضو هيات علمي مي 41ز اين تعداد، هرز فعاليت دارند كه ا هاي وزارت جهاد كشاورزي در زمينه علوم علف

از اين تعداد . مقاله علمي طي دوره ارزشيابي بود 356هرز بود كه نتايج نشان دهنده انتشار 

و واحدهاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي  85، دانشگاه آزاد اسالمي 183هاي دولتي از تعداد كل مقاالت  دانشگاه 

هاي دولتي،  مقاله سهم دانشگاه ISI ،21مقاله منتشر شده در نشريات با نشان 

همچنين نتايج نشان داد كه از كل مقاالت منتشر شده، . باشد هاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي مي

نسبت كل مقاالت منتشر شده به اعضاي هيات علمي نشان داد كه طي دوره ارزيابي به ازاي هر عضو هيات علمي در دانش

مراجع نامبرده به ترتيب از مقاله منتشر شده كه سهم هر يك  56/2اسالمي و واحدهاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي، 

194مقاله بود كه از اين تعداد  620هاي داخلي و خارجي بيانگر انتشار  ارزيابي مقالت ارائه شده در همايش

جلد كتاب  15، 1388-89هاي  طي سال. مقاله درباره بيولوژي بودند 78مقاله بنيادي و 

ي و واحدهاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي به ترتيب هاي دولتي، آزاد اسالم هرز به چاپ رسيده كه سهم دانشگاه

پايان نامه بود 169و  71اي دولتي و آزاد اسالمي به ترتيب ه ه پايان نامه انجام شده كه سهم دانشگا

  هرز هاي ها، علوم علف هاي علمي، دانشگاه

                                                 
eszand@yahoo.com 

بررسي وضعيت علم علف

، محمد علي باغستاني*1زنداسكندر 

، مهدي مين1، منصور منتظري1شيمي

موسسه تحقيقات گياه ،هرز هاي علفبخش تحقيقات  -1

  چكيده 

هرز كشور، مطالعاتي طي سال هاي علف به منظور مميزي علم 

و جستجوي ميداني، جمع  ارسال فرم

دولتي و   دانشگاه 6كارشناسي ارشد در 

) تهران و مشهد(هاي دولتي  دانشگاه

آزاد اسالمي به صورت تمام وقت در رشته علوم علف

وزارت جهاد كشاورزي در زمينه علوم علف

هرز بود كه نتايج نشان دهنده انتشار  هاي زمينه علوم علف

 كلي سهم بطور. مقاله ترويجي بودند

مقاله منتشر شده در نشريات با نشان  30همچنين از  .باشد مي

هاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي ميواحد

نسبت كل مقاالت منتشر شده به اعضاي هيات علمي نشان داد كه طي دوره ارزيابي به ازاي هر عضو هيات علمي در دانش. باشند كاربردي مي

اسالمي و واحدهاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي، 

ارزيابي مقالت ارائه شده در همايش

مقاله بنيادي و  180مديريت غير شيميايي، 

هرز به چاپ رسيده كه سهم دانشگاه هاي علف

پايان نامه انجام شده كه سهم دانشگا 240دوره ارزشيابي، 

هاي علمي، دانشگاه خروجي: واژه هاي كليدي
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  مقدمه

. گردد مي پيشينه كشاورزي به بيش از ده هزار سال قبل بر

كشاورزان نخستين، هنگامي كه در محدوده محل سكونت 

ها با  هاي كوچك مجاور رودخانه خود و در قطعه زمين

زا  بردن به خسارت از پي شدند، پس هرز مواجه مي هاي علف

كردند و  گياهان، آنها را با دست حذف ميبودن اين 

بعدها با گسترش . هرز آغاز شد هاي ترتيب مبارزه با علف بدين

كشاورزي، بشر براي ممانعت از اتالف وقت و افزايش 

هاي  تدريج و همگام با پيشرفت فناوري از روش كارايي، به

 Zand et(هرز بهره گرفت  هاي ديگر براي مبارزه با علف

al.,2008.(  

هرز در جهان اطالعات  هاي چه مبارزه با علفخدرباره تاري

مدوني وجود ندارد، اما منابع موجود حاكي از آن است كه 

كن، در سال   ميالدي در انگلستان نوعي وجين 1722سال 

هاي فوالدي و در  ورزهاي داراي بيلچه ميالدي خاك 1848

كه  واتور بين رديفي توسعه يافتندتيميالدي كول 1856سال 

 1850در سال . مناسب بودندهرز  هاي براي كنترل علف

ها  دوار ساخته شد كه از آن) موور(گر  ميالدي دو نوع درو

ها  در همين سال. شد هرز نيز استفاده مي هاي براي كنترل علف

ميالدي  1887شي و سال شتراكتور با نيروي خودك

 هاي دستي و پشت تراكتوري اختراع شد كه از آنها سمپاش

 1900هاي  بين سال. هرز استفاده شد هاي براي مبارزه با علف

 1940ها رايج و حدود سال  ديسك استفاده ازميالدي  1950تا 

ها وارد عرصه كشاورزي شد و در كشت  افكن ميالدي شعله

  ).Timmonse, 2005(گياهان رديفي مورد استفاده قرار گرفت 

هاي  اشاره ميالدي، 1900در متون مربوط به پيش از سال 

هاي مكانيكي و برخي  به استفاده از ابزاراي  پراكنده

. هرز شده است هاي آلي براي كنترل علف هاي غير كش علف

 1890آلي در دهه  كشي مواد شيميايي غير بررسي خواص علف

رو به  ميالدي 1940در اروپا و آمريكا آغاز و تا دهه  ميالدي

ديد مربوط به كنترل هاي ج طي اين دوره يافته. فزوني نهاد

هرز نيز در حال افزايش بود،  هاي مكانيكي و بيولوژيكي علف

هرز در مقايسه با  هاي كنترل علف ميالدي 1950اما تا دهه 

آالت و  شناسي، باغباني، ماشين هاي زراعت، گياه تخصص

سال پس  10تقريباً . فيزيولوژي گياهي اهميت كمتري داشت

 - 4، 2(كش توفوردي  از كشف علف

 1944تا  1942هاي  ، در سال)اسيد  استيك كلروفنوكسي دي

هاي  هاي دولتي، شركت ، گرايش دانشمندان، سازمانميالدي

هاي  در سال هرز و هاي صنعتي و عامه مردم به كنترل علف

هرزي  هاي ميالدي حمايت از مطالعات علف 1962تا  1950

 ;Timmonse, 2005(يافت افزايش  به طور چشمگيري

Appleby, 2005.(  

ميالدي، بخش كشاورزي دانشگاه ايالتي  1963در سال 

هرز  پي، سازمان بيماري شناسي گياهي و علم علف سي سي مي

وارد  Weedسيس كرد و اين اولين بار بودكه كلمه أرا ت

ميالدي، فعاليت  1951در سال . هاي دانشگاهي شد واژه

 1954 در سال. هرز آغاز شد نخستين مجله علمي علف

مريكا تشكيل و اولين نشست آهرز  هاي  ميالدي انجمن علف

اين انجمن . در شهر نيويورك برگزار شد 1956آن در سال 

هرز آمريكا تغيير نام  هاي هم اكنون با عنوان انجمن علوم علف

  ).Zand et al., 2008( يافته است

در وزارت  1296هرز از سال  هاي در ايران، تحقيقات علف

هرز  هاي اولين مقاله در باره علف. فالحت آغاز شد تجارت و

هاي  طي سال. در مجله فالحت به چاپ رسيد 1319در سال 

ها  هرز در اداره كل بررسي هاي ، تحقيقات علف1320و  1319

بخش  1326و بنگاه اصالح بذر ادامه داشت و سال 

هرز در اداره كل دفع آفات داير شد و  هاي شناسي و علف گياه

. اي به وسيله افراد مختلف صورت گرفت هاي پراكنده شپژوه

 …توسط عين ا” هرزه هاي علف“، كتابي بنام 1339در سال 

هرز و  هاي د كه در آن به برخي از علفيبهبودي به چاپ رس

  .)Anonymous, 2012(شد  هها اشار هاي كنترل آن روش
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كش آغاز و سال  تحقيقات درباره سموم علف 1336از سال 

با آغاز . كش در مزارع برنج آزمايش شد تعدادي علف 1338

، تحقيقات 1339كار موسسه بررسي آفات در سال 

و  1340تر شد و در دهه  تر و منسجم هرز جدي هاي علف

هرز  هاي هاي زيادي در زمينه علف پژوهش 1350اوايل 

از جمله   كش علف 11، 1347در سال . صورت گرفت

سي به ثبت رسيدند و به دنبال  تي پي يتوفوردي، آترازين و ا

ديگر ثبت  كش علف 11 ،1353تا سال  سال بعد، يعني 5آن در 

هاي  كش ترين علف شد كه برخي از آنها هنوز از پرمصرف

  .)Anonymous, 2012(كشور محسوب مي شوند 

هرز ورامين تعطيل شد  هاي ، آزمايشگاه علف1350اواخر دهه 

بخش  1362سال . داشتادامه  1362و اين تعطيلي تا سال 

هرز در موسسه تحقيقات آفات و  هاي تحقيقات علف

براي  1375هاي گياهي آغاز به كار كرد و سال  بيماري

بار فارغ التحصيالن رشته زراعت در بخش تحقيقات  نخستين

، هيات موسس 1380سال . دام شدندخهرز است هاي علف

نويس  هرز ايران تشكيل و پيش هاي انجمن علوم علف

هرز ايران توسط آنها تهيه  هاي نامه انجمن علوم علف اساس

هاي  بدين ترتيب، اولين مجمع عمومي انجمن علوم علف. شد

منظور تعيين هيات مديره و تصويب اساسنامه در   هرز ايران به

پزشكي  در موسسه تحقيقات گياه 1381خردادماه سال  18

سوي انجمن  عمل آمده از هاي به با پيگيري. كشور برگزار شد

هرز، مجوز اولين مجله علمي  هاي و بخش تحقيقات علف

از سوي  1382اسفندماه  12» هرز هاي دانش علف«پژوهشي 

آوري صادر و اولين شماره اين  وزارت علوم، تحقيقات و فن

هيات مديره 1384سال . منتشر شد 1384نشريه، تابستان 

اولين  هرز ايران تصميم به برگزاري هاي انجمن علوم علف

اين همايش در سال . هرز ايران گرفت هاي همايش علوم علف

 157پزشكي كشور با ارائه  در موسسه تحقيقات گياه 1384

دومين، سومين و چهارمين   اولين،. مقاله كامل برگزار شد

هرز ايران نيز به ترتيب طي  هاي همايش چهارم علوم علف

در اهواز  1390در بابلسر و  1388در مشهد،  1386هاي  سال

   .)Anonymous, 2012(برگزار شدند 

دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد براي  1378سال 

بار اقدام به پذيرش دانشجوي دوره كارشناسي ارشد  نخستين

كرد و دو سال بعد، » هرز هاي شناسايي و مبارزه با علف«رشته 

در  .دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران اقدام مشابهي انجام داد

شناسايي و  "حال حاضر در مقطع كارشناسي ارشد رشته

 3عالوه بر دو دانشگاه اشاره شده در  "هرز هاي مبازره با علف

واحد دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو  10دانشگاه دولتي و 

دوره دكتري  1383از سوي ديگر از سال . شود پذيرفته مي

ه دور 1384هرز و سپس سال  هاي زراعت با گرايش علف

در دانشگاه تهران  "هرز هاي دكتري علوم علف"مستقل مقطع 

 1390از سال . ي شدزاندا و سپس دانشگاه فردوسي مشهد راه

بيلي و دانشگاه بوعلي ددانشكده كشاورزي دانشگاه مقدس ار

هرز دانشجو  هاي سيناي همدان نيز در مقطع دكتري علوم علف

  .پذيرند مي

هرز در ايران  هاي فپژوهش حاضر با هدف وضعيت علم عل

 .انجام شد 1389و  1388طي سال هاي 

 ها مواد و روش

و  1388هاي  هرز در سال هاي به منظور مميزي علم علف

هاي مورد ارزيابي براي بررسي علم  ابتدا شاخص 1389

بندي و به صورت يك جدول  هرز جمع آوري، دسته هاي علف

اطالعات  ها، شدن شاخص پس از نهايي). 1جدول (ارائه شد 

  هايي الزم از مراكز آموزشي و پژوهشي در قالب فرم

از آنجا كه در برخي موارد اطالعات ارائه . جمع آوري شد 

هاي ديگري مانند  رسيد، از روششده كافي به نظر نمي

ها و مجالت براي  به با وزارت علوم و يا مراجعه به سايتاتمك

ا استفاده از سرانجام، ب. تكميل برخي اطالعات استفاده شد

هاي الزم  آوري شد و مطابقت آنها، داده تمامي اطالعات جمع

قابل ذكر است كه در اين پروژه . براي تهيه گزارش آماده شد

هرز در مقطع  هاي هايي كه داراي رشته علف تنها دانشكده
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كارشناسي ارشد و دكتري بودند و همچنين مراكز آموزشي و 

كردند،  هرز تحقيق مي يها پژوهشي كه در زمينه علم علف

 .مورد بررسي قرار گرفت

  هرز هاي هاي مورد ارزيابي در بررسي و جمع آوري اطالعات مربوط به مميزي علم علف شاخص -1جدول 

 شاخص محور 

 سرمايه هاي انساني در بخش آموزش

هاي انساني  سرمايه

 )دانشجو(

  نسبت دانشجويان دختر و پسر به كل دانشجويان در هر سال و ميانگين دو سال

 نسبت دانشجويان كارشناسي ارشد به دكتري در هر سال و ميانگين دو سال

 سال و ميانگين دو سالهاي دولتي و آزاد در هر  توزيع دانشجويان در دانشگاه

  هاي انساني سرمايه

 )استاد( 

  هاي دولتي و آزاد تركيب هرم اعضاي هيات علمي در دانشگاه

 هاي دولتي و آزاد نسبت استادان تمام وقت به كل استادان در دانشگاه

 هاي دولتي و آزاد علمي به دانشجويان در دانشگاه نسبت اعضاي هيات

  ها اي به تفكيك در دانشگاه علمي معتبر بين المللي و منطقهتعداد استادان برنده جوائر 

 هاي دولتي و آزاد به تفكيك در دانشگاه) ساالنه(تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهي 

 هاي انساني سرمايه سرمايه هاي انساني در بخش پژوهش
  تحقيقاتي مراكزها و  ژوهشگران به تفكيك دانشگاهپتعداد تيم 

 هاي مختلف در استانپراكنش پژوهشگران 

 ها امكانات و هزينه
 ها و مراكز تحقيقاتي هاي همكار در دانشگاه هاي تخصصي اين رشته و آزمايشگاه تعداد آزمايشگاه در بخش آموزش

 ها هاي تخصصي اين رشته و آزمايشگاهاي همكار در مراكز تحقيقاتي و دانشگاه تعداد آزمايشگاه در بخش پژوهش

 هاي دولتي و آزاد به تفكيك دانشگاه اي مدرسان در دانشگاه تناسب رشته  كيفيت آموزشي

  توليدات علمي

 مقاالت
  تحقيقاتي مراكزها و  تعداد مقاالت معتبر در نشريات داخلي و خارجي به تفكيك دانشگاه

 ها و مراكز تحقيقاتي به تفكيك دانشگاهالمللي به هيات علمي  در سطح بيننسبت مقاالت نمايه شده 

 بنياديهاي تحقيقاتي به تفكيك كاربردي و  تعداد طرح ها طرح

 بنياديهاي ارشد و دكتري به تفكيك كاربردي و  تعداد پايان نامه ها پايان نامه

 تعداد متون درسي دانشگاهي، تاليف و ترجمه كتب

 هاي مختلف به تفكيك موضوع تعداد مقاالت ارائه شده در همايش ها همايش

 در راهبري علم و فناوري و جايگاه علمي ما در جهان مشاركت

 هاي تركيه و اسپانيا جايگاه ايران در مقايسه با كشور

  نتايج و بحث

  هاي انساني در بخش آموزش سرمايه

دانشگاه آزاد اسالمي،  10بطور كلي در شش دانشگاه دولتي و 

هاي در مقطع كارشناسي ارشد  ا علفرشته شناسايي و مبارزه ب

وجود دارد و تنها دو دانشگاه تهران و فردوسي مشهد در 

نسبت دانشجويان . پذيرند مقطع دكتري اين رشته دانشجو مي

ها طي دوره دوساله  پسر به كل دانشجويان در تمام دانشگاه

ها در بخش آموزش بيانگر آن  بررسي. درصد بود 59حدود 

) 1389تا سال  1385از سال (نج ساله است كه طي دوره پ

هاي دولتي و آزاد اسالمي در مقطع  نفر در دانشگاه 870

هرز پذيرفته  هاي كارشناسي ارشد شناسايي و مبارزه با علف

هاي دولتي به  اند كه سهم دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه شده

از سوي ديگر، سهم دوره . دانشجو است 158و  712ترتيب 

  اين اعداد بيانگر رشد. دانشجو بود 529زشيابي دوساله ار

مقطع كارشناسي ارشد شناسايي و  يرويه جذب دانشجو بي 

هاي دانشگاه آزاد  هرز، بخصوص در واحد هاي مبارزه با علف

  .اسالمي است

مربي نيروي  1استاديار و  9از نظر اعضاي هيات علمي، 

آزاد  هرز در واحدهاي دانشگاه هاي متخصص رشته علوم علف

دهند، در حالي كه اين تعداد در  اسالمي را تشكيل مي

 3استاديار و  10دانشيار،  1استاد،  4( 18هاي دولتي  دانشگاه

بر اساس اين نتايج، سهم دانشگاه آزاد اسالمي از  .بود) مربي

درصد، در حالي كه سهم  82نظر پذيرش دانشجو حدود 
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 35تنها  ات علمي مشغول در بخش آموزش اين دانشگاهيه

لذا بايد در اين زمينه بازنگري جدي صورت . درصد مي باشد

  . گيرد

دانشجو در دانشگاه آزاد  443طي دوره دو ساله ارزشيابي، 

هاي دولتي در مقطع  دانشجو در دانشگاه 86اسالمي و 

هرز پذيرفته  هاي كارشناسي ارشد شناسايي و مبارزه با علف

اعضاي هيات علمي تمام وقت حال چنانچه مبنا را . اند شده

هاي آزاد  ات علمي در دانشگاهيقرار دهيم، سهم هر عضو ه

دانشجو براي هر  22دانشجو براي دوره دوساله و  44اسالمي 

هاي  البته شواهد حاكي از آن است كه دانشگاه. باشد سال مي

آزاد اسالمي از اعضاي هيات علمي مدعو و همكار استفاده 

دانشجو به ازاي هر هيات علمي  22نه كنند و عمال سرا مي

ات يهاي دولتي، سهم هر ه در مقابل در دانشگاه. وجود ندارد

الزم به ذكر . دانشجو طي دوره دو ساله است 5علمي حدود 

هاي دولتي عالوه بر مقطع  است كه در برخي از دانشگاه

كارشناسي ارشد، مقطع دكتري نيز وجود دارد، بطوري كه طي 

، و طي دوره 39) 1389تا  1385از سال ( هدوره پنج سال

دانشجو در مقطع دكتري پذيرفته و يا فارغ  18دوساله 

با توجه به اين كه دوره دكتري در همه . اند التحصيل شده

هاي  ات علمي در دانشگاهيها وجود ندارد، سهم هر ه دانشگاه

دانشجو يا  2) تهران و فردوسي مشهد(داراي مقطع دكتري 

باشد و با احتساب دانشجويان كارشناسي  يل ميفارغ التحص

نيز حداكثر ظرفيت دانشجو  اين دو دانشگاه ) دانشجو 5(ارشد 

 .اند را پذيرفته

  هاي انساني در بخش پژوهش سرمايه

نتايج حاصل از دوره ارزشيابي نشان داد كادر پژوهشي علوم 

هرز در واحدهاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي،  هاي علف

كارشناس،  45تكنسين،  11باشند كه از اين تعداد  نفر مي 97

در بين . استاد هستند 2دانشيار و  1استاديار،  11مربي،  27

سسه واحدهاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي، مو

 5مربي،  2پزشكي كشور با برخورداري از  تحقيقات گياه

استاد نسبت به ساير واحدهاي تحقيقاتي تابعه، از  2استاديار و 

  .تري برخوردار است پژوهشگران مجرب 

، هرز هاي علوم علف از ميان پژوهشگران فعالبطور كلي 

درصد با تخصص مرتبط در اين زمينه فعاليت  68حدود 

با علوم  يرين تخصص نسبتا مرتبطيكنند و سا مي

درصد تكنسين و كارشناس به پژوهشگر . هرز دارند هاي علف

هرز طي دوره ارزشيابي نشان داد كه نسبت  هاي علوم علف

درصد و نسبت كارشناس به  27تكنسين به پژوهشگر 

  . درصد است 110پژوهشگر 

بررسي سوابق كاري پژوهشگران فعال در زمينه علوم 

رز در واحدهاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي ه هاي علف

محقق داراي سابقه كاري  1نشان داد كه از ميان پژوهشگران، 

 10سال،  15تا  11محقق داراي سابقه كاري  17سال،  10تا  6

محقق داراي سابقه  8سال،  20تا  16محقق داراي سابقه كاري 

 30 تا 26محقق داراي سابقه كاري  4سال و  25تا  21كاري 

  .سال هستند

آوري شده طي دوره دوساله ارزشيابي بيانگر  اطالعات جمع

انساني فعال در بخش پژوهش كشور در   آن است كه سرمايه

اما ميانگين سنوات خدمتي افراد بيان   حد قابل قبولي است،

بايد در جذب نيروهاي  بنابراين،. كننده باال بودن سن آنهاست

به عبارتي . ري صورت گيردمتخصص جوان جوياي كار بازنگ

ديگر، تزريق نيرو بصورت تدريجي انجام شود تا سيستم 

رود كه در  با روند فعلي بيم آن مي. پويايي خود را حفظ كند

اي نيروهاي علمي شد كه اين امر  آينده ناچار به جذب توده

هاي  باعث كاهش پويايي سيستم و كاهش تزريق تدريجي ايده

 .گردد ر ميجديد به بخش پژوهش كشو

  توليدات علمي

علوم  آينده تبيين و موجود وضعبررسي با توجه به اينكه 

مختلف تا حد زيادي با كميت و كيفيت توليدات علمي آنها 

هاي  رو طي دوره ارزشيابي از شاخصشود، از اين مشخص مي

 "هرز  هاي علم علف"مختلفي براي بررسي توليدات علمي 
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دهد كه طي اين  مده نشان ميآ اطالعات بدست. استفاده شد

-مقاالت علمي تعداد مقاله علمي منتشر شد كه 356دوره 

مقاله  9و ترويجي  ISI 6، خارجي غير ISI 30، 311پژوهشي 

اتي يمقاله در نشر 299از ميان مقاالت منتشر شده، . باشد مي

شكل (ده است يز هستند، به چاپ رسين ISCنشان  يكه دارا

مقاله،  183هاي دولتي  منتشر شده، دانشگاه از كل مقاالت). 1

مقاله و واحدهاي تحقيقاتي وزارت  85دانشگاه آزاد اسالمي 

شكل (اند  مقاله را به خود اختصاص داده 88جهاد كشاورزي 
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 ISIو  ISCسهم واحدهاي علمي و تحقيقاتي از مقاالت 

مقاله در  299، طي دوره ارزشيابي دو ساله 3بر اساس شكل 

منتشر شده كه از اين تعداد  ISCنشريات مختلف با نشان 

هاي دانشگاه آزاد اسالمي  ، واحد156هاي دولتي  سهم دانشگاه

مقاله  82و واحدهاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي  61

در سال  ISCتعداد مقاالت منتشر شده در نشريات . باشد مي

درصد افزايش و تعداد  5/4، 1388نسبت به سال  1389

 1389هاي دولتي در سال  مقاالت منتشر شده توسط دانشگاه

آزاد اسالمي   درصد و در دانشگاه 4/7، 1388نسبت به سال 

البته تعداد مقاالت منتشر شده . درصد افزايش يافته است 1/35

 ISCشريات واحدهاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي در ن

كاهش نشان  درصد 5نسبت به سال قبل  1389در سال 

  ).3شكل (دهد  مي

 يها ، سهم دانشگاهISIات يمقاله منتشر شده در نشر 30از 

 يقاتيتحق يو واحدها 6 ي، دانشگاه آزاد اسالم21 يدولت

سه يمقا). 4شكل (باشد  يمقاله م 3 يوزارت جهاد كشاورز

د كه تعداد مقاالت منتشر ده ينشان م 1388و  1388هاي  سال

، 1388نسبت به سال  1389در سال  ISIات يشده در نشر

تعداد مقاالت منتشر شده . ش يافته استيدرصد افزا 5/12

 1389در سال  ISIات يدر نشر يدولت يها توسط دانشگاه

ش، در دانشگاه آزاد يدرصد افزا 9، 1388نسبت به سال 

وزارت  يقاتيتحق يدرصد افزايش، اما در واحدها 50ياسالم

  ).4شكل (دهد  درصد كاهش نشان مي 50 يجهاد كشاورز

سهم مقاالت ) مقاله 356(از مجموع مقاالت منتشر شده 

مقاله كه بيش از نيمي از آنها  9ترويجي بسيار اندك يعني تنها 

عالوه بر اين، سهم . از جنبه كاربردي الزم برخوردار نيستند

نيز بسيار ) مقاله 356(از كل مقاالت منتشر شده  ISIمقاالت 

. است ISIمقاله داراي رتبه  30اندك است، بطوري كه تنها 

هاي  بديهي است كه مقاالت ترويجي بيانگر ارتباط فعاليت

نيز  ISIهاي  تحقيقاتي با كارشناسان و كشاورزان و مقاله

دهنده فاصله با مرز علم و نيز توليد علم در جهان  نشان

اندك است،  ISIاز آنجا كه سهم مقاالت ترويجي و . باشد مي

 توزيع مقاالت منتشر شده در نشريات مختلف به تفكيك سال -1شكل 

Figure 1- Distribution of published articles in different 

publications by year 

 

 تحقيقاتي از كل مقاالت منتشر شدهعلمي و سهم واحدهاي  -2شكل 

Figure 2- Contribution of scientific and research units of all 

published articles 
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  ايران با دو كشور تركيه و اسپانيا  ISIهاي  مقايسه مقاله

هاي ارزيابي عملكرد  با توجه به اين كه يكي از شاخص

پژوهشي كشورها، تعداد مقاالت چاپ شده توسط 

است، در  ISIپژوهان آن كشور در نشريات نمايه شده  دانش

المللي از اين شاخص براي ارزيابي و مقايسه  مجامع بين

در . گردد كشورها و مشاركت آنها در توليد علم استفاده مي

تعداد مقاالت چاپ شده ايران، تركيه و اسپانيا در  اين راستا

نشريه  34در  1389و  1388هاي  هرز طي سال هاي زمينه علف

ISI  مقاله منتشر شده از سه  107مقايسه و روشن شد كه از

مقاله در سال  59و  1388مقاله در سال  48كشور مذكور، 

سهم را مقاله بيشترين  58اسپانيا با . اند به چاپ رسيده 1389

 19و  30به خود اختصاص داد و ايران و تركيه به ترتيب با 

تعداد مقاالت . هاي دوم و سوم قرار گرفتند مقاله در جايگاه

هرز در  هاي منتشر شده توسط اسپانيا در حوزه علوم علف

برابر ايران و اين فعاليت علمي در ايران  ISI ،93/1نشريات 

  ).5شكل (برابر تركيه است  57/1

نكته قابل توجه ديگر تعداد مقاالت مشتركي است كه توسط 

آمار . محققان اين كشورها با ساير كشورها منتشر شده است

درصد  12درصد از مقاالت ايران و تركيه و  16نشان داد كه 

از مقاالت اسپانيا بصورت مشترك با ساير كشورها تهيه شده 

يران و تركيه المللي ا هاي بين كه بيانگر آن است كه همكاري

  .بهتر از اسپانياست

هاي مهم در بحث توليد علم و مقاالت  از ديگر شاخص

به ازاي پژوهشگر هر كشور  ISIعلمي، چاپ مقاالت علمي 

اما از آنجا كه آمار دقيقي از پژوهشگران فعال در زمينه . است

هرز در سه كشور مورد مقايسه در دست نبود،  هاي علم علف

به  ISIفاده شد كه بيانگر چاپ مقاله از شاخص ديگري است

ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت كشورهاي ايران، تركيه و 

ميانگين اين شاخص براي ايران، تركيه و اسپانيا به . اسپانيا بود

دهنده برتري آشكار  بود كه نشان 63/0و  13/0، 20/0ترتيب 

يه اسپانيا نسبت به ايران و تركيه و برتري ايران نسبت به ترك

  ). 6شكل (است 

  

تحقيقاتي از مقاالت منتشر شده در نشريات علمي و سهم واحدهاي  -3شكل 

ISC  ارزشيابيطي دوره 

Figure 3- Contribution of scientific and research units of 

published articles in ISC journals during the survey period 

 

ي از مقاالت منتشر شده در نشريات تحقيقاتعلمي و سهم واحدهاي  -4شكل 

ISI طي دوره ارزشيابي 

Figure 4- Contribution of scientific and research units of 

published articles in ISI journals during the survey period 
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  نوع مقاالت منتشر شده به تفكيك بنيادي و كاربردي 

نشان داد  1389تا  1388هاي  نتايج بررسي مقاالت طي سال

مقاله رويكرد بنيادي داشت  221مقاله منتشر شده،  356كه از 

بطوري كه سهم . مقاله بود 135و سهم مقاالت كاربردي 

، دانشگاه آزاد 20/38هاي دولتي از مقاالت بنيادي  دانشگاه

و واحدهاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي  17/15اسالمي 

از كل مقاالت منتشر شده، واحدهاي . درصد بود 71/8

هاي دولتي و آزاد  تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي، دانشگاه

مقاله كاربردي را به  71/8و  20/13، 01/16اسالمي به ترتيب 

درصد  62از كل مقاالت، بطور كلي . خود اختصاص دادند

هرچند نتايج اين . ها بود آنها بنيادي و اغلب مربوط به دانشگاه

هاي كاربردي باشد،  ساز پژوهش قبيل مقاالت در آينده زمينه

 .اما اين توليدات علمي اثر مستقيمي بر توليد كشاورزي ندارند

درصد مقاالت كاربردي نيز همگي منجر  38از سويي ديگر، از 

اند كه خود موضوع  به ارائه دستورالعمل كاربردي نشده

 .درخور تاملي است

  

  نسبت مقاالت منتشر شده به اعضاي هيات علمي

ها و واحدهاي  بررسي نسبت مقاالت منتشر شده دانشگاه

هيات تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي به تعداد اعضاي 

 56/2دهد كه طي دوره ارزشيابي بطور متوسط  علمي نشان مي

كه نسبتا قابل ات علمي منتشر شده يمقاله توسط هر عضو ه

هاي دولتي بيش از  در اين خصوص، سهم دانشگاه. قبول است

دانشگاه آزاد اسالمي و مراكز پژوهشي وابسته به وزارت جهاد 

علمي در بطوري كه هر عضو هيات . باشد كشاورزي مي

و در  67/1، در دانشگاه آزاد اسالمي 81/3هاي دولتي  دانشگاه

مقاله منتشر  76/1واحدهاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي 

بطور كلي به ازاي هر عضو ). 8و  7هاي  شكل(كرده است 

 15/2پژوهشي، -مقاله در نشريات علمي 24/2هيات علمي، 

مقاله  ISI ،04/0ات مقاله در نشري/ ISC ،22مقاله در نشريات 

-مقاله در نشريات علمي 06/0و  ISIدر نشريات خارجي غير 

  ).7شكل (ترويجي منتشر شده است 

طي  ISIدر نشريات و تركيه اايران، اسپانيمنتشر شده در تعداد مقاالت  -5لشك

 دوره ارزشيابي

Figure 5- Number of published articles in Iran, Spain, and 

Turkey in ISI journals during the survey period 

به ازاي ، ISIدر نشريات و تركيه  ايران، اسپانيادر تعداد مقاالت منتشر شده  -6شكل 

 طي دوره ارزشيابي تيون نفر جمعيليك ميهر 

Figure 6- Number of Published articles in Iran, Spain, and Turkey 

in ISI journals for everyone million people during the survey period 
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  مقاالت ارائه شده در همايش

هاي معتبر داخلي و خارجي علوم  بررسي مقاالت همايش

دهد كه در مجموع،  هرز طي دوره ارزشيابي نشان مي هاي علف

، ييايميمقاله در زمينه مديريت ش 194مقاله ارائه شده كه  620

 78ه و يمقاله پا 180، ييايمير شيمقاله درباره مديريت غ 168

عالوه براين، . باشد يهرز م يها علف يولوژيب مقاله در حوزه

مقاله به صورت  222مقاله به صورت كامل،  392از اين ميان، 

 .مقاله به عنوان كليدي ارائه شد 6چكيده و 

  كتاب

هاي توليدات علمي كشور يعني تعداد  درباره ساير شاخص

 12كتاب بود كه  15ارزشيابي، كتب انتشار يافته طي دوره 

رفت در اين  انتظار مي. جلد ترجمه است 3جلد تاليفي و 

هاي آموزشي كشور  ها به عنوان واحد حوزه، سهم دانشگاه

هاي  ه تحقيقاتي باشد، اما سهم دستگاه بيشتر از دستگا

  .بود) درصد 75(جلد  10تحقيقاتي از اين مجموعه، 

  انجام شده يقاتيتحق يها طرح

طرح تحقيقاتي اجرا شده كه  82دوره دوساله ارزشيابي،  طي

سهم واحدهاي تحقيقاتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي 

طرح  1و دانشگاه آزاد اسالمي  2هاي دولتي  ، دانشگاه79

 26ها كاربردي و حدود  درصد طرح 74. باشد تحقيقاتي مي

ت سهم واحدهاي تحقيقاتي وزار. باشند درصد آنها بنيادي مي

بيانگر ) مقاله 88(جهاد كشاورزي از كل مقاالت منتشر شده 

اين است كه از هر طرح تحقيقاتي انجام شده در وزارت جهاد 

  . كشاورزي، حداقل يك مقاله تهيه شده است

هاي  دهد كه در دانشگاه نگاهي گذرا به اين آمار نشان مي

كشور، پژوهش تنها در قالب پايان نامه دانشجويي صورت 

هرز  هاي با توجه به اين كه پژوهش در زمينه علف. يردگ مي

هاي دانشجويي  نياز به دوره نسبتا طوالني دارد و در پايان نامه

توان از اغلب پايان  اي است، مي زمان عامل محدودكننده

  هاي دانشجويي يك مقاله علمي تهيه كرد، اما خروجي نامه

سال براي يك(آنها به دليل كوتاه مدت بودن دوره تحقيق 

كارشناسي ارشد و دو سال براي دكتري و اغلب در يك 

گذار  تواند بر بخش توليد اثر قابل اعتماد نيست و نمي) منطقه

هاي  نامه هاي فعلي پايان به عبارت ديگر، خروجي. باشد

دانشجويي معموال منجر به دستورالعمل اجرايي قابل اعتمادي 

  . شود يبراي بخش توليد نم

طرح تحقيقاتي انجام  82ره دو ساله ارزشيابي از اگرچه طي دو

باشد كه مناسب نيز  طرح مي 61شده، سهم تحقيقات كاربردي 

نسبت كل مقاالت منتشر شده واحدهاي علمي و تحقيقاتي در  -7شكل 

 نشريات مختلف به اعضاي هيات علمي طي دوره ارزشيابي

Figure 7- Proportion of all published articles of scientific and 

research units in different publications relative to faculty 

members during the survey period 

 

نسبت كل مقاالت منتشر شده واحدهاي علمي و تحقيقاتي در نشريات  - 8شكل 

 ارزشيابي به تفكيك سالمختلف به اعضاي هيات علمي طي دوره 

Figure 8- Proportion of all published articles of scientific and 

research units in different publications relative to faculty 

members during the survey period by year 
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است، با نگاهي گذرا به عناوين و محتواي دستاوردهاي اين 

نكته اول اينكه، اين . شود ها دو نكته روشن مي پژوهش

مدت هستند و عمال خروجي  اي و كوتاه ها لكه پژوهش

ثانيا، تنوع موضوعات بيانگر عدم انسجام و . ندارندكاربردي 

هاي  دار در پژوهش ريزي بلندمدت و هدف عدم يك برنامه

شود  راين، پيشنهاد ميببنا. هرز است هاي حوزه علم علف

هاي برنامه بلند  هاي تحقيقاتي صرف تدوين برنامه بودجه

دار شود و از تكرار موضوعات متعدد و  مدت و هدف

اي در افزايش توليد توانند نقش قابل مالحظه ه نمياي ك جزيره

  . كشور داشته باشد، پرهيز شود

  انجام شده يها ان نامهيپا

نه علوم يان نامه در زميپا 240، 1389و  1388 يها طي سال

ان نامه يپا 146و  94هرز اجرا شده كه به ترتيب  يها علف

ان يپا 71عالوه براين، . باشد يم 1389و  1388متعلق به سال 

ان نامه سهم دانشگاه يپا 169و  يدولت يها نامه سهم دانشگاه

ها  نامه درصد پايان 26قابل ذكر است كه . باشد يم يآزاد اسالم

از . داشت يكرد كاربرديدرصد آنها رو 74و  ياديكرد بنيرو

 يان نامه بطور اختصاصيپا 101اجرا شده،  يها ان نامهيكل پا

 58( ييان نامه دانشجويپا 139كه  يها، در حال در دانشگاه

وزارت  يقاتيتحق يتحت راهنمايي يا مشاوره واحدها) درصد

  .اجرا شده است يجهاد كشاورز

نكته قابل نقد، عدم وجود ارتباط تحقيقاتي منظم و تعريف 

باشد كه سبب  ها مي شده بين مراكز پژوهشي كشور و دانشگاه

هاي  عناوين طرحها با  شده موضوعات بسياري از پايان نامه

اين . تحقيقاتي مراكز پژوهشي كشور همپوشاني داشته باشد

در اين . شود  امر سبب اتالف سرمايه مالي و انساني كشور مي

بندي كار بين مراكز پژوهشي و  باره بايد تعاريفي و يا تقسيم

 .دانشگاهي صورت گيرد

  گيري نتيجه

بايد  آنچه مسلم است يك كار پژوهشي يا آموزشي ارزشمند

هاي مشخص، اثرگذار و قابل لمسي داشته  داراي خروجي

، گزارش، كتاب و تعداد فارغ  منظور از خروجي، مقاله. باشد

ر يهرز و منظور از اثرگذاري نيز تاث هاي التحصيالن رشته علف

هرز  هاي ها بر كاهش خسارت و مديريت بهينه علف خروجي

اره كاملي شد، ها اش از آنجا كه در بخش نتايج خروجي. است

هاي مختلف آموزش، پژوهش و  هاي حوزه در ادامه اثرگذاري

  .هاي هرز مورد بحث قرار خواهد گرفت نشر علم علف

كش در دنيا  ميليون تن آفت 3كه ساالنه بيش از  با وجودي

ها و  شود، خسارت ناشي از آفات، بيماري مصرف مي

درصد  40هرز تا قبل از برداشت محصول حدود  هاي علف

هرز  هاي ها و علف در اين ميان، سهم حشرات، بيماري. است

در اياالت متحده . باشد درصد مي 12و  13، 15به ترتيب 

ها، خسارت  كش آمريكا نيز با وجود كاربرد گسترده آفت

درصد و سهم  37هرز حدود  هاي ها و علف آفات، بيماري

 12 و 12، 13هرز به ترتيب  هاي ها و علف حشرات، بيماري

  ).Zand et al., 2010(درصد است 

هرز بطور  هاي در ايران نيز در موارد معدودي، خسارت علف

هاي هرز  خسارت علف. صحيح ارزيابي و گزارش شده است

هاي آذربايجان غربي و  سرد مانند استان  مزارع گندم در اقليم

هاي تهران و  معتدل مانند استان  درصد، در اقليم 27كرمانشاه 

هاي خوزستان و  گرم مانند استان  درصد، در اقليم 17ن خراسا

 28خزري مانند استان گلستان   درصد و در اقليم 23فارس 

هاي هرز در مزارع گندم  درصد و ميانگين خسارت علف

باشي  مين). Zand, 2008(درصد برآورد شده است  23كشور 

طي ارزيابي خسارت ) Minbashi et al., 2009(ن او همكار

ها به اين نتيجه  هرز مزارع ذرت در برخي از استان هاي علف

رسيدند كه در قزوين، مغان، همدان و كرمانشاه خسارت 

درصد متغير است و متوسط  17تا  15هاي هرز در ذرت  علف

. درصد برآورد شد 16خسارت در اين چهار منطقه حدود 

هرز در ايران  هاي آنچه مسلم است ميانگين خسارت علف

 8درصد متوسط خسارت جهاني،  12درصد كه از  20حدود 

هاي بخش  آنچه مسلم است خروجي .درصد بيشتر است

آموزش و پژوهش بايد منجر به كاهش خسارت 
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ها و كاهش سطح   كش هرز، كاهش مصرف علف هاي علف

اما شواهد حاكي از آن است كه اين حجم . سمپاشي موثر شود

ذكر شده همخواني باالي خروجي علمي، با اين فرايندهاي 

  :اين امر چند دليل اصلي دارد. ندارد

هاي بخش آموزش، زيرا همان طور  نبودن خروجي كاربردي

درصد فارغ  20كه در بخش نتايج ذكر شد، حداكثر 

هرز در حوزه تخصصي خود  هاي التحصيالن رشته علف

مشغول به فعاليت هستند و ساير آنها در اموري غير مرتبط با 

 .اليت دارندتخصص خود فع

هاي بخش پژوهش، هرچند آمار ارقام  كاربردي نبودن خروجي

هاي  درصد پژوهش 70موجود حاكي از كاربردي بودن حدود 

اي از  انجام شده است، اما بايد توجه داشت كه بخش عمده

هاي  مستخرج از پايان نامه) مقاالت(اين توليدات علمي 

دي داشته باشند، كارشناسي ارشد هستند كه شايد عنوان كاربر

رسند و سهم تحقيقاتي كه به كاربرد مي  اما به كاربرد نمي

 .رسند، بسيار ناچيز است

بودن بخش ترويج، ارتباط ناچيز بين تحقيقات و بخش  ضعيف

بر اساس . توليد، از مشكالت ديرينه كشاورزي ايران است

شواهد موجود، حتي در صورت در دسترس بودن تحقيقات و 

هاي كاربردي و قابل اعتماد، ترويج آنها بدرستي  دستورالعمل

  .انجام نگرفته و توليدكنندگان به آن دسترسي ندارند

با توجه به نتايج بدست آمده، نقاط قوت و ضعف و همچنين 

هرز  هاي هاي موجود در حوزه علم علفها و تهديد فرصت

ت با آنچه مسلم اس. توان به شرح زير بر شمرد ايران را مي

توان برنامه راهبردي الزم براي  استفاده از اين اطالعات مي

 . هاي هرز را تدوين كرد علم و مديريت علف

  :نقاط قوت

هرز در  هاي ساختار قوي و قديمي تحقيقاتي در زمينه علف •

 وزارت جهاد كشاورزي

تربيت دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري با كيفيت نسبتا  •

 دولتي كشورهاي  مطلوب در دانشگاه

تربيت تعداد قابل توجه فارع التحصيل در رشته  •

 هرز در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري هاي علف

هاي  نيكيبرخورداري از زيرساختارهايي از قبيل كل •

هاي اجرايي براي مديريت  پزشكي و سازمان گياه

 هرز  هاي علف

پاسخگويي بخش تحقيقات و آموزش به تمام نيازهاي روز  •

 هرز  هاي رزي در زمينه علفبخش كشاو

  :نقاط ضعف

دانشگاه آزاد  يپذيرش بيش از حد دانشجو در واحدها •

 هاي دولتي اسالمي و برخي از دانشگاه

اي واحدهاي  كمبود شديد امكانات آزمايشگاهي و مزرعه •

 هاي دولتي دانشگاه آزاد اسالمي و برخي از دانشگاه

بسياري از  هاي كارشناسي ارشد در افت كيفيت پايان نامه •

هاي  دانشگاه آزاد اسالمي و برخي از دانشگاه يواحدها

 دولتي

هرز در  هاي عدم اطالعات دقيق از خسارت علف •

 محصوالت مهم زراعي و باغي

 عدم پيشرفت تكنولوژي سمپاشي در ايران •

  :ها فرصت

 هرز در دنيا هاي هاي قابل توجه علم علف پيشرفت •

مندي براي  عالقه هرز و هاي توجه عمومي به خسارت علف •

 كاهش آن

هرز و برگزاري همايش  هاي شكيل انجمن علوم علفت •

 هرز  هاي دوساالنه علف

 وجود منابع علمي معتبر در دنيا •
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توانايي تربيت متخصص در مقطع دكتري براي كشورهاي  •

 منطقه

توانايي حمايت برخي از كشورهاي منطقه در زمينه مديريت  •

 هرز  هاي علف

  :تهديدها

   كش محصوالت اساسي به مصرف علف وابستگي •

 ها  كش هرز به علف هاي بروز مقاومت در برخي از علف •

 هرز  هاي كم توجهي به مديريت غير شيمايي علف •

 ها و مراكز تحقيقاتي ارتباط ضعيف بين دانشگاه •

 هاي علمي  ترويج ضعيف يافته •

 هرز  هاي بيكاري فارغ التحصيالن رشته علف •

كراري و عدم توجه تحقيقات هاي ت پرداختن به سوژه •

  دانشگاهي به مشكالت كشور 
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Abstract 

An audit was made for weed science in Iran by Iranian Society of Weed Science for the years 2009 and 2010. All 

the information was collected by filling special forms. Other information was collected by media search. All 

collected data was processed and analyzed according to the requirements of this report. Results indicated that the 

number of MSc candidates accepted for weed science in six state universities was 86 and ten Islamic Azad 

university branches, 443, during the two years of this survey. At the same period, 18 PhD candidates were accepted 

in the two state universities (Tehran and Mashhad). The number of scientific body of weed science specialists at the 

above mentioned universities was 18 in state and 10 in Islamic Azad university branches. In the research sector, 

there were 97 researchers active in weed research at the Ministry of Agriculture research units of whom 41 were 

members of the scientific body. A total of 356 scientific articles were published during this study period, of which 

30 were ISI grade and 9 extension category. Amongst the 30 ISI articles, 21 were from state universities, 6 Islamic 

Azad university branches and 3 from agricultural research units. It was also shown that 62.02% of all the published 

articles were of basic nature and 37.92%, applied. The above data also revealed that, on the average, for every 

member of the scientific body of universities and research units, 2.56 articles have been published (3.81 for state 

universities, 1.67 for Islamic Azad university branches and 1.76 for agricultural research units). As for articles 

presented at Iranian and foreign conferences, a total of 620 articles were recorded. The subject of 194 were 

chemical, 168 non-chemical, 180 basic and 78 biological studies. During This period, 15 weed science books (12 

authored, 3 translations) were published, four of which belonged to state universities, one from Islamic Azad 

university branches and 10 from agricultural research units. During the period of this survey, 240 theses were 

presented, of which 71 belonged to state universities and 169 came from Islamic Azad university branches.  

Key words: Scientific outputs, universities, weed science 

 


