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مقدمه :بهمنظورتدوینبرنامههای
کامالًضروریاست ،لذادرپژوهشحاضربهبررسیروندرشدتولیداتحوزهپروتئومیکسازابتداتاسال4102پرداختهشدهاست.
مواد وروشها  :این مطالعه توصیفی و از نوع علم سنجی است .جامعه مورد مطالعه شامل  01101مورد از تولیدات این حوزه در
کشورهایآسیاییاستکهازطریقپایگاهاطالعاتیوبآوساینسگردآوریشدهاستوبرایتحلیلدرنرمافزاراکسلبارگزاریشد.
تحلیلدردومرحلهصورتگرفتهاست.مرح لهاولبررسیتولیداتازلحاظسالانتشار،نوعمدرک،حوزهموضوعی،زبان،نویسنده،
وابستگیسازمانیوکشورهااست،مرحلهدومتحلیلاستنادیاینتولیداتاست.
یافتههای پژوهش :اولینمقالهدرحوزهپروتئومیکسدرسال 0991منتشرشدهاست کهدرسال 0212( 4102مورد( بهبیشترین
رسد.تحلیلداده هانشاندادکهازمجموع 01101مدرکدرحوزهپروتئومیکسدرکشورهایآسیایی 1442،مدرک


میزانخودمی
()%14.11بهصورتمقالههستندو9170مدرک()%91.22نیزبهزبانانگلیسیمنتشرشدهاست .جمهوریخلقچینبا2207مدرک
()%22.01وژاپنبا0190مدرک()%01.11پرتولیدترینکشورهایآسیاییهستند.پرتولیدتریننویسندهدرحوزهپروتئومیکس،
فعال ترین
 Zhang Yبا071مدرک()%0.71ازکشورجمهوریخلقچیناست.حوزهبیوشیمیسلولیبا 2711مدرک( )%27.11جزو  
حوزههایموضوعیدرپروتئومیکسهستند .تحلیلاستنادیتولیداتحوزهپروتئومیکسنشاندادکهازسال 0991تا،4102شاخص

هرشبرای 01101مدرک،041،ومیانگیناستنادبههرمقالهدرهرسال 02.24است.پر استناد ترینمقالهدراینحوزهمتعلقبه
Matsuokaوهمکارانشاستکه0017باربهآناستنادشدهاست .
بحث و نتیجهگیری  :اینمطالعهتوانستروندرشدکمیوکیفیتولیداتحوزهپروتئومیکسرامشخصنماید.بابررسیتولیدات
علمیاینحوزهمشخصشدکهمیزانخوداستنادینویسندگاناینحوزهبسیارگزارششدهاست.
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مقدمه
امروزه تولیدات علمی را معیاری برای ارزیابی علم
دانندوبرخیبراینباورندکهدیگرنمیتوانسطح


می
توسعه کشورها را تنها با تکیه بر وسعت جغرافیایی و
قدرت نظامی سنجید  ،بلکه تولیدات علمی نقشی به
مراتبمهمتردرتعیینسطحجوامعدارند(.)0درجهان
ایراپیشرفتهمیدانندکهنهبهلحاظ


امروزی،جامعه
قدرتاقتصادییانظامی،بلکهازجهاتاطالعاتیبر
دیگر جوامع برتری داشته باشد .از سوی دیگر ،حجم
روزافزونتولیداتعلمیدرشاخه هایمختلفباعث
شده است تا دانشمندان مجال مطالعه و بررسی همه
متون را حتی در حوزههای بسیار تخصصی نداشته
باشند( .)4از این رو استفاده از نمایه ها و پایگاه های
اطالعاتی که در برگیرنده بخش قابل توجهی از
اطالعات هستند میتوانند سریع ترین راه جهت
دسترسیبهاطالعاتهرحوزهخاصباشند.اینپایگاه

هایاطالعاتیاساس تحقیقاتمتعددیهستند کهبا
روش های کمی ،نظیر کتاب سنجی ،علم سنجی و

غیره در تالشند به بررسی و مقایسه میزان تولیدات
علمیدانشمندان،گروه هایآموزشیودانشگاه های
کشورهای گوناگون بپردازند و میزان حضور علمی آن
هارابسنجند( .)2
یکی از رایج ترین روشها برای مطالعه و بررسی
وضعیتتولیداطالعاتعلمی،روشعلمسنجیاست.
علمسنجیاستفادهازروش هایآماریواندازهگیری
برای تعیین معیارهای رشد و توسعه علوم و سطوح
گسترش آنان و تاثیر آن در جوامع مختلف بشری
است( .)2استفاده از آمارها و شاخصهای موسسه
اطالعات علمی ،به عنوان چارچوبی برای سنجش و
ارزیابی تولیدات و فعالیتهای علمی ،همواره مورد
استفادهمتخصصانعلمسنجیکشورهایمختلفقرار
گرفتهاست.ازآنجا کهتعدادمقاالت ومیزاناستنادات
یک حوزه علمی مهم ترین شاخص ارزیابی آن حوزه
تلقی میشود ،بررسی و ارزیابی این تولیدات میتواند
وضعیتکنونییکحوزهموضوعیرامشخصنمودهو
ریزیهایآیندهراجهت
اطالعاتموردنیازبرایبرنامه 

افزایش کمی و کیفی چنین انتشاراتی فراهم آورد(.)7
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برای نمونه ،عصاره و معرفت به بررسی مشارکت
محققانایرانیدرتولیدعلمدرمدالیندرحوزهعلوم
پایهبااستفادهازروشعلمسنجیدربازهزمانی0911
هایعلمسنجیبرای

میپردازندکهازشاخص
تا  4112
بررسی تولیدات علوم پایه استفاده کردند( .)1مسگرپور
در پژوهشی به بررسی روند تولیدات علوم دارویی در
ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای
شمالیبااستفادهازروشعلمسنجیپرداخت.اونیزدر
پژوهشخودکلیهتولیداتداروییایرانرادرطی00
سال بررسی کرد( .)1نجفی و زارع  نیز نقشه علمی
تولیدات علمی حوزه پزشکی هستهای را در نمایه
استنادی علوم در سال های  4111تا  4119بررسی
کردند.دراینپژوهشنیزهمانندپژوهشهایپیشین

با استفاده از علم سنجی روند رشد کمی و کیفی
تولیداتحوزهپزشکیهستهایمطرحگردید(.)1جیل
مونتایا درپژوهشخودتولیداتجهانیدندانپزشکیدر
پایگاهاطالعاتیآیاسآیدرسالهای0999تا4112
را مورد بررسی قرار داد .در پژوهش او ،روند رشد و
نوسان ساالنه تولیدات این حوزه به همراه میزان
استناداتآنهامطالعهشد( .)9کاریداددرپژوهشخود
بروندادعلمیحوزهسالمترادراسپانیاطیسال های
 0999 -0992بررسی کرد.پژوهشاوحوزهموضوعی
فعالدراینرشتهوموسساتپرتولیدرامعرفیکردو
رشد کمی حوزه سالمت را در اسپانیا طی بازه زمانی
مورد نظر به تصویر کشید( .)01باجوا نیز مطالعه علم
سنجیبررویحوزهعلومنانوتکنولوژیانجامدادند.
آنهانیزروندرشدتولیداتعلمیاینحوزهرابرحسب
سال ،نوع مدرک ،زبان و کشور بررسی کردند( .)00
جیانگ ،مطالعه علم سنجی بر روی تولیدات حوزه
موضوعیپروتئومیکساز 0997تا 4101بااستفادهاز
نمایهاستنادیعلومراانجامدادند.آن هانقشهعلمی
این حوزه را در این بازه زمانی از لحاظ سال ،زبان،
کشور ،سازمان ها و نوع مدرک مشخص کردند()04
الزمبهذکراستکهاینتنهاپژوهشعلمسنجیدر
اینحوزهاست .
پروتئومیکسمطالعهوبررسیپروتئومموجودزندهدر
مقیاس زیاد است .از دیدگاه بیوشیمست ها
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مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی با رویکرد علم سنجی است .
جامعه مورد مطالعه شامل  01101مقاله در حوزه
پروتئومیکسازابتداتاسال 4102درمیانکشورهای
آسیاییاست.بازیابیدادهها ،ازطریقپایگاهاطالعاتی

 ، Web of Scienceاز پایگاههای تحت پوشش
موسسهاطالعاتعلمیانجامگرفت.ابتدا بااستفادهاز
سرعنوان موضوعی پزشکی مش اصطالحات همارز
کلیدواژه پروتئومیکس مورد جستجو قرار گرفت و
مشاهده شد که هیچ کلیدواژه هم ارزی برای
پروتئومیکسوجودنداردوخودواژهپروتئومیکس به
عنوانکلید واژهاصلیانتخابشدهاست.اینواژهدر
بخشعنوان،چکیده،کلیدواژهدرپایگاهاطالعاتیوب
آو ساینس مورد جستجو قرار گرفت .بعد از بازیابی
تولیدات حوزه پروتئومیکس ،دادهها به کشورهای
آسیایی محدود شد و تعداد  01101مقاله در حوزه
پروتئومیکس در کشورهای آسیایی بازیابی شد .اولین
بخشازتحلیلداده هاشاملبررسیتولیداتازلحاظ
سال انتشار ،نوع مدرک ،حوزه موضوعی ،زبان،
نویسنده،وابستگیسازمانیوکشورهااست که برای
بازیابی داده ها از بخش تحلیل داده ها در پایگاه
اطالعاتیوبآوساینساستفادهشد.درمرحلهبعدنیز
تحلیلاستنادیبررویتولیداتباکمکبخشتحلیل
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پروتئومیکس ،مطالعه بیش از یک پروتئین در یک
پروتئینهاکهدر

).مجموعهایاز

زمانخاصاست(02
یکزمانویژه،تحتمجموعه ایازشرایطخاصدر
یکمکانزیستشناختیاعمازسلول،بافتیاارگان
بیانمیشوندراپروتئوممی نامند( .)02بهطورخالصه

پروتئومبهمجموعهازپروتئین هایبیانشدهژنومدر
یک موجود زنده میگویند( .)07پروتئین ها فنوتیپ
موجود زنده را کنترل میکنند و بخش حیاتی سیستم
موجود زنده را تشکیل میدهند که در ترکیب اصلی
مسیرهای متابولیک فیزیولوژیک سلولها نقش دارند.
در انسان حدود  21111ژن مسئول سنتز 711111
پروتئینهستند.ازآنجاییکهپروتئینهامولکولهای
کلیدی ساختاری و هماهنگی عملکرد و فعالیت های
سوختوسازیدرسیستمهایزیستشناختیهستند،
ها،دانستنویژگیهای

برایشناختکاملاینسیستم 
مولکولی پروتئوم ضروری است )01(.سنجش مقایسه
ای پروتئینها به صورت جامع در یک مقیاس وسیع
موضوععلمپروتئومیکساست.اولینمطالعاتبرروی
پروتئین که پروتئومیکسنامیدهشد در سال  0917با
ابداع ژل دو بعدی آغاز شد .دامنه بررسی ها در علم
پروتئومیکسوسعتزیادیداردکهازمهمترینآنها،

شناخت پروتئینها ،بررسی کمی آنها در سلولها،
بافتهاومایعاتزیستشناختی،سنجشتغییراتدر

ماردرمقابلسلولهای

هادرسلولهایبی


بیانپروتئین
طبیعی ،توصیف تغییرات پس از ترجمه ،مطالعه برهم
کنشهای پروتئین-پروتئین ،تعیین موقعیت ،شناسایی

عملکردسلولیدرسطحپروتئین ها،شناساییژنهای
ناشناختهبهکمکپروتئین هاوبسیاریازکاربرد هاو
جوانبدیگراست(.)01درمقابلژنومکهنسبتاثابتو
بی تغییر است ،پروتئومیکس دینامیک و متغیر است.
بنابراین می توان پروتئومیکس را علم پس از ژنوم
نامید،چراکهپروتئومیکسنقشقابلتوجهیدرعبور
از ژنومیکس به کاربردهای سودمند بالینی به ویژه در
عرصههایتشخیصوپیشگیریدارد( .)01

پروتئومیکس از جمله تکنیک های جدید مهندسی
ژنتیک است که چشم انداز کاربرد های وسیع آن در
شاخه های مختلف علمی و فنی از جمله ،پزشکی،
داروسازی ،کشاورزی و  ...روشن است .در پایان این
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دهه پروتئومیکس بر فراز صنایع بیوتکنولوژی و
داروسازیجهانقرارخواهدگرفتوشکیوجودندارد
کهشرکت هایعظیمداروسازی،بسیاریازداروهای
حاصلازپروتئومیکسراروانهبازارهایجهانیخواهند
ساخت.لذا در اینپژوهشبرآنشدیم تابرایاولین
بار به "مطالعه علمسنجی تولیدات علمی حوزه
پروتئومیکسدرکشورهایآسیاییدرپایگاهاطالعاتی
 Web of Scienceازابتداتاسال  " 4102بپردازیم.
هدف این پژوهش بررسی کمی و کیفی تولیدات این
حوزهاست.نتایجحاصلازاینپژوهشمیتوانددیدی

روشن در خصوص رشد و جایگاه تولیدات علمی
پروتئومیکسدرایرانوآسیادراختیارمحققان،مدیران
وبرنامهریزانقراردهدوآنهارابرایتصمیمگیریها
سیاستگذاریهایآیندهدراینحوزهیارینماید .

و
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 4114تعدادمدارکاندکی(071مورد)برایکشورهای
آسیایی در این حوزه ثبت شده است .در شکل  ،0با
توجهبهافتوخیزهایقابلتوجهدرانتشارتولیدات
این حوزه ،از سال  4112رشد تولیدات پروتئومیکس
افزایش قابل توجهی دارد که این رشد در سال
 0212(4102مورد )%02.1 ،به بیشترین میزان خود
میرسدامابازدرسال4102تولیداتاینحوزهکاهش

مییابد .


شکل .0پراکندگی تولیدات حوزه پروتئومیکس در کشورهای آسیایی بر اساس سال

تحلیل داده ها برحسب نوع مدرک نشان داد که از
مجموع  01101مدرک در حوزه پروتئومیکس در
کشورهایآسیایی 1442،مدرک ()%14.11بهصورت
مقاله تحقیقی اصیل )%01.1( 0112 ،به شکل مقاله
مروری 219،مورد ()%2.11بهشکلخالصهپژوهش
هایدرحالاجرا هستند .
برطبق یافته ها9170 ،مدرک( )%91.22به زبان
انگلیسی 419 ،مدرک( )%4.11به زبان چینی و باقی



مدارک به زبان های دیگر منتشر شده اند .شکل 4
پراکندگی تولیدات حوزه پروتئومیکس را در میان 01
کشورپرتولیدآسیایینشانمیدهد.همانطورکهدر
شکلمشاهدهمی شود،جمهوریخلقچینبا2207
مدرک ()%22.01وژاپنبا 0190مدرک ()%01.11پر
تولیدترینکشورهایآسیاییهستند .

شکل  .4پراکندگی تولیدات حوزه پروتئومیکس براساس پرتولیدترین کشورهای آسیایی

باتوجهبهیافتهها،پرتولیدتریننویسندگانمقاالت
حوزهپروتئومیکس،زنگبا071مدرک()%0.71ونگ



با021مدرک()%0.27ازکشورجمهوریخلقچین
هستند.ازکشورایراننیزسالکدهبا21مدرک()%1.21
27
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یافتههای پژوهش
برطبق یافته ها ،اولین مقاله در حوزه پروتئومیکس
درسال  0991منتشر شده است .ازسال  0991تا سال


] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.2.72

استنادیاینپایگاهونرمافزاراکسلانجامگرفت.الزم
بهذکراستکهباتوجهبهتغییرمداوماطالعاتدراین
پایگاه ،بازیابی تولیدات علمی این حوزه در تاریخ 4
بهمن 0292انجامگرفتهاستولذادادههای بدست
آمدهتااینتاریخموردبررسیقرارگرفتهاست .
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پرتولیدتریننویسندهدرکشورایراندرحوزه
پروتئومیکسشناختهشدهاست .
شکل  2پراکندگی ده سازمان پر تولید دراین حوزه را
ی دهد .سازمان  Chinese Academy of
نشان م 

 212( Universityمدرک ،)%2.12،ازجمهوری خلق
چین  ،جزو فعال ترین سازمان ها در پروتئومیکس
هستند .

شناسیسلولیبا 701مدرک ()%7.01جزو فعال ترین
حوزه هایموضوعیدرپروتئومیکسهستند.شکل2

پراکندگی تولیدات پروتئومیکس را از لحاظ موضوعی
نشانمیدهد .

تحلیل موضوعی یافته ها نشان داد که ازکل 01101
مدرکبازیابیشده 2711،مدرک ( )%27.11متعلقبه
حوزه بیوشیمی سلولی 0271 ،مدرک ( )%02.72حوزه
شیمی 111 ،مدرک ( )%1.17حوزه بیوتکنولوژی722،
مدرک ( )%7.22حوزه تومور شناسی و حوزه زیست


شکل .2پراکندگی تولیدات حوزه پروتئومیکس براساس حوزه های موضوعی فعال

یافته ها از لحاظ عنوان مدارک نیز مورد بررسی قرار

گرفت که Journal of Proteome Research  ،با
 171مدرک( )%1.72پرتولیدترین مجله در حوزه
پروتئومیکس است .این مجله توسط  Amer
 Chemical Socمنتشرمیشودوضریبتاثیرآندر
سال4102برابربا7.110بودهاست.دررتبهدوممجله



 Proteomicsبا  717مدرک ( )%7.12قرار دارد که
توسط انتشارات  Wiley-Blackwellمنتشر شده و
ضریب تاثیر آن در سال  2.912 ،4102بوده است.
دررتبه سوم نیز با  270مدرک ( )%2.71مجله
 Molecular and Cellular Proteomicsاز
انتشارات Amer Soc Biochemistry Molecular
27
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شکل .3پراکندگی تولیدات حوزه پروتئومیکس براساس سازمان های پرتولید
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Sciencesبا190مدرک()%1.19وسازمان Fudan

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

حوزه استناد شده است .تعداد مقاالتی که مورد استناد
قرارگرفته اند 11411،مورداستکهبازنیزاگرتعداد
خود استنادی ها را از این میان کسر نماییم10120 ،
موردتعدادکلمقاالتیاستکهبهآن هااستنادشده
است .شاخص هرش برای  01101مدرک ،041 ،و
میانگیناستنادبههرمقاله02.24است .
جهتتعیینپراستنادترینتولیداتحوزهپروتئومیکس
جدول0تهیهگردید .

اطالعات کتابشناختی
ATM and ATR substrate analysis reveals extensive protein
networks responsive to DNA damage. Matsuoka S, Ballif
;BA, Smogorzewska A, et al. Science. 2007
316(5828):1160-1166.

تعداد کل استناد دریافتی
 0017

Global survey of phosphotyrosine signaling identifies
oncogenic kinases in lung cancer. Rikova K, Guo A, Zeng
Q, Possemato A, et al. Cell. 2007; 131(6):1190-1203.
)Exponentially modified protein abundance index (emPAI
for estimation of absolute protein amount in proteomics by
the number of sequenced peptides per protein. Ishihama Y,
Oda Y, Tabata T,et al. ell Mol Cell Proteomic
2005;4(9):1265-1272.
Human Protein Reference Database-2009 update.Keshava
Prasad TS, Goel R, Kandasamy K, Keerthikumar S, et al.
Nucleic Acids Res. 2009;37:D767-72.
Parts per million mass accuracy on an Orbitrap mass
spectrometer via lock mass injection into a C-trap.Olsen JV,
;de Godoy LM, Li G, et al. Mol Cell Proteomics. 2005
4(12):2010-2021.
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اختصاصی با استفاده از  روش های مولکولی برای
درمانبیماریسوقدهد،لذاافزایشتولیداتعلمیدر
این حوزه به شدت احساس می شود .البته این بدان
معنینیستکهکیفیت رافدایکمیتکنیموتنهابه
علت باال بردن میزان تولیدات علمی کشور و کسب
رتبههایعلمیدرپایگاه هایاطالعاتیاقدامبهتهیه
مقاالتنماییموتنهاباتکرارپژوهش هایپیشیناز
انجام پژوهش های اصیل باز بمانیم .با توجه به
تولیدات کشور های آسیایی در طی  01سال در این
حوزهمیتوانباصراحتبیانداشتکهروندرشداین
حوزه در قاره آسیا توانسته سیر صعودی خوبی داشته
باشدوخودراتاحدودیباپژوهش هایکشورهای
اروپایی و  آمریکایی هماهنگ سازد .البته کاهش
تولیدات این حوزه در سال  4102باید مورد بررسی
عمیقترقرارگیردوعلتآنکشفشود .از 01101

بحث و نتیجهگیری
اززمانیکهاصطالحعلم سنجیابداعشد،اینروش

توجه زیادی را به خود منعطف کرد و بارها برای
توصیفمطالعهعلم(رشدعلمی،ساختارعلمی،روابط
علمی ،و تولیدات علمی) مورد استفاده قرار گرفت
مطالعاتعلم سنجیاغلبگذشته نگرهستند،

هرچند
نتایج آن ها در تعیین توان بالقوهی پژوهشگران و
مؤسسههایپژوهشیدرآیندهبسیارمؤثراست.آنها
درواقعمبتنی برگذشتهوروشنگرراهآیندههستند.بر
ایناساس،متولیانتصمیمگیریدرزمینهیسیاستها

مشی های پژوهشی ،میتوانند از نتایج این
و خط 
برنامهریزیهایخوداستفادهکنند.

تحقیقاتدر
با توجه به آن که پژوهش در حوزه پروتئومیکس
میتواندبشررابهسویاهدافیهمچونشناساییزود
هنگام ،پیشگیری کارآمد و تهیه تکنیک های
22
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جدول .0پراستنادترین تولیدات حوزه پروتئومیکس تا سال 4102
میانگین استناد در هر سال
021.71

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.2.72

 Biology incاستکهضریبتاثیراینمجلهنیزدر
سال1.472،4102بودهاست(.)09
تحلیل استنادی تولیدات حوزه پروتئومیکس نشان داد
که از سال  0991تا  ،4102تعداد  01101تولید حوزه
پروتئومیکس در کشورهای آسیایی 022014 ،بار
مورداستنادقرارگرفتهاست.تعدادخوداستنادیدراین
تولیدات 01791مورداستکهاگراینتعدادرامیزان
کلاستناداتدریافتیتولیداتاینحوزهحذفنماییم،
تعداد002711باربهتولیداتکشورهایآسیاییدراین
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مدرک بازیابی شده دراین حوزه )%91.22(9170 ،از
مدارک به زبان انگلیسی منتشر شده است .این امر
نمایانگر آن است که زبان انگلیسی به عنوان زبان
اصلیدرپایگاهاطالعاتیوبآوساینستلقیمیشود

و مدارکی که به زبان های دیگر منتشر می شوند
شانس کمتری جهت نمایه شدن دراین پایگاه دارند.
البتهذکرایننکتهنیزضروریاستکهزبانانگلیسی
به عنوان زبان بین المللی علم شناخته میشود لذا
ضروری است تا محققان و پژوهشگران توانایی
نوشتاریانگلیسیخودرابهبودبخشندتاشانسچاپ
مقالهدرمجالتمعتبربینالمللیونمایهشدنآنرا
درپایگاههایاطالعاتینظیرآی.اس.آیواسکوپوس

داشته باشند  .کشور آسیایی پر تولید دراین حوزه
جمهوری خلق چین با  2207مدرک ( )%22.01است
که البته سازمان های  Chinese Academy of
 Sciencesو  Fudan Universityنیز هر دو از
دانشگاه های معتبر این کشور به شمار می آیند  .در

پژوهشجیونگوهیو نیزنتایجنشانمی دهدکهدر
سطح جهان نیز کشور جمهوری خلق چین به عنوان
سومین کشور پر تولید در حوزه پروتئومیکس بعد از
ایاالت متحده آمریکا و آلمان قرار میگیرد( )01و این
امرنشانازحضورفعالپژوهشگرانچینیدراینحوزه
دارد.باتوجهبهعالقه پژوهشگرانکشورچینبهاین
حوزهوباالبودنتعدادتولیداتعلمیآن هادرمیان
کشورهای آسیایی ،همکاری علمی بین پژوهشگران
چینی و دیگر کشورها برای تبادل اطالعات ،افزایش
کیفیت پژوهش ها و حل موضوعات مبهم رشته ،به
شدتاحساسمی شود.ازلحاظحوزههایموضوعی
هستهدرپروتئومیکس،حوزهبیوشمیسلولی()%27.11
فعالترینحوزهاستکهدرپژوهشتنوفونیزاین
حوزهدردستهبندیتهیهشدهتوسطوبآوساینسبه
عنوان دومین حوزه موضوعی پر تولید برای
پروتئومیکسمعرفیمی شود.تحلیلیافته هاازلحاظ
عنوان مدارک نیز نشان داد که  Journal of
Proteomics ،)%1.72( Proteome Research
( )%7.12و  Molecular and Cellular
 )%2.71(Proteomicsبه عنوان مجالت هسته
پروتئومیکس به شمار می آیند .طبق گزارشات پایگاه
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اطالعاتی جی .سی .آر زمینه فعالیت هر سه این
مجالت پژوهش های بیوشیمی و زیست شناسی
مولکولی است که کامال با حوزه پروتئومیکس هم
خوانی دارد( .)09طبق نتایج پژوهش تن و فو نیز در
زمینه علم سنجی جهانی حوزه پروتئومیکس ،باز این
سه مجله در سطح جهانی به عنوان مجالت هسته
برایحوزهپروتئومیکسمعرفیمیشوند(.)01ذکراین
نکتهنیزضروریمیباشدکهباتوجهبهمجالتهسته
در این حوزه که همگی توسط ناشران و با حمایت
کشورهایاروپاییوآمریکاییتهیهمی شوندلذاانتشار
مجله با استانداردهای جهانی در این حوزه برای
کشورهایآسیایبهشدتاحساسمیشود .
تحلیلاستنادینیزنشاندادکهشاخصهرشبرای
 01101تولید این حوزه  041و میانگین استناد به هر
مقالهدرسال02.24باراست.تعدادکلاستناددریافتی
نیز برای تولیدات این حوزه در کشورهای آسیایی
 022014مورد است که با حذف  01791مورد خود
استنادی،تعداد 002711مورداستنادبرایاینتولیدات
ثبتشدهاست.توجهبهرقمخوداستنادیدرتولیدات
این حوزه ،نشان از باال بودن این رقم دارد البته این
منطقی است که نویسندگان به آثار مرتبط قبلی خود
استنادکنندونتایجآزمایشاتومطالعاتقبلیخودرا
مورداستفادهقراردهندبهطوریکهمیزان 01تا21
درصد خود استنادی معمولی است اما خود استنادی
وسیلهای است در دست نویسنده که می تواند با

استفاده،وشایدسوء استفادهازآن،تعدادکلاستنادها
را افزایش و از طریق استناد بسیار هدفمند ،شاخص
هرشراافزایشدهد.بنابراینمیزانغیرمعمولوزیاد
آن می تواند از اهمیت کار پژوهشگر بکاهد و موجب
حذف مجله در بررسی و ارزیابی توسط پایگاه های
اطالعاتیشودپسدرپایگاه هایمعتبر استنادیمانند

وب آو ساینس و اسکوپوس که هر ساله معیارهای
سنجش خود را به سمت کیفی بودن پیش میبرند.
یکی از ابزارهایی که به مجموعه آن ها اضافه شده
محدودگر هایی است که قادر است خود استنادیهای
مربوطبهنویسندگانراحذفکردهودرنتیجهامکان
ارزیابیومقایسهآنهارابراساسدگراستنادیفراهم
آورد( .)41البته خود استنادی در حوزه های موضوعی
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 لذا پژوهشگران این حوزه باید تالش نمایند تا.است
 .میزانخوداستنادیخودراکاهشدهند
این مطالعه توانست روند رشد تولیدات حوزه
پروتئومیکس را در میان کشورهای آسیایی مشخص
برایبررسیهایبیشتردرزمینهعلم سنجی

 نمایداما
اینحوزهالزماستتامطالعاتبیشتریدرپایگاههای

اطالعاتی دیگر از جمله اسکوپوس و گوگل اسکوالر
 البته انجام پژوهش های مقایسه ای نیز.انجام گیرد
میان قاره های مختلف می تواند دیدی روشن را در
.اختیارپژوهشگراناینحوزهقراردهد

دیگر نیز مشاهد می شود به طوری که در پژوهش
عبدخدا و نوروزی که به بررسی میزان خوداستنادی
 پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه-مجالت علمی
،پزشکی نمایه شده در اسکوپوس پرداخته بودند
میانگین نرخ خود استنادی در مجالت به نسبت باال
)یادرپژوهشقاضیمیرسعیدو41(گزارششدهاست
همکارانخوداستنادینویسندگانپرکارایرانیدرحوزه
)کهاینامر40(پزشکینیزبسیارباالاعالمشدهاست
مستقیما بر روی شاخص هرش آن ها تاثیرگذار بوده
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Abstract
Introduction: In order to develop targeted
programs to promote the country's scientific
principles, it is necessary to measure
scientific production. So, the present
research is an attempt to describe the
publication trends of proteomics scientific
document based on Web of Science reports.

documents (97.33%) were published in
English .The People's Republic of China
with 4315 documents (43.17%), Japan with
1891 documents (18.87%) were the most
prolific countries. Thematically, the
greatest number of documents was
produced in Biochemistry Molecular with
4586 documents (45.77%). Citation
analysis showed that H-index for total
documents is 120 and average citations per
item are 13.32. The most cited paper
belongs to Matsuoka and colleagues who
have been received 1175 citation.

Materials & methods: The population
under study was composed of 10018
documents on proteomics in Asian
countries based on Web of Science reports
and for analyzing data, Microsoft Excel was
used. The analysis was conducted in two
stages. The first stage was the review of the
year of publication, document type, subject,
language, author, affiliation and country.
The second stage was citation analysis.

Discussion & conclusions: This study
could determine the growth of qualitative
and
quantitative
proteomics
field
production.
Survey
on
proteomics
documents clarifies that the self-citation
rate is high in this area.

Findings: With a negligible amount of
fluctuation, the number of publications on
proteomics has increased steadily over the
years, with the greatest number in 2013.
The analysis of data based on document
types indicated that, of 10018 documents,
8223 were articles (82.08%). 9751
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