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 سردبیرسخه 

گزدد. در  قذهتی تِ دراسای تاریخ سراػت دارد ٍ تِ حذٍد دُ ّشارسال پیص تز هی "کطاٍرسی"تا  "َّاضٌاسی"ارتثاط تٌگاتٌگ 

جَیی در هقاتل ضزایظ  چِ تیطتز ٍ تْتز اس هٌاتغ آب، خاک، گیاُ ٍ اقلین ٍ چارُ گیزی ّز عَل ایي هذت تکاپَی اًساى تزای تْزُ

ّای هزتثظ تا آى را تِ  عثیؼت ّیچ سهاًی هتَقف ًطذُ، تکاپَیی کِ ارتقاء في/ داًص کطاٍرسی، ٍ توام ضاخِآگیي  ًاهساػذ ٍ خطن

ضوار ًیستٌذ. اداهِ ایي  ّای تِ جاهاًذُ اس ػصز عالیی توذى قذین یًَاى کن ٍجَد آٍردُ است. ضَاّذ ایي گفتِ در آثار ٍ ًَضتِ

ّای ػلوی  ضَد ٍلی ضیة تٌذ تزرسی ر تؼذ اس دٍرُ ًَسایی )رًساًس( ًیش دیذُ هیػلَم ٍ هؼارف تطزی د ضَاّذ تِ هَاسات گستزش

گزدد ٍ اس ًیوِ ایي قزى  اٍایل قزى گذضتِ تز هیّا تِ  تجزتی هزتَط تِ آى -ّای ػلوی ّا ٍ اًتطار یافتِ َّاضٌاسی در ّوِ ضاخِ

کطَر( رٍ تِ گستزش است ٍ الثتِ فؼالیت  116در توام کطَرّای ػضَ ساسهاى َّاضٌاسی جْاًی )در حال حاضز  تقزیثاً

اًذ تِ قسوی کِ  ّای تحقیقاتی داضتِ ّا سْن تشرگی در غٌاء یافتِ ّا ٍ هزاکش پژٍّطی هستقل یا ٍاتستِ تِ آى داًطگاُ ،ّا آکادهی

َلیذات ػلوی را تِ ّا اس جولِ َّاضٌاسی کطاٍرسی اًثاضتی اس ت اکٌَى ًطزیات ػلوی، پژٍّطی، کارتزدی ٍ تزٍیجی در توام رضتِ

ّا  ساسی ٍ هَتَرّای هتؼذد جستجَ، توْیذات درخطاًی تزای دستزسی سزیغ تِ آى ّای ًوایِ اًذ ٍ خَضثختاًِ سیستن ٍجَد آٍردُ

 را فزاّن کزدُ است.

اًتطارات پژٍّطی ها تْیٌِ است ٍ ها اس هذیزیت تحقیقات ٍ  آیذ ایي است کِ آیا ػولکزد ٍ حال سَالی کِ پیص هی

 هثثت ًیست. ًیاس ّستین؟. پاسخ هسلواً ّای پژٍّطی هَرد ػول خَد تی تٌذی هَضَػات ٍ تٌظین سیاست َیتاٍل

 1326ػٌَاى هجلِ در سال  1226تٌذی ًطزیات ػلوی ٍسارت ػلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری  ّای ساهاًِ رتثِ اساس دادُ در ایزاى تز

تِ  هغزح در َّاضٌاسی کطاٍرسی ّوپَضی دارًذ. تؼذاد ًطزیاتی کِ هغلقاً ّای ػٌَاى تا هَضَع 104اًذ کِ اس آى هیاى  هٌتطز ضذُ

 رسذ. پزداسًذ تِ دُ ػٌَاى ًوی ی کطاٍرسی هیسَّاضٌاسی یا َّاضٌا

ّای هٌتطز ضذُ  تَاى تؼییي کزد، ارسیاتی کیفی پژٍّص هتاسفاًِ تا ّواى دقتی کِ رضذ کوی هجالت ػلوی کطَر را هی

 رسذ تزرسی جاهؼی در ایي سهیٌِ تِ اًجام رسیذُ تاضذ. تِ ًظز ًوی هیسز، سادُ ٍ دقیق ًیست ٍ

ّای هختلف اس جولِ ضاخِ  پژٍّطی ضاخِ- ای در فزٌّگستاى ػلَم تزای ارسیاتی کیفی هجالت ػلوی یک تزرسی ًوًَِ اخیزاً

 در دست اًتطار است. آتیاری کِ َّاضٌاسی کطاٍرسی ّن جشئی اس آًست اًجام گزفتِ ٍ ًتایج آى

ّای کوی هتؼذد  ّا تا ضاخص ساختاری ٍ هحتَایی آى -ػٌَاى هجلِ ٍ ارسیاتی ضکلی 24 خَاًی هقاالت زرسی تز اساس تکت

اًذ. ًتایج تِ رغن کَچک تَدى  تٌذی ضذُ تِ پٌج گزٍُ ردُ ّا هجالت اس تسیار خَب تا تسیار ضؼیف اساس آى اًجام پذیزفتِ ٍ تز

 احتواالً ّیچکذام اس هجالت اس ًظز اثزگذاری ػلوی یا ػولی در درجِ تسیار خَب قزار ًذارًذ، اس جولِ ایٌکِ. تؼوق است ًوًَِ قاتل

کٌٌذ ّوچٌیي تِ دلیل ایٌکِ در  الولی هٌتطز هی پژٍّطگزاى هقاالت تزجستِ خَد را در ًطزیات هؼتثز تیي تِ ایي دلیل کِ هؼوَالً

ضَد ٍ کیفیت  َسسات ػلوی اّویت سیادی تِ تؼذاد هقاالت دادُ هیّای ارتقای ضغلی ه ي ًاهِآییهقزرات تحصیالت تکویلی یا 

درصذ  1ٍ تسیار ضؼیف  21، ضؼیف 31هتَسظ ، 33هجالت خَب  ّای ایي تزرسی کوتز هَرد تَجِ قزار دارد. تز اساس یافتِ

َرد ًظز تَدُ است ٍ اس ّوِ هجالت کوتز اس حذ ه یاًذ. ایي تزرسی ًطاى داد کِ ضاخص کارتزد فزاٍاًی را تِ خَد تخصیص دادُ

 ایي ًظز هجالت تزتزی خاصی تز یکذیگز ًذارًذ.

ّا اس ًظز کارتزدی قاتل ػولیاتی  ًتایج آى ،ّا تکزاری ٍ تقلیذی است گیزد کِ تِ عَر کلی تیطتز هقاالت هجلِ تزرسی ًتیجِ هی

 کٌذ. ٍ تِ گستزش هزسّای داًص کوک ضایاًی ًوی ًیست ضذى

گیزی  ًظز تْزُ الوللی هغزح در َّاضٌاسی کطاٍرسی اس ًگارًذُ در پیگیزی ایي یادداضت جستجَی هختصزی در هجالت تیي 

تِ َّاضٌاسی کطاٍرسی  1214هٌتطز هی ضَد ٍ در  هزتثاً 1264اس تجزتِ دیگزاى را هفیذ داًست. هجلِ َّاضٌاسی کطاٍرسی کِ اس 



 سخه سردبیر 2
 

 

ضَد ٍ  ضوارُ پز هایِ هٌتطز هی 12الوللی است کِ ّز سال در  تسیار هؼتثز ٍ ٍسیي تیي تغییز ًام داد یکی اس ًطزیات 1ٍ جٌگل

ّای ایي  دّذ. چکیذُ تواهی هقاالت تواهی ضوارُ ارائِ هی ّای ػلوی جاهؼِ ػلوی ّای هَضَػی خاصی را ًیش تِ هٌاسثت ضوارُ

اری در ذگ ، سیاست، تحلیلی کارتزدی، آسهایطی هیذاًیهجلِ عیف ٍسیؼی اس هقاالت ًظزی .2هجلِ در ایٌتزًت  قاتل دستزسی است

. چٌذیي دّذ ّا در آغَش هشرػِ فزاّن ضذُ است را پَضص هی آى کطاٍرسی ٍ هقاالتی کِ هادُ اصلیل هختلف َّاضٌاسی ئهسا

ایي هجالت  ضًَذ. ًتیجِ آى کِ تزرسی هَضَػات هغزح در هطاتِ دیگز ًیش در ّویي سهیٌِ تَسظ هَسسات دیگز هٌتطز هی هجلِ

ی تزای اصحاب تحقیق فزاّن کٌذ ٍ تز هفیذ تز ٍ تَاًذ هَضَػات تحقیقاتی هٌاسة تا ًگزش تِ ًیاسّای هلی ٍ تَهی کطَر هی

  .ایي سهیٌِ تاضذ در تَاًذ کوک ارسضوٌذی تٌذی هَضَػی هحَرّای پژٍّص هغزح در ایٌگًَِ هجالت هی جوغ

ضٌاسی کطاٍرسی دارین، ضٌاسی تحقیقات کارتزدی در َّا ًیاس تِ آسیة قَیاًآًست کِ  گیزی هقذهاتی دیگز اس ایي گفتار ًتیجِ

تزایص تِ آى پزداختِ ٍ السم است کِ در هغالؼات َّاضٌاسی کطاٍرسی است  ای تا هشرػِ ًیش هقَلِ آضتی دادى تیطتز هحققاى

ٍ ٍسارت جْاد کطاٍرسی را  َّاضٌاسی کطَرهَفقیت در آى ّوکاری تسیار ًشدیک ساسهاى ای کِ السهِ  ریشی ضَد. تزًاهِ تزًاهِ

 دارد. خظ ارتثاط ساسهاًی دٍ ًْاد ًیاس علثذ ٍ تِ کارضٌاسی دقیق تزای رٍضي کزدى هی
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