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 پسته با استفاده از ماتريس سوات در آفالتوکسين کاهشراهبردهاي  تعيينو  ارزيابي

  

  ١معصومه حقدل، ٢يمحبوبه رضاي، *١احمد شاكر اردكاني

 13/05/1399تاریخ پذیرش:     27/02/1399تاریخ ارسال: 

  

  چکيده

 ضمن بررسی تا است شده سعی تحقیق، این در

 ستهپ در آفالتوکسین يِنهیزم در علمی تولیدات میزان

د. ارائه گرد ایرانکیفیت پسته  بهبود راهکارهاي ایران،

 علمی مقاالت نوع و تعداد هايشاخص آوريجمع

 تحقیقاتی، هايطرح همایش، مقاالت پژوهشی،

 موضوع يزمینه در شدهچاپ هايکتاب و هانامهپایان

 یبررس و نامهپرسش تکمیل با پسته آفالتوکسین

 Scopus،Magiran  ،SID ،Web of Science هايپایگاه

 روش با و گرفت انجام 1397 تا 1393 ارزشیابی دوره در

 رد که داد نشان نتایج. گردید ارزیابی سوات ماتریس

 اجرا تحقیقاتی پروژه و طرح 74 ارزیابی، دوره طی

 واحدهاي به آن درصد 7/25 حدود که گردیده

 هايدانشگاه به بقیه و کشاورزي جهاد وزارت تحقیقاتی

 اصاختص سایر و آزاد دانشگاه پزشکی، علوم علوم، وزارت

 رویکرد با هاپروژه و هاطرح درصد 2/66. است داشته

 رویکرد با هاپروژه و هاطرح درصد 8/33 و بنیادي

                                                             
  پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، رفسنجان، ایران پژوهشی،هیأت علمی  1
 shaker@pri.ir نویسنده مسئول: *
 رانیکار، رفسنجان، ا یموسسه آموزش عال ،يدانشکده کشاورز ییمواد غذا يکارشناس ارشد علوم و فناور 2

 دوره این در علمی مقاله 769 تعداد. هستند کاربردي

 هیافت انتشار کتاب جلد 42 مدت این در. است شده چاپ

 دوره این در شده ثبت نوآوري و اختراعات تعداداست. 

 نامهپایان 501 مدت، این در. است بوده عنوان 387 نیز

 اتقاض. است شده تهیه نیز دکتري و ارشد کارشناسی

 گسترش به رو جهان و ایران در سالم پسته خرید براي

 و داخلی عوامل ضعف سوات، ماتریس ارزیابی .است

 هپست در آفالتوکسین يزمینه در تهدیدات زیاد حجم

 مطلوب راهبردهاي که کرد مشخص و داد نشان را ایران

 ديراهبر باید حالت این در. باشد تدافعی صورتبه باید

 یناش هايزیان ضعف، نقاط به توجه با که گردد انتخاب

. ببرد بین از یا وداده  کاهش را رو پیش تهدیدهاي از

 سالمتو  آگاهیجهت افزایش  باید حقیقت در

 علیف وضعیت ساختار در اصالحی کننده، رویکردمصرف

  .گردد اتخاذ ایران پسته در آفالتوکسین

، علمی، پسته آفالتوکسین، برونداد: کليدي هايواژه

  سنجیعلم سالمت، راهبردي، تحلیل
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  مقدمه

 و علوم مسیر در تحقیقات مشکالت شناخت

 راهبرد هئارا در ثرؤم گامی تواندمی کشور در فناوري

 هايشیوه ترینرایج از یکی. باشد زادرون فناوري توسعه

 است سنجیعلم روش علمی، هايفعالیت سنجش

)Noroozi Chacoli et al., 2009 .(تولیدات سنجش 

 علم تولید و پژوهش از مهم ايجنبه عنوانبه علمی

 مصرف و تولید که اينهگوبه دارد، خاصی اهمیت

 و رشد هايشاخص جملهاز گوناگون جوامع در اطالعات

 رحاض حال در. شودمی محسوب هاکشور یافتگیتوسعه

 تعداد جهان سطح در علم تولید شاخص ترینعمده

 چون معتبري هاينامهنمایه در شده نمایه علمی مقاالت

  . باشدمی (Web of Science) علوم استنادي نمایه

 عملکرد، ارزیابی ابزارهاي از یکی بنديرتبه

. آیدمی شماربه هادانشگاه موفقیت و پذیريرقابت

 هايرسالت از برگرفته که است مطلوب ايبنديرتبه

 اياجر با که ايگونهبه باشد عالی آموزش نظام کلیدي

 کالن اهداف مسیر در سساتؤم رفتار تغییر شاهد آن،

  ).Zare Banadkooki et al., 2016( باشیم

 علمی تولیدات وضعیت که پژوهش یک نتایج

 بررسی مورد را کشور داخل آموزشی مراکز و هادانشگاه

 ایرانی، پژوهشگران که دهدمی نشان است داده قرار

 و تخصصی هايهمایش قالب در بیشتر را خود تولیدات

 همقال و کتاب تولید و نمایندمی عرضه داخلی مقاالت

 گیردمی بر در را هاآن علمی تولیدات از کمتري درصد

)Foroughi & Kharrazi, 2005 .(در شک بدون 

 و امکانات ایران، هايهدانشگا و تحقیقاتی هايمحیط

 و رکود حالت از خروج براي شگرفی بالقوه نیروهاي

 ایهپ بر ریزيبرنامه با که دارد وجود علمی ماندگیعقب

 گرفتن نظر در با و موجود هايارزش و نیروها شناخت

 و اقلیمی اجتماعی، اقتصادي، شرایط به توجه و نیازها

 رثیأت توانمی نیروها، این همه گیريکاربه و فرهنگی

 ,King( داشت علم تولید و الیق افراد تربیت در شگرفی

 ايمطالعه چنین ضرورت که است حالی در این. )2004

 یدهپوش کسی عنوان یک محصول ملی برپسته به براي

  . نیست

 هايرشته پژوهشی عملکرد مقایسه گرچه

 یرپذامکان هاآن شرایط بودن متفاوت دلیل به مختلف

 پژوهش گذاريسیاست عرصه در فعال مراکز اما نیست

 و پژوهشگران مقایسه نیازمند همواره فناوري، و

 گوناگون ابعاد از را هاآن تا هستند پژوهشی هايمؤسسه

 مانند و اثربخشی وري،بهره کارایی، توانمندي، جملهاز

 ,.Noroozi Chakoli et al( دهند قرار ارزیابی مورد آن

2015( .  

 میان داريمعنی تفاوت دهدمی نشان هایافته

 حوزه دو هر در سنجیعلم هايشاخص موجود وضعیت

 وضعیت به نسبت نوآوري و فناوري و علمی انتشارات

 در هرچند. ندارد وجود اندازچشم سند در انتظار مورد

 انتشارات، واحد هر در استنادات میزان قبیل از مواردي

 و اختراعات و معتبر المللیبین نمایه با نشریات شمار
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 تحقق ات فاصله المللی،بین رسیده ثبت به اکتشافات

 یانم تفاوت لیکن. است فاحش شدهبینیپیش وضعیت

 و المللیبین مشارکت هايشاخص در موجود وضعیت

 به نسبت اندازچشم سند در ایران علمی آثار تأثیر

 اهداف همچنین،. است دارمعنی انتظار مورد وضعیت

 هايجنبه به که هاییشاخص اغلب در اندازچشم سند

 آموختگان،دانش تعداد قبیل از شوند،می مربوط کمی

 نسبت غیره، و شده نمایه مقاالت علمی،هیئت اعضاي

 ریبض جمله،از دارند تريکیفی ابعاد که هاییشاخص به

 و استناد پر مقاالت ،(Impact Factor)مجالت  تأثیر

 ,Radfar( دارند قرار تريمطلوب وضعیت در غیره،

2014(. 

 میزان خصوص در مختلفی هايپژوهش تاکنون

 یدرخت مغزهاي آفالتوکسین يزمینه در علمی تولیدات

 يدر زمینه یسنجعلم مطالعات اما است، شده انجام

 این رد کم بوده است. نسبتاًآفالتوکسین پسته ایران 

 داتتولی میزان بررسی ضمن تا است شده سعی تحقیق،

 نقاط ایران، پسته در آفالتوکسین يزمینه در علمی

 ارزیابی ضمن پایان در و شده بررسی هاآن قوت و ضعف

 ای و بیشتر موفقیت براي راهکارهایی سوآت، روش به

 سالمت و آگاهی افزایش جهت در موانع شدن برطرف

 .گردد ارائه کنندهمصرف

  

  هامواد و روش

تحقیقات هاي موسسه ها و طرحبررسی پروژهبا 

 هايپسته کشور (پژوهشکده پسته فعلی) و پایگاه

، مرکز اطالعات و مدارك علمی کشاورزياینترنتی 

مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشاورزي و منابع طبیعی، 

مراکز تحقیقاتی و پژوهشی علوم پزشکی، سازمان غذا و 

 ايهاي پژوهشی کاربردي مرکز منطقهدارو، پایگاه طرح

وم و فناوري و جهاد دانشگاهی و اطالع رسانی عل

هاي در پروژه ،هانامهدست آمده از پرسشبه اطالعات

 1397تا  1393دست اجرا و خاتمه یافته در دوره زمانی 

، با شدهجهت بررسی مقاالت منتشر آوري گردید.جمع

کشور و جستجو  هايمجالت در کتابخانه ویآرشی بررس

،  Scopus،Proquest ،Magiran ینترنتیهاي اگاهیدر پا

SID،web of science، ISC،SJR ،  بانک اطالعات

بندي نشریات سامانه رتبهو  نشریات علوم پزشکی ایران

 پژوهشی–یعلم مقاالت در موردت الزم اطالعا علمی،

ره در دوآفالتوکسین پسته مرتبط با  یو خارج یداخل

با همچنین  .دیآوري گردجمع 1397تا  1393زمانی 

 ی مانند مرجع دانشنترنتیهاي اگاهیمراجعه به پا

(Civilica) هاي مرتبط با موضوع مورد ی کنگرهبررس و

هاي مرتبط خالصه مقاله، مطالعههاي مورد نظر در تاریخ

براي  .قرار گرفتند یمورد بررس با آفالتوکسین پسته

 زمینه در منتشرشده ترجمه و لیفیأت بررسی کتب

ایران، اطالعات مربوط از طریق  در پسته آفالتوکسین

 یتنترنیا هايگاهیپانامه، مراجعه به کتابخانه و پرسش

، (Agrilib)تاالر ترویج دانش و فنون کشاورزي مانند 
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دستاوردهاي تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و 

 يراب .دیآوري گردجمعو کتابخانه ملی  ترویج کشاورزي

 در شدهثبت هاو نوآوري اختراعات اسناد يجستجو

 هايآفالتوکسین در پسته ایران به پایگاه يزمینه

ه اسناد و امالك کشور وابستاینترنتی مانند سازمان ثبت

یا  قوه قضاییه و اختراع ثبت معنوي تیمالک کل ارهبه اد

دستاوردهاي فناوري محور سازمان تحقیقات، آموزش و 

آوري نیاز جمعمراجعه و مدارك مورد ،ترویج کشاورزي

گردید. همچنین براي دستیابی به ثبت اختراعات 

با  استفاده گردید. Derwentخارجی از پایگاه اطالعات 

 و پژوهشگاه علوم مانند ینترنتیهاي اگاهیمراجعه به پا

هاي سایتو بررسی  (Irandoc) رانیاطالعات ا يفناور

 هاي دولتی، آزاد اسالمی و پیام نور،تخصصی دانشگاه

هاي علوم پزشکی کشور، سیکا نامهبانک اطالعاتی پایان

هاي دانشگاه آزاد اسالمی)، (سیستم یکپارچه کتابخانه

مرکز اطالعات و مدارك علمی کشاورزي و سایر، عناوین 

 یمرتبط با آفالتوکسین پسته مورد بررسهاي نامهپایان

آمده از دستاطالعات به همچنین .قرار گرفتند

ی براي بررس مورد استفاده قرار گرفت. زیا نهنامهپرسش

 Proquestهاي خارجی از پایگاه اطالعاتی نامهپایان

 ;Haghdel et al., 2017)استفاده گردید 

Shakerardakani, 2016).  

 SWOTبا روش ها، جهت تحلیل داده

(Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) 
شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بررسی شد 

و راهکارهاي اجرایی در راستاي تحقق  راهبرد انیو در پا

 ,.Ehsanpour et al( دیگرداهداف و حل مشکالت ارائه 

2013; Sadeghi et al., 2013(.  

  

  نتايج و بحث

ها دهد که بیشترین طرحنتایج ارزیابی نشان می

ه آفالتوکسین در پست يزمینه هاي تحقیقاتی درو پروژه

ایران توسط واحدهاي تحقیقاتی وزارت کشاورزي شامل 

ها و مراکز تحقیقاتی تصویب و اجرا گردیده پژوهشکده

). این نکته حائز اهمیت است که رویکرد 1 است (جدول

هاي واحدهاي دانشگاهی علوم پزشکی و ها و پروژهطرح

کشاورزي، اکثراً غیر از وزارت یا واحدهاي دیگري به

بنیادي بوده و مستقیماً با درخت پسته ارتباط ندارند، 

هاي بنیادي را بدون در نظر اما چون نتایج این طرح

هاي گرفتن میزبان خاصی مانند درخت پسته، در زمینه

توان به کار برد، در ارزیابی از اي میمتفاوت و گسترده

 وجه به اینکهها استفاده گردیده است. در مجموع، با تآن

بیشتر تحقیقات محققین وزارت کشاورزي به کشاورزي 

ها درصد از این طرح 6/52و گیاهان ارتباط دارد، حدود 

آفالتوکسین پسته به  يهاي مصوب در زمینهو پروژه

واحدهاي تحقیقاتی وزارت کشاورزي تعلق دارد و بقیه 

در بین واحدهاي آموزشی و تحقیقاتی وزارت علوم، علوم 

ه الزم ب گردد.زشکی، دانشگاه آزاد و سایر تقسیم میپ

ذکر است که احتمال دارد تعداد بسیار کمی از عناوین 

  ، به علت عدم ذکر مصوب تحقیقاتی هايپروژه و هاطرح
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(با استفاده از اطالعات آفالتوكسين در پسته در مراكز پژوهشي و دانشگاهي  يهاي تحقيقاتي مصوب در زمينهها و پروژهمقايسه طرح -۱جدول 

Magiran  وSID(.  

  دانشگاه  کشاورزي جهاد وزارت  سال
  علوم وزارت زیر نظر

  پزشکی علوم دانشگاه  آزاد اسالمی دانشگاه
  زیر نظر وزارت بهداشت

  سایر

1393  7  3  0  1  0  
1394  11  4  1  1  1  
1395  11  4  1  2  4  
1396  5  3  0  1  3  
1397  7  5  0  3  0  

  

  تفكيك سال. تعداد منابع علمي منتشرشده به -٢جدول 

  مجموع  1397  1396  1395  1394  1393  سال
  49  5  11  14  12  7  بنیادي پروژه و طرح
  25  2  3  8  7  5  کاربردي پروژه و طرح

  215  20  47  49  60  39  داخلی پژوهشی علمی مقاالت
  554  105  159  108  97  85  خارجی پژوهشی علمی مقاالت
  798  219  93  98  195  193  همایش مقاالت
  42  15  9  8  6  4  کتاب

  40  2  3  19  6  10  داخلی اختراع
  347  25  53  88  96  85  خارجی اختراع
  501  74  95  110  112  110  داخلی نامهپایان
  2  0  0  0  1  1  خارجی نامهپایان

  

نامه توسط محققین و یا عدم پرسشها در آن

  هاي اینترنتی آورده نشده باشد. ها در پایگاهدرج آن

 درهاي مربوط به آفالتوكسين ها و پروژهطرح -الف

  ايران  پسته

یک دوره هاي تحقیقاتی در ارزیابی طرح

کننده این مطلب ، بیان1397تا  1393ساله از سال پنج

شده در طی تحقیقاتی ارزیابی طرح 74باشد که از می

 78/33ها رویکرد بنیادي و درصد طرح 22/66این دوره، 

  ).2درصد رویکرد کاربردي دارند (جدول 

ها و که بیشترین طرح دهدنتایج نشان می

هاي بنیادي در حال اجرا در این محدوده ارزشیابی پروژه

طور که مشاهده است. همان 1395مربوط به سال 

تا سال  هاي بنیاديها و پروژهطرحگردد، روند اجراي می

صورت افزایشی بوده، اما بعد از آن اجراي به 1395

   کند.روند کاهشی پیدا می هاي بنیاديها و پروژهطرح
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 دردر مجالت داخلي و خارجي  منتشرشده مقاالت -ب

  ايران پسته در آفالتوكسين ينهيزم

مقاله توسط  769که تعداد نشان داد  هایبررس

آفالتوکسین در پسته ایران در  يمحققین در زمینه

مجالت علمی داخلی و خارجی منتشر گردیده است. 

گردد، تعداد هده میمشا 2که در جدول  طورهمان

از سال  مجالت علمی داخلیشده در مقاالت منتشر

روند افزایشی داشته ولی پس از  1394تا سال  1393

آن روند کاهشی پیدا کرده است. این کاهش از سال 

  شدید بوده است. 1397تا  1396

مجالت علمی شده در تعداد مقاالت منتشر

داراي روند نسبتاً افزایشی بوده و  1396تا سال  خارجی

 1394کاهش یافته است. سال 1397بعد از آن در سال 

مقاله داخلی بیشترین تعداد را به خود اختصاص  60با 

داده است که نسبت به شروع زمان ارزیابی یعنی سال 

درصدي بوده است. کمترین  65داراي رشد  1393

 20با  1397ط به سال تعداد مقاالت داخلی نیز مربو

مقاله  159) با 2018( 1396 باشد. سالمقاله می

خارجی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است 

 1393که نسبت به شروع زمان ارزیابی یعنی سال 

درصدي بوده است. کمترین  46/53) داراي رشد 2015(

 85با  1393تعداد مقاالت خارجی نیز مربوط به سال 

  ).2اشد (جدول بمقاله می

  المللي هاي ملي و بينشده در همايشارائه مقاالت-ج

 هاي، همایش1397تا  1393ساله در دوره پنج 

مختلفی با موضوعات عمومی و تخصصی علمی در 

هاي کشاورزي، پزشکی، گیاهان دارویی، صنایع زمینه

 شناسی وشناسی، قارچغذایی، بهداشت، امنیت، زیست

ها مقاالتی در شده، که در آنزاریا حتی شیمی برگ

ت صورصورت عمومی و یا بهبهآفالتوکسین  ارتباط با

رائه ا در پسته ایراناختصاصی در زمینه آفالتوکسین 

مقاله  798گردیده است. در مدت زمان ارزیابی، مجموعاً 

هاي مختلف ارائه شده است (جدول به ترتیب در همایش

که بیشترین مقاالت ها نشان داد ). نتایج بررسی2

و کمترین  1397ها، مربوط به سال شده در همایشارائه

باشد. افزایش تعداد می 1396ها مربوط به سال آن

به دلیل  1397و  1394، 1393هاي مقاالت در سال

)، همایش ملی 1393اولین همایش ملی پسته (برگزاري 

) 1394هاي علمی در صنعت طالي سبز پسته (رهیافت

) بوده است. از نظر 1397ن همایش ملی پسته (و دومی

هاي مختلف، تفاوت شده، بین سالتعداد مقاالت ارائه

  شود. مشاهده می

 آفالتوكسين در با عنوان شدهچاپبررسي كتب  -د

  پسته ايران

ساله، شده در دوره پنجهاي انجامدر بررسی

جلد کتاب با عناوین مختلف چاپ شده بود  42تعداد 

صورت عام و یا ها بهمتون هر کدام از کتابکه در 

صورت اختصاصی به آفالتوکسین در پسته ایران اشاره به

لیفی منتشرشده در سال أهاي تتعداد کتاب شده بود.
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جلد کتاب، بیشترین تعداد را به خود  15با تعداد  1397

هاي ). روند رشد کتاب2اختصاص داده است (جدول

این کتب شاید شامل د. منتشرشده، افزایشی می باش

شده در این زمینه نباشد، چرا که هاي چاپهمه کتاب

این تعداد بر اساس اسناد ارائه شده توسط محققین، 

جستجوي اینترنتی (سایت کتابخانه ملی) و بررسی 

  اند.دست آمدهاي بهانهکتابخ

   آفالتوكسين ينهيزم در اتاختراعثبت  بررسي -ه

 ياختراع داخلی در زمینه 40در مجموع تعداد 

زیابی ساله ارآفالتوکسین در پسته ایران در این دوره پنج

به ثبت رسیده است. بیشترین تعداد اختراعات مربوط 

شده، می باشد (جدول اختراع ثبت 19با  1395به سال 

). این نکته حائز اهمیت است که روند رشد تعداد 2

 1395ثناي سال ساله، به استاختراعات در این دوره پنج

. جالب توجه است که این روند کاهشی بوده است

کند و موضوع در مورد اختراعات خارجی نیز صدق می

  هاي اخیر روند ثبت اختراع کاهشی بوده است.در سال

 در آفالتوكسين يزمينه در هانامهپايان بررسي -و

  ايران پسته

ساله ها در طول دوره پنجنامهپایاندر ارزیابی 

با موضوع  نامهپایان 501مشخص گردید که تعداد 

صورت خاص و آفالتوکسین در پسته ایران به

صورت عام، اجرا و تدوین شده است. روند آفالتوکسین به

ها افزایشی بوده است. در بیشتر سال نامهپایانتعداد 

گردد، بیشترین و مشاهده می 2طور که در جدول همان

هاي داخلی، به ترتیب مربوط به نامهپایانکمترین تعداد 

عنوان  74با  1397عنوان و سال  112با  1394سال 

به بعد  1395هاي پسته از سال نامهپایانتعداد  باشد.می

الزم به ذکر است  داراي روند کاهشی بوده است.

عصر (عج)، شهید باهنر کرمان، تربیت هاي ولیدانشگاه

ج دانشگاه داراي مدرس، فردوسی مشهد و شیراز پن

هاي نامهپایان ياند. در زمینهبوده نامهپایانبیشترین 

عصر رفسنجان انجام پسته همگی در دانشگاه ولی

  اند. شده

  بررسي روند تحليل  -ز

جهت بررسی وضع موجود و استخراج روندهاي 

 از مدلآفالتوکسین در پسته ایران  يموجود در زمینه

STEEP-V   .ش در ش تأثیرگذارعوامل ابتدا، استفاده شد

عوامل اجتماعی، فناورانه، اقتصادي، عوامل  شاملدسته 

از  .گردیدند بررسیها سیاسی و ارزش لموامحیطی، ع

بین عوامل مؤثر، افزایش تقاضاي پسته سالم و بدون 

 ترینآفالتوکسین براي مصرف در ایران و جهان، از مهم

اهی در حوزه باشد. افزایش سطح آگعوامل عمده می

سالمت و بهداشت، تغییر شیوه زندگی و مصرف غذاي 

سالم، برخورداري از امکانات سالم، افزایش رشد 

اقتصادي، تولید محصوالت جدید، تغییر در 

خوردن تعادل در طبیعت و همهاي زیستی، بهزیرساخت

صادرات و واردات  يهاي حکمرانان در زمینهسیاست

باعث افزایش تقاضا براي کاال به کشورهاي مختلف، 

. از شده استتولید پسته سالم و عاري از آفالتوکسین 
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ي هااین رو دستیابی به محصول سالم و بیشتر، روش

تولید پسته سالم و عاري از آفالتوکسین را با تغییرات 

مؤثر بر  عوامل بررسی از پسزیادي روبرو کرده است. 

 هاتفرص ضعف، قوت، نقاط ایران، پسته در توکسینآفال

با توجه به بررسی منابع موجود و مصاحبه با  دهایتهد و

 پس. گردیدند ییشناسامتخصصان صنعت پسته کشور 

 عوامل از یک هر به بیرونی، و درونی عوامل استخراج از

 نظرانصاحب نظر اساس بر امتیازهایی و ارزش مذکور،

 اثرگذاري میزان و شد داده زمینه این در خبرگان و

) 7 تا 3 (جداول گردید مشخصمختلف  عوامل

)Haghdel et al., 2017( .  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ;Dini et al., 2013; Reiter et al., 2009 ( خارجي) ايران (عوامل پسته در آفالتوكسين ها و تهديدهايفرصت -۳ جدول

Shakerardekani et al., 2012(. 

   تهديد   فرصت

  نبودن تولید پسته سالم و عاري از آفالتوکسین  راحت  هاي نوین در فرآوري پستهکاربرد روش امکان
  باغی بهعدم مدیریت صحیح   تغییر در شیوه مصرف مواد غذایی سالم 

  هاي تحقیقاتی بودجه در پروژه موازي کردهزینه  تبدیلی و تکمیلی جدید از پسته صنایع تتولید محصوال
  عدم ثبات قیمت پسته ایران در بازارهاي جهانی   صادرات بیشتر امکان

  سالمتی انسان  تهدید  افزایش خریداران پسته ایران جهتبازاریابی 
  سالمت و بهداشت  يدر زمینه نامناسبگذاري سیاست  باغ قبل و حین برداشت  بهترمدیریت  امکان
  تهدید حذف ایران از بازار جهانی پسته   هاي دولتی حمایت جلبامکان 

  تهدید صادرات پسته ایران  هاي آفالتوکسین براي پژوهش مین بودجهأت
  نشدن سطح علمی پژوهشگران و محققین روزبه  هاي بیولوژیکی و فیزیکیکاهش آفالتوکسین با روش

  کاهش آفالتوکسین  جدیدعدم امکان استفاده از راهکارهاي   هاي شیمیایی کاهش مصرف آالینده
  گیري میزان آفالتوکسین هاي باالي اندازههزینه  المللی  افزایش ارتباطات علمی و بین

   هتهدید برگشت محصوالت صادراتی آلود  مجهز هايآزمایشگاه سیسأت
  زیست آلودگی محیط  افزایش سطح آگاهی در حوزه سالمت

  افزایش احتمال آلودگی به آفالتوکسین  گیري آفالتوکسیناندازه يهاآزمایشگاه تجهیز
  شدهوري و کیفیت محصوالت تولیدکاهش بهره  بنديتوسعه صنایع بسته
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  ). عوامل داخلي( پسته ايراننقاط قوت  ارزيابي -٤ جدول

 نهايي امتياز  امتياز  اهميت ضريب  قوت نقاط

036/0  هاي نوینمحققین جوان براي اجراي پژوهش وجود  4  0/144 
 0/136  4 0/034  مرغوبیت طعم پسته ایران

 0/099  3 0/033  کشت پسته در ایران سطح وسیع زیر
 0/156  4 0/039  هاي بهداشتی کاهش میزان آفالتوکسین از طریق اجراي طرح

 0/144  4 0/036  جایگاه باالي ایران در تولید جهانی
 0/093  3 0/031  هاي مولد آفالتوکسیننوین جهت شناسایی قارچهاي گیري از روشبهره

 0/084  3 0/028  متمرکز بودن سطح زیر کشت پسته در ایران
 0/090  3 0/030  پسته ياربردي در زمینهکهايمحققین جهت اجراي پروژه تمایل

 0/102  3 0/034  مولد آفالتوکسینهاي هاي مفید، جهت کنترل قارچسمشناسایی میکروارگانی
 0/102  3 0/034  هاي مولد آفالتوکسین در باغهاي مفید، جهت کنترل قارچسمکاربرد میکروارگانی

 0/090  3 0/030  رفته هاي پیشگیري میزان آفالتوکسین با دستگاههاي نوین جهت اندازهاستفاده از روش
 0/093  3 0/031  دارانآگاهی باغ باال رفتن سطح سواد و

 0/156  4 0/039  ها ناسالمتی انساهمیت به
 1/489     جمع
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  .پسته ايرانارزيابي نقاط ضعف  -٥ جدول

 نهايي امتياز  امتياز  اهميت ضريب  ضعف نقاط

 0/039 1 0/039  هاي پستهمالکی در باغ خردهگستردگی 
 0/066 2 0/033  ناهماهنگی نهادهاي مربوط به پستهنابسامانی و 

 0/066 2 0/033  المللی هاي مناسب ملی و بیننبود راهبرد و سیاست
 0/068 2 0/034  هاي نظارت بهداشتی بر صنعت پسته کاستی 

 0/064 2 0/032  هاي قوانین و مقررات کشوري کاستی
 0/072 2 0/036  داشتن رقباي قدرتمند خارجی در صنعت تولید پسته 

 0/040 1 0/040  آلودگی پسته به آفالتوکسین 
 0/048 2 0/024  ایران پسته رآلودگی به آفالتوکسین درکشورهاي خریدا پایین بودن حد مجاز استاندارد

 0/049 2 0/025  علمیاعضاي هیئتهاي مطالعاتی خارج از کشور براي عدم امکان استفاده از فرصت
 0/039 1 0/039  عدم بودجه کافی براي تحقیقات 

 0/035 1 0/035  عدم وجود شبکه منسجم اطالعاتی  
 0/064 2 0/032  عدم ارتباط صحیح بین محققین داخل کشور حتی در یک نهاد پژوهشی 

 0/054 2 0/027  گیري آفالتوکسین محدودیت و کمبود مراکز آزمایشگاهی جهت اندازه
 0/040 1 0/040  پسته در طبیعت و باغ  ضایعات گرفتنقرار 
 0/075 3 0/025   نامهبراي پایان پستهبه انتخاب موضوعات  اساتید و دانشجویانتمایل عدم 

 0/037 1 0/037  صورت فله خرید و فروش پسته به
 0/062 2 0/031  عدم ارتباط بخش پژوهش با صنعت

 0/918    جمع
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  .)عوامل خارجيپسته ايران (هاي ارزيابي فرصت -٦ جدول

 نهايي امتياز  امتياز  اهميت ضريب  فرصت نقاط

 0/092 4 0/023 هاي نوین در فرآوري پستهفرصتی براي کاربرد روش

 0/051 3 0/017  فرصتی براي تغییر در شیوه مصرف مواد غذایی سالم 
 0/081 3 0/027  فرصتی براي تولید محصول جدید از پسته

 0/108 4 0/027  فرصتی براي صادرات بیشتر
 0/100 4 0/025  فرصتی براي بازاریابی و افزایش خریداران پسته ایران

 0/0810 3 0/027  برداشت پسته  حینهاي پسته قبل از برداشت و مدیریت صحیح باغ امکان
 0/0750 3 0/025  هاي دولتی حمایت جلبامکان 

 0/032 2 0/016  فرصتی براي حفظ منابع خاکی  
 0/093 3 0/031  هاي مرتبط با آفالتوکسین پسته هاي ویژه براي پژوهشمین بودجهأت

 0/128 4 0/032  هاي نوین بیولوژیکیفرصتی جهت کاهش آلودگی پسته به آفالتوکسین با روش
 0/072 3 0/024  هاي شیمیایی آالینده فرصتی براي کاهش مصرف

 0/072 3 0/024  المللی  فرصتی براي افزایش ارتباطات علمی و بین
/0   مجهز يهاآزمایشگاه سیسأتفرصتی جهت  202  3 0/066 

 0/144 4 0/036  فرصتی براي تولید محصول سالم و عاري از آفالتوکسین 
 0/087 3 0/029  افزایش سطح آگاهی در حوزه سالمت

 0/072 3 0/024  گیري آفالتوکسینها جهت اندازهمجهز نمودن آزمایشگاه
 0/087 3 0/029  فرصتی جهت تولید محصوالت جانبی

 0/132 4 0/033  بندي فرصتی براي توسعه صنایع بسته
 1/573    جمع
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 .خارجي) يران (عواملانقاط تهديد در پسته  ارزيابي -٧ جدول

 نهایی امتیاز  امتیاز  اهمیت ضریب  تهدید نقاط

 0/031 1 0/031 خطري براي تولید پسته سالم و عاري از آفالتوکسین 

 0/052 2 0/026  عدم مدیریت صحیح در بعضی از باغات پسته
 0/046 2 0/023  صورت موازي هاي تحقیقاتی بههاي کالن در پروژهمصرف بودجه

 0/030 1 0/030  تهدید کاهش منابع آبی کشور
 0/064 2 0/032  عدم ثبات قیمت پسته ایران در بازارهاي جهانی 

 0/036 1 0/036  هانان سالمتی انسدبه خطر افتا
 0/054 2 0/027  سالمت، بهداشت جامعه و کشاورزي  يهاي صحیح در زمینهگذاريعدم سیاست

 0/030 1 0/030  تهدید حذف ایران از بازار جهانی پسته 
 0/027 1 0/027  (مانند سیروز کبدي)در جامعه ناشی از آفالتوکسین هاي خاص افزایش بیماري

 0/058 2 0/029  تهدید صادرات پسته ایران
 0/052 2 0/026  کاهش سطح علمی پژوهشگران و محققین

 0/0412 2 0/021  عدم امکان استفاده از راهکارهاي نوین جهت کاهش آفالتوکسین 
 0/044 2 0/022  خطر انجام تحقیقات تکراري

 0/046 2 0/023  گیري میزان آفالتوکسین هاي باالي اندازههزینه
 0/033 1 0/033  تهدیدي براي برگشت محصوالت صادراتی به علت آلودگی 

 0/032 1 0/032  (خاك، آب و هوا)زیست آلودگی محیط
 0/048 2 0/024  تهدیدي جهت ارائه راهکارهاي کاربردي جهت کنترل آفالتوکسین 

 0/060 2 0/030  افزایش احتمال آلودگی به آفالتوکسین
 0/058 2 0/029  شدهوري و کیفیت محصوالت تولیدکاهش بهره

 0/842    جمع
  

  

  .خارجي در پسته ايران و داخلي عوامل نهايي امتياز مجموع -۸جدول

   نهايي امتياز جمع  نهايي امتياز    
 2/407 1/489  قوت  داخلی عوامل

 0/918   ضعف
 2/415 1/573    فرصت  خارجی عوامل

 0/842  تهدید
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در ارزیابی ماتریس عوامل داخلی و خارجی، 

چنانچه جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی و یا عوامل 

گیرد  قرار 99/1تا  1اي از خارجی در محدوده

دهنده ضعف داخلی سیستم و یا موضوع است. نشان

نشان از قرارگیري سیستم و یا موضوع  99/2تا  2امتیاز 

 گر قراربیان 4تا 3در وضع متوسط دارد و امتیازهاي 

 یینهاامتیاز جمع گرفتن سیستم در وضع عالی است. 

نی عوامل بیرو یینها جمع امتیاز و 407/2داخلی عوامل 

در  داتیتهد ادیحجم زدهنده نشانکه  باشدمی 415/2

 Haghdel( باشدمی آفالتوکسین پسته در ایران يزمینه

et al., 2017(.  

به عوامل مندرج در توجه در مرحله بعد با 

 فهرست کلی از ،خارجی هاي داخلی وماتریس

سپس در  .)9(جدول  دیگرد راهبردهاي مناسب تهیه

داخلی/  سیماتر( SWOT ياهناقالب جدول چهارخ

 راهبردهاي مناسبو موقعیت  ییبراي شناسا )خارجی

در ماتریس داخلی و خارجی چهار  استفاده شده است.

 چنانچه وضعیت سیستم در خانه )،10(جدول  ايانهخ

حفظ ساختار ( کارانهمحافظه راهبرد گیرد یک قرار

در خانه دو قرار گیرد استراتژي  اگر )،گرادرون -موجود

تغییر و تحول ساختار در جهت رشد و (تهاجمی 

 گیرد استراتژي تدافعی اگر در خانه سه قرار )،توسعه

 در خانه شماره و سرانجام اگر )تحول ساختار و تغییر(

 -حفظ ساختار موجود(رقابتی  راهبردباشد،  چهار

   .)Haghdel et al., 2017( شودتوصیه می )رونگراب

ز نمرات حاصل ا دیبا س،یماتر نیبراي تشکیل ا

عوامل خارجی را  عوامل داخلی و ابییارز هايسیماتر

افقی و عمودي قرار داد تا موقعیت  ابعاد به ترتیب در

 سیهاي ماترخانه درپسته ایران  آفالتوکسین در

نتیجه  سیماتر دو عدد در نیا برخورداز شود.  مشخص

مربوط به  دهايیتهد و ضعفکه مجموع نقاط  شودمی

 و وتقبیشتر از نقاط  آفالتوکسین در پسته ایران

 بردراه نیتدو نیباشد. بنابرامی کشور هاي آن درفرصت

 پس گیرد.قرار می تدافعی هايراهبرد در ناحیه ،مناسب

تدافعی جهت به حداقل رساندن  از راهبردهاي دیبا

هاي ناشی از تهدیدهاي به وجود آمده از نقاط نزیا

بایستی به این نکته توجه داشت که  بهره برد.، ضعف

راهکارها و راهبردهاي موجود و همه توان نمی

اي مجموعه ن،یبنابرا. دادمورد توجه قرار  پیشنهادي را

اثربخشی  تیریها مدی که بتوان بر آنیهاراهبرداز 

  گیرند. می قرار مورد توجه ،عمال نمودا

 موقعیت ابییارز سیکه ماتر طورهمان نیبنابرا

تدافعی صورت به مطلوب باید راهبردهاي ،دهدنشان می

د. در این حالت باید راهبردي تعیین کنیم که با نباش

تهدیدهاي پیش هاي ناشی از نزیا، ضعفنقاط  توجه به

را کاهش داده و یا از بین برد. این نتایج لزوم ایجاد رو 

اصالح در ساختار وضعیت فعلی آفالتوکسین در پسته 

). نتایج این تحقیق با 11دهد (جدول ایران را نشان می

مطابقت  به دست آمده توسط حقدل و همکارانتیجه ن

  .)Haghdel et al., 2017( دارد
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  .)Haghdel et al., 2017; Shakerardakani, 2016( ايران پسته در آفالتوكسين سوات ماتريس راهبردهاي -۹ جدول

   ضعف  قوت نقاط

ت
رص

ف
  

  

 جهت پسته فرآوري در نوین هايروش و اجراي توسعه-1
  آفالتوکسین به پسته آلودگی رساندن حداقل به
 و داخل در علمی تولیدات و محتوا گسترش و ایجاد-2

   خارج
  تولید محصول جانبی -3
  پسته فرآوري هايترمینال کردن مکانیزه-4
  کشور داخل در پسته بازار و کارآفرینی توسعه-5
 هايپروژه از منتج آفالتوکسین کنترل راهکار ارائه-6

  تحقیقاتی
   محصول برداشت سازيبهینه و هاباغ سازياستاندارد-7
 و کلی صورتبه مناسب تحقیقاتی هايبودجهاختصاص -8

  خاص
  تهیه فرموالسیون موثر بیو لوژیکی جهت استفاده در باغ -9

 در لوژیکی بیو موثر هايفرموالسیون کاربرد گسترش-10
  باغ
 گیرياندازه هايآزمایشگاه سیسأت و تجهیز-11

  آفالتوکسین 
  باغداران براي ترویجی و آموزشی هايکارگاهبرگزاري -12
 طراتخ با آشناییبراي  غیرهو  پویانمایی بروشور،تهیه -13

 آفالتوکسین

 علمی جوامع در علمی هايپژوهش و تحقیقات تبادل و گسترش -1
  خارج و داخل

 رشیت ، مربا( پسته سبز پوست از متنوع صنعتی محصوالتتهیه -2
  ...) و
  پسته سبز پوست فرآوري کردن مکانیزه و توسعه -3
   بنديبسته صنایع نوآوري و توسعه -4
 شدهبنديبسته پسته صادرات ازحمایت -5

يد
هد

ت
  

 

هاي نوین آبیاري جهت کاهش میزان استفاده از روش-1
  آب مصرفی 

 جدید در مناطقی با آب کافی  هايباغ ایجاد-2
  

  هاي خرده مالکییکپارچگی مدیریت باغ-1
دامپزشکی، علوم پایه  ،هاي بخش کشاورزيدهی فعالیتسامان-2
  صورت یک برنامه کالن مدیریتی با تمرکز بر آفالتوکسین پسته به
 بازارهاي به توجه با مناسب راهبردهاي و هاسیاست اجراي-3

  المللیبین
  عهجام بهداشت و سالمت با رابطه در صحیح اجراي و قوانین تنظیم-4
   سالمت مقررات و قوانین صحیح اجراي بر و نظارت تدوین-5
  کیفیت بهترین با سالم محصول تولید-6
  درمانی هايبیمه توسعه با درمان هايهزینه کاهش-7
  بازنگري در استانداردهاي موجود و تدوین استانداردهاي الزم-8
  کشور از خارج در هدف بازارهاي گسترش وتوسعه -9

   علمیهیئت اعضاي جهت تحقیقاتی آموزشی هايدوره برگزاري-10
  صادراتی هايتعرفه طریق از تحقیقات بودجهمین أت-11
  پسته پژوهشکده در اطالعاتی منسجم مرکزایجاد -12
   کشوري آفالتوکسین تحقیقات محوري کانون تعیین-13
  مرتبط هايوزارتخانه در بخشی بین هايهمکاريتقویت -14
 هتج استاندارد و پیشرفته مدرن، هايآزمایشگاه سیسأت وتجهیز -15

  میکروبی آلودگی و آفالتوکسین گیرياندازه
  نعتص بخش با تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه ثرؤم ارتباطبرقراري -16

  

  .سوات ارزيابي ماتريس راهبرد تعيين -۱۰جدول

  )گرادرون-موجود ساختار حفظ( کارانهمحافظه راهبرد  )توسعه و رشد جهت در ساختار تحول و تغییر( تهاجمی راهبرد
  )موجود وضع ساختار تحول و تغییر( تدافعی راهبرد  )برونگرا – موجود ساختار حفظ( رقابتی راهبرد
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  .ايران پسته در آفالتوكسين سوات ماتريس در تدافعي راهبردهاي -١١جدول

 راهبرد  تهديد  ضعف
براي تولید پسته سالم و عاري از  خطري پسته هايباغ در خرد مالکیت گستردگی

  آفالتوکسین 
 هپست باغات از بعضی در صحیح مدیریت عدم

  هاي خرده مالکییکپارچگی مدیریت باغ

 به مربوط نهادهاي ناهماهنگی و نابسامانی
  پسته

صورت به هامصرف بودجه کالن در پروژه 
  موازي 

هاي بخش کشاورزي، دهی فعالیتسامان
یک برنامه کالن صورت بهدامپزشکی، علوم پایه 

  مدیریتی با تمرکز بر آفالتوکسین پسته
 و ملی مناسب هاينبود راهبردها و سیاست

   المللیبین
ثبات قیمت پسته ایران در بازارهاي  عدم

  جهانی 
ها و راهبردهاي مناسب با توجه به اجراي سیاست

  المللی و اقتصاد جهانیبازارهاي بین
هاي نظارت بهداشتی بر صنعت کاستی
  پسته 

تنظیم قوانین و اجراي صحیح در رابطه با سالمت   هاناانس سالمتی افتادن خطر به
  و بهداشت جامعه

سالمت و  يدر زمینه ناسبمنا گذاريسیاست  قوانین و مقررات کشوري  هايکاستی
   بهداشت

و  ننظارت بر اجراي صحیح قوانی و تدوین
  مقررات
  جامعه، بهداشت و کشاورزي  سالمت

رقباي قدرتمند خارجی در صنعت تولید  داشتن
 پسته 

جهت حذف ایران از بازار جهانی  تهدیدي
 پسته 

  کیفیت بهترین با سالم محصول تولید

 هايبیمه توسعه با درمان هايهزینه کاهش  خاص در جامعه  هايبیماري افزایش  پسته به آفالتوکسین  آلودگی
  درمانی 

 به آلودگی استاندارد مجاز حد بودن پایین
 رانای پسته خریدار کشورهاي در آفالتوکسین

بازنگري در استانداردهاي موجود و تدوین  ایران پسته صادرات جهت تهدیدي
  استانداردهاي الزم

توسعه و گسترش بازارهاي هدف در خارج از  
  کشور

مطالعاتی  هايعدم امکان استفاده از فرصت 
 علمی خارج از کشور براي اعضاي هیئت

هاي علمی در جوامع گسترش و تبادل پژوهش محققین و پژوهشگران علمی سطح کاهش
  علمی داخل و خارج

هاي آموزشی پیشرفته تحقیقاتی جهت برگزاري دوره
  علمیاعضاي هیئت

استفاده از راهکارهاي نوین کاهش  عدم  عدم بودجه کافی براي تحقیقات  
  آفالتوکسین 

 هايتعرفه طریق از تحقیقات بودجه مینأت
  صادراتی 

منسجم اطالعاتی در پژوهشکده  مرکزایجاد  تکراري تحقیقات انجام جهت خطري عدم وجود شبکه منسجم اطالعاتی  
  پسته
کانون محوري تحقیقات آفالتوکسین کشوري در  تعیین

  پژوهشکده پسته 
ارتباط صحیح بین محققین داخل  عدم

 کشور 
 هايهاي بین بخشی در وزارتخانهتقویت همکاري تحقیقات تکراري  اجراي

  مرتبط
و کمبود مراکز آزمایشگاهی  محدودیت

 جهت اندازه گیري آفالتوکسین 
  میزان آفالتوکسین  گیرياندازه باالي هايهزینه

 براي برگشت محصوالت صادراتی به علت آلودگی  تهدیدي
ه پیشرفت هاي مدرن،سیس آزمایشگاهأتجهیز و ت

گیري آفالتوکسین و و استاندارد جهت اندازه
  آلودگی میکروبی

تهیه محصوالت صنعتی متنوع از پوست سبز پسته   )هوا و آب(خاك،  زیست محیط آلودگی دادن پوست سبز پسته در طبیعت و باغ  قرار
  ) ...(مربا ، ترشی و

سبز  پوستتوسعه و مکانیزه کردن فرآوري  
  پسته 

 یاديبن موضوعات انتخاب به محققین زیاد تمایل
 دکتري و ارشد کارشناسی هاينامهپایان براي

ارائه راهکار کاربردي کنترل  تهدید
 آفالتوکسین 

تشویق مادي و معنوي محققین و اعضاء هیات 
علمی براي ارائه راهکارهاي اجرایی جهت کاهش 

  و یا عدم آلودگی آفالتوکسین 
  بندي نوآوري صنایع بسته وتوسعه   احتمال آلودگی به آفالتوکسین  افزایش  فله  صورت بهو فروش پسته  خرید

  بندي شدهحمایت از صادرات پسته بسته
 ها و مراکز تحقیقاتیبرقراري ارتباط موثر دانشگاه تولید شده و کیفیت محصوالت  وريبهره کاهش صنعت با پژوهش بخش ارتباط عدم 

  با بخش صنعت
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  گيري کلينتيجه

یک کار پژوهشی ارزشمند باید داراي 

هاي مستخرج گزارش هاي مشخص مانند مقاله،خروجی

عبارتی تولیدات و برونداد علمی باشد و از پژوهش و به 

لمس در آن حوزه را دارا هاي قابلثیرگذاريأهمچنین ت

آفالتوکسین در پسته ایران نشان  بررسی جینتاباشد. 

ا هبا همه ضعف ،تولیدات و بروندادهاي علمیکه  دهدمی

ر داي مالحظهقابلي کمی هاشرفتیپها داراي و کاستی

اما از لحاظ کیفی و  است؛ ارزیابی بوده يهاسال

اثرگذاري هنوز جایگاه الزم را ندارد. در طی دوره 

طرح و پروژه تحقیقاتی اجرا  74ارزیابی،  سالهپنج

ها و درصد از این طرح 7/25که حدود گردیده است، 

آفالتوکسین پسته به  يهاي مصوب در زمینهپروژه

واحدهاي تحقیقاتی وزارت کشاورزي شامل 

 و بقیه در ها و مراکز تحقیقاتی تعلق دارد؛هپژوهشکد

بین واحدهاي آموزشی و تحقیقاتی وزارت علوم، دانشگاه 

هاي علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و سایر تقسیم گردیده 

شده در طی این طرح تحقیقاتی ارزیابی 74از است. 

ها با رویکرد بنیادي و ها و پروژهدرصد طرح 66دوره، 

  هستند. کاربردي  درصد با رویکرد 34

 يسهم کمتر تحقیقات کاربردي در زمینه

تمایل زیاد دهنده آفالتوکسین در پسته ایران، نشان

ود کمب محققین به انتخاب موضوعات بنیادي و احتماالً

بوده است. هاي کاربردي بودجه الزم براي اجراي پروژه

ن آفالتوکسی ياجرا نکردن تحقیقات کاربردي در زمینه

م ارائه و یا کاهش راهکارهاي کاربردي کنترل عدباعث 

ضمن اینکه بسیاري از آفالتوکسین گردیده است. 

 مدتتکراري و کوتاهصورت بههاي کاربردي نیز پروژه

در این  بوده و خروجی کاربردي مناسبی نداشته اند.

هاي تحقیقاتی به گردد بودجهخصوص پیشنهاد می

با  یابد و هاي بلند مدت هدفمند تخصیصبرنامه

ز ا محوریت یک سازمان ذیصالح مانند پژوهشکده پسته

جلوگیري شود.  ايتکرار موضوعات متعدد و جزیره

ردي کارب قاتیبه تحق شتریتوجه بتوان با همچنین می

موانع ارتباط  و رفع اجراروشن و قابل نیقوانتدوین  و

یی، باعث اجرا و یقاتتحقی–یسسات علمؤم نیب

 يهااساس سفارش پژوهش بر ايگسترش و قوت اجر

  . گردید یخصوص و یهاي دولتبخش

دست آمده در خصوص هآمار و اطالعات ب

ارزشیابی  سالهپنجتولیدات علمی در طی دوره 

داخلی و مقاله علمی  769ست که ا کننده آنبیان

تعداد کم مقاالت  در این دوره انتشار یافته است.خارجی 

 در این دوره قابلالمللی توسط پژوهشگران ایرانی بین

هاي بعد ادامه یابد، اگر این روند در سال باشد ومل میأت

ته بایستی به این نکاي اندیشید. بایستی براي آن چاره

ن هاي کالبه اجراي برنامه بنديیعدم پاتوجه داشت که 

اي، قهیدادن به اعتقادات فردي و سل تیو اولو یقاتیتحق

شور ک یپژوهش زانیر و برنامه رانیگمیتصم ییم آشناعد

م الز اعتباری، عدم تخصیص علم دیجد هايتکنیکبا 

، نیهاي نوپژوهش ی وقاتیتحق هايبراي انجام طرح
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 یشگاهیم، کمبود مواد آزماالز زاتیتجه ضعف امکانات و

ف یعضتباعث  سرعتبه یالمللنیعدم وجود ارتباطات ب و

ی روزمرگ ناچار به و کشور درسطح علمی محققین 

  . گرددپژوهشگران می

در خصوص دیگر پارامتر تولیدات علمی کشور 

 42یافته در طی دوره ارزشیابی یعنی تعداد کتب انتشار

داخلی و  اختراع و نوآوري تعدادباشد. می کتابجلد 

  است.  عنوان ثبت گردیده 387 زمینه این درخارجی نیز 

 سالهپنجها در طول دوره نامهپایاندر ارزیابی 

داخلی و  پایان نامه 501مشخص گردید که تعداد 

 یدهبه ثبت رسبا موضوع آفالتوکسین در پسته،  خارجی

ها مربوط به پژوهشگران ایرانی است. که بیشتر آن است

رتبه نخست تعداد  در عصر رفسنجانولیدانشگاه 

 انیدانشجوبیشتر  تعدادپذیرش نامه قرار دارد. پایان

 المیهاي مختلف دانشگاه آزاد اسشده در واحدرفتهیپذ

باعث اختصاص رتبه  یهاي دولتدانشگاهنسبت به 

نخست دانشگاه آزاد اسالمی گردیده است. این در حالی 

 زاتیو امکانات و تجه یعلمتیکه تعداد اعضاء هئاست 

از  کمتراغلب واحدها  نیاغلب ا یشگاهیآزما

 میعل مسئله باعث افت نیاست و ا یهاي دولتدانشگاه

یی باعث عدم کاراتر عبارت سادهی و به امور پژوهش

 یحت اديیدر مواقع زگردد. هاي انجام شده، میپژوهش

و  ستیقابل استخراج نها نامهاز این پایان مقاله هم

  شود.یم یگانینامه در کتابخانه باانیپا

نیز ) et al. sheikhan )2003 گونه کههمان

موقع و کافی عدم تخصیص بهاند گزارش کرده

بخش  نبودهاي دانشجویی از طرف دولت و بودجه

ت فراوانی را به الدهنده پژوهش، مشکخصوصی سفارش

د اشنبتحقیقات هدفمند گردد که و باعث می آوردبار می

 نامه و یا رساله، موضوعی برو فقط براي انجام یک پایان

 .گرددموجود براي دانشجو تعریف اساس امکانات 

 جهت ، تنهاودشاي حاصل از آن کار مقالهاگر  نتیجهدر

علمی و ارتقاي تحصیلی یا ارتقا و ترفیع عضو هیئت

عدم وجود همچنین  گردد.استفاده میاستخدام دانشجو 

شده بین مراکز ارتباط تحقیقاتی منظم و تعریف

اري که بسیها سبب شده است پژوهشی کشور و دانشگاه

 هاي دانشجویی با موضوعات طرحنامهاز موضوعات پایان

تحقیقاتی مراکز پژوهشی کشور همپوشانی  هايو پروژه

داشته باشد. این امر سبب هدر رفت سرمایه مالی و 

گردد. الزم است در این خصوص انسانی کشور می

بندي کار بین مراکز پژوهشی و و یا تقسیمهماهنگی 

حوریت یک سازمان مانند پژوهشکده با م دانشگاهی

اساس یک برنامه بلند  همچنین برورت گیرد. پسته ص

هاي نامههاي سند راهبردي، پایانمدت مانند برنامه

صورت پیوسته و هدفمند به مرحله اجرا هدانشجویی ب

ات مدت عالوه بر تولیدتواند در بلنددرآید. این مسئله می

م بخش تولید پسته سال علمی، اثرگذاري قابل توجهی در

  نیز داشته باشد. 
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ها و پردازش و تحلیل داده آوري،جمعبا 

محیط  هايشیروندها وگرا دادها،یاطالعات پیرامون رو

از مهمترین عوامل عمده مشخص گردید که  پیرامونی

اي افزایش تقاض ،در زمینه آفالتوکسین در پسته ایران

ران و در ای پسته سالم و بدون آفالتوکسین براي مصرف

افزایش سطح  عوامل متعددي مانند باشد.جهان می

آگاهی در حوزه سالمت و بهداشت، تغییر شیوه زندگی 

ومصرف غذاي سالم، برخورداري از امکانات سالم، 

 افزایش رشد اقتصادي، تولید محصوالت جدید، تغییر در

هاي زیستی، به هم خوردن تعادل در طبیعت زیرساخت

صادرات و واردات  يمرانان در زمینههاي حکو سیاست

کاال به کشورهاي مختلف، باعث افزایش تقاضا براي 

. از شده استآفالتوکسین  تولید پسته سالم و عاري از

 عاري سالم و بیشتر، دستیابی به محصول رواین

 کرده است. زیادي روبرو هايچالشازآفالتوکسین را با 

 ادیضعف عوامل داخلی و حجم ز ارزیابی ماتریس سوات،

ا رآفالتوکسین پسته در ایران  يدر زمینه داتیتهد

 با دیمطلوب با نشان داد و مشخص کرد که راهبردهاي

 دهايیهاي ناشی از تهدناتوجه به نقاط ضعف، زی

ار ک براي این. ببردو یا کالً از بین  دهد رو را کاهشپیش

فعلی  در ساختار وضعیت اساسی تحولی نیاز به

  باشد. میآفالتوکسین در پسته ایران 

ر جهت ایجاد تغییبا توجه به نتایج این تحقیق، 

در ساختار وضعیت فعلی آفالتوکسین راهکارها  و تحول،

  گردد.و پیشنهادهاي زیر ارائه می

مدیریت یکپارچه، محوري و صحیح بسیاري از  -

 مالکی. هاي با مدیریت خردهباغ

 کالن با تمرکز بر طرحیک تدوین و اجراي  -

 .آفالتوکسین پسته

المللی و داخلی جهت اجراي شناخت بازارهاي بین -

 ها و راهبردهاي مناسب.سیاست

 نظارت بر اجراي صحیح قوانین و مقررات تدوین و -

 .سالمت جامعه ، بهداشت و کشاورزيدر رابطه با 

هاي درمانی جهت کاهش هزینه درمان توسعه بیمه -

 هاي خاص.بیماري

 .گسترش بازارهاي هدف در خارج از کشور سعه وتو -

هاي علمی در گسترش و تبادل تحقیقات و پژوهش -

 .جوامع علمی داخل و خارج

هاي تامین بودجه تحقیقات از طریق تعرفه -

 .صادراتی

کانون محوري تحقیقات آفالتوکسین کشوري  تعیین -

 و ایجاد شبکه منسجم اطالعاتی. در پژوهشکده پسته

 شتریاي براي همکاري هرچه ببخشنامهرفع موانع  -

 ی و صنعت.نهادهاي پژوهش ،ها دانشگاه

پیشرفته و  هاي مدرن،سیس آزمایشگاهأجهیز و تت -

گیري آفالتوکسین و آلودگی استاندارد جهت اندازه

 .وبییکرم

تهیه محصوالت صنعتی متنوع از پوست سبز پسته  -

 .(مربا ، ترشی و...)

 .آوري پوست سبز پستهکردن فرتوسعه و مکانیزه -
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تشویق مادي و معنوي محققین و اعضاء  -

علمی براي ارائه راهکارهاي اجرایی جهت تئهی

  .کاهش و یا عدم آلودگی آفالتوکسین

حمایت از  وبندي توسعه و نوآوري صنایع بسته -

 .بندي شدهصادرات پسته بسته

بازنگري در استانداردهاي موجود و تدوین  -

 .استانداردهاي الزم

هاي آموزشی پیشرفته تحقیقاتی برگزاري دوره -

 .علمیجهت اعضاي هیئت

  

  اريزسپاسگ

 ینا انجام جهت پسته پژوهشکده از وسیلهبدین

 .گرددمی قدردانی و تشکر تحقیق
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Abstract 

In this research, while investigating the 

amount of scientific output in the field of 

aflatoxin in pistachio, ways to improve pistachio 

quality and increase consumer health are 

presented. Therefore, the indicators such as the 

number and type of scientific papers, articles, or 

abstracts of articles presented in conferences, 

research projects, thesis, and published books in 

the field of aflatoxin in pistachio were 

evaluated. Data collection was done by preparing 

the questionnaire and completing it using the 

information of the actual people and the 

information available at educational, research 

and executive institutions, as well as searching 

through the Internet sites including 

Scopus, Magiran, SID, web of science and 

others, in 2015 to 2019. The results showed that 

during the evaluation period, 74 research projects 

were implemented, about 25.7% of which were 

carried out by research units of the Ministry 

of Jahad-e-Agriculture, including research 

institutes and research centers, and the rest were 

dedicated educational and research units of the 

Ministry of Science, Medical 

Sciences, Azad University and others. 66.2 

percent of the projects are based on the 

fundamental approach and 33.8 percent of the 

projects are with the applied approach. A total of 

769 scientific articles have been published in this 

period. During this period, 42 volumes of the 

book have been published. The number of 

patents and innovations registered in this course 

was 387 titles. During this time, 501 MSc and 

Ph.D. thesis has been prepared. Demand for 

healthy pistachio is growing in Iran and the world 

and it pointed out that desirable strategies should 

be defensive. A strategy should be chosen that 

reduces or eliminates the damage caused by the 

threats. In fact, to improve consumer awareness 

and health, a corrective approach should be taken 

to structure the current status of aflatoxin in 

pistachio. 

Keywords: Aflatoxin, Pistachio, Research, 

Scientific Output, Scientometric, Strategic 

Analysis 

 

  

  

 


