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چكيده

توليد دانش در علوم زيستى: پيشتاز در ايران و جهان

امروزه، ارتقاء سهم توليدهاى علمى در زمينه علوم زيستى در ميان ساير علوم در كشور هاى پيشرفته علمى به 
حدود 55% ، بيانگر  اهميت روزافزون اين علم در دنياى كنونى است. در اين مقاله سعى شده است تا با ارزيابي 
وضعيت علمى ايران در حوزه علوم زيستى، بر اساس داده هاى به دست آمده از پايگاه اطالع رسانى«وب 
علوم» و با تمركز بر 5 شاخص علم سنجي شامل: توليد نوشتار هاى پژوهشى و سهم جهانى توليدهاى علمي 
در زمينه علوم زيستي، سهم پژوهش كشورها از توليد ناخالص ملى، ميزان توليد اسناد علمى به وسيله 10 
دانشگاه برتر،  كيفيت و ميزان استناد نشريه هاى پذيرنده مقاله هاى پژوهشى و موضوع هاى برتر در حوزه 
علوم زيستى در ايران و دو كشور در حال توسعه در منطقه (تركيه ومصر ) و يك كشور توسعه يافته اروپايى 
(آلمان)، به تعيين شاخص هاى علمى كشور پرداخته شود. با توجه به مستندهاى استخراج شده پژوهش در 
علوم زيستى در مقايسه با ساير علوم در ايران با استناد به ضريب تاثير مجله ها، داراى كيفيتى باالتر است. 
همچنين، رقم  3/92 مورد  استناد به ازاى هر نوشتار  در زمينه علوم براى ايران و رقم  4/305 مورد  استناد به 
ازاى هر مقاله در حوزه علوم زيستى، خود بيانگر رشد كيفى علوم زيستى است.  در مورد رشته هاى برتر علوم 
در كشور هاى پيشرفته علمى ، از جمله كشور آلمان 5 رشته اول با استنادهاى باال مربوط به علوم زيستى است 

كه بيانگر اهميت و گرايش روزافزون به اين شاخه از علم در ميدان بين المللى است.  

 
 واژگان كليدى: رتبه بندى علوم زيسـتى، GDP ، اسـناد علمى نمايه شده، علم سنجى، ايران، 

تركيه، مصر، آلمان.  
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توليد دانش در علوم زيستى: پيشتاز در ايران و جهان

مقدمه
 تمركز جهان و تغيير نگرش جهانى براى افزايش توليد علمي با 
محوريت علوم زيستى و بهره مندى از صنايع پاك مبتني بر اين 
علوم، بر اهميت پژوهش و تصميم در خصوص ارتقاى سهم و بهبود 
وضعيت كشورها در توليد دانش در علوم زيستى مى افزايد.  در اين 
نوشتار، داده هاى مقاله هاى چاپ شده و ساير مدارك علمى مربوط 
به علوم زيستى ايران و استناد به آنها با كشورهاى تركيه، مصر و 
آلمان مقايسه مى شود. الزم به ذكر است، حدود 55٪ توليد علم 
جهانى در كشور هاى پيشرفته علمى در زمينه علوم زيستى است. 
بنابراين، امروز جايگاه پژوهش هاى علوم زيستى در جهان از اهميت 
ويژه اى برخوردار است و اين امر باعث همبستگى بسيارى از رشته 
هاى علمى با علوم زيستى و اجراى پژوهش هاى بين رشته اى 
مى شود. نكته مهم آن است وجود همبستگى علوم زيستى با ساير 
رشته هاى علمى در كشورهاى جهان به گونه اى است كه حتى اين 
همبستگى در صنعت  نيز كاربرد پيدا كرده است.  امروزه، ميزان توليد 
مستندهاى پژوهشى در سطح بين المللى كه به همت دانشمندان و 
پژوهشگران يك كشور و حمايت مسئوالن  انجام مى شود ،گوياى 
توان علمى ، توان  ابداع و فنآورى، ميزان رشد اجتماعى و اقتصادى 
كشورهاست. پيشرفت دانش وفناورى هاى نوين در زمينه اطالع 
رسانى نيز خود به خوبى امكان  سنجش مقايسه اين توان  را ميان       
كشورها امكان پذير نموده است. پايگاه اطالع رسـانى وبگاه علـوم 1  
زميـنه مــناسبى براى دستيابى به داده هاى مربوط به هريك از 
هاى  زمينه  در  و  كشورها  تفكيك  به  ارزيابى  مورد  هاى  شاخص 
علمى مد نظر است [1]. در اين جستار، بر آنيم تا با تمركز بر چند 
شاخص ارزيابى  و ارائه  داده هاى الزم با بهره مندى از دو پايگاه 
ISI 2 و 3ESI [1] ،  وضعيت علوم زيستى در ايران  و  دو كشور در 

حال رشد منطقه اى( تركيه ، مصر) و يك كشور رشد يافته اروپايى  
( آلمان ) و سهم هر يك در توليد علم جهانى  را مطالعه نمائيم.

1 Web of science
2 Institute of Scientific  Information
3 Essential Science Indicator  

و  ايران  در  زيستى  علوم  توليد  وضعيت  بررسى   -1
هاى  كشور  عضو  اى  منطقه  توسعه  حال  در  كشور  دو 

كنفرانس اسالمى4 (OIC)  و يك كشور توسعه يافته.
مجموع  شده،  نمايه  پژوهشى  هاى  مقاله  نخست:  شاخص   -1-1
هاى  داده  ارائه  با   ، ابتدا  در  هرمقاله.  ازاى  به  استناد  و  استنادها 
استخراج شده از پايگاه داده هاى ESI در بازه زمانى 1999-2009 
مرور  به   ،(1 (جدول  ميالدى)   2010 ژانويه  اول  در  يافته  (انتشار 
اجمالى وضعيت توليد نوشتار هاى بين المللى مربوط به زمينه علوم 
محض و علوم زيستى در  چهار كشور مورد مطالعه (ايران، تركيه، 

مصر، آلمان) مى پردازيم.
شده  دريافت  هاى  داده  براساس  شود،  مى  مشاهده  كه  چنان   
زمينه  در  ايران  شده  نمايه  هاى  نوشتار  تعداد   ،ESI پايگاه  از 
مورد(0/45  زمانى( 1999-2009)، 52928  بازه  در  محض  علوم 
درصد از مقدار مربوط به علوم محض جهانى) ؛ مجموع استنادها 
207349 مورد و ميزان استناد به ازاى هر نوشتار 3/92بوده است.
در زمينه علوم زيستى تعداد نوشتار هاى نمايه شده 15187(13/. 
درصد از مقدار مربوط به علوم محض جهانى)، مجموع استنادها 
محاسبه  مورد  نوشتار 4/305  هر  ازاى  به  استناد  و  مورد   52336
شده است. سهم علوم زيستى ايران از علوم محض آن كشور از 
نظر توليد نوشتار 28/7 درصد و از نظر  مجموع  استنادات 25/2 
درصد بوده است. در مورد سه كشور ديگر  تركيه، مصر و آلمان 
علوم  از  تركيه  زيستى  علوم  سهم  است:  شرح  اين  به  نتايج  نيز 
محض آن كشوراز نظر توليد نوشتار 53/2 درصد و از نظر  مجموع  
استنادها 52/9 درصد بوده است ، سهم علوم زيستى مصر از علوم 
محض آن كشور از نظر توليد مقاله 30/2 درصد و از نظر  مجموع  
استنادها 39/4 درصد بوده است و سهم علوم زيستى آلمان از علوم 
محض آن كشور از نظر توليد مقاله45/5 درصد و از نظر  مجموع  
استنادها 56/7 درصد برآورد شده است كه در كليه كشورها بيانگر 

پيشتاز بودن علوم زيستى در مقايسه با ساير علوم مى باشد.

1-2- شاخص دوم: مقايسه  5GDP يا سهم اعتبارهاى بخش 
پژوهش از توليد ناخالص ملى درچهار كشور مورد مقايسه

محسوب              كشورها  يافتگى  رشد  هاى  شاخص  از  يكى    GDP

4 Organization  of Islamic Conference
 5 Gross Domestic Production 
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توليد  از  پژوهش  بخش  اعتبارهاى  سهم  معناى  به  و  شود  مي 
اعتبار  سهم  شده،  انجام  هاى  پژوهش  بنابر  است.   ملى  ناخالص 
درصد،   3 از  بيش   GDP از  يافته  رشد  كشورهاى  پژوهشى 
كشورهاى در حال رشد 1- 0/5 درصد و كشورهاى رشد نيافته زير 

0/5 درصد برآورد شده است. با توجه به ارقام اعالم شده در سال 
2009 در چهار كشور مورد بررسى، آلمان در جايگاه اول و پس از 
 GDP درصد  مصر(28/5  آلمان)،   GDP درصد  با 54  تركيه(  آن 
متوسط  است.  گرفته  قرار  آلمان)   GDPدرصد ايران(10  )و  آلمان 
سهم اعتبارهاى بخش پژوهش از توليد ناخالص ملى ايران در ده 
سال گذشته  در حدود 0/47 مى باشد. امروزه، يكي از مهمترين  
معيار هاي رشد يافتگي و رشد نيافتن كشورها بر پايه ميزان توجه 
دولت ها و اختصاص سهم مناسب از توليد ناخالص ملي  به بخش 
پژوهش و فنآوري است. در حال حاضر، سهم اعتبارهاى پژوهشي 
كشور هاي توسعه يافته  از توليد ناخالص ملي  بيش از 3 درصد، 
كشور هاي در حال رشد بين 1 تا 1/5درصد و كشور هاي رشد 

سهم   كه  داشت  اذعان  بايد  باشد.  مي  درصد  از  5/.  كمتر  نيافته 
هاى  سال  بودجه  لوايح  در  ملي  ناخالص  توليد  از  پژوهش  بودجه 
گذشته كشور  تاكنون نه تنها افزايش نيافته، بلكه كاهش هم يافته 
است.  سهم بخش پژوهش از  توليد ناخالص ملي  كه در برنامه 

چهارم رشد 3 درصد يعني 2 درصد سهم دولت و 1 درصد سهم 
بخش خصوصى، بانك ها و بيمه ها تعيين شده بود؛ هيچگاه محقق 
نشده است و اين يك چالش جدى در آغاز برنامه 5 ساله پنجم 
و تحقق سهم 3 درصدى پژوهش از توليد ناخالص ملى محسوب 
مى شود. آمار و نتايج نشان مى دهد كه ميان رشد يافتگى و سهم 
بخش پژوهش از  توليد ناخالص ملي  ارتباطى مستقيم برقرار است؛ 
ملي   از  توليد ناخالص  پژوهش  بخش  سهم  به  با توجه  بنابراين، 
كشور الزم است تا با برنامه ريزى مدون ، براى افزايش اعتبارهاى 
بخش پژوهشى تالش شود تا ايران نيز جايگاه شايسته خود را در 

ميان كشورهاى در حال رشد بدست آورد.
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    )    (   2009-1999 

Bioscience/Science (%) 
BioscienceScience    

 
  

/ / 

   

 

   

/ /      

/ / 

   

 

   

/ /      

/ / 

   

 

   

/ /      

/ / 

   

 

   

/ /      



27

توليد دانش در علوم زيستى، پيشتاز در ايران و جهان

فصلنامه نشاء علم، سال اول، شماره 2 ـ خرداد ماه 90

 1-3- شاخص سوم: مقايسه توليد علم در زمينه علوم زيستى 
در ده دانشگاه برتر از هريك از چهار كشور مورد مطالعه 

   رتبه بندى ده  دانشگاه تراز اول در هر يك از چهار كشور مورد 
بررسى بر اساس ميزان اسناد توليد شده در زمينه علوم زيستى(بر 
پايه داده هاى  استخراج شده از پايگاه داده هاى  ISI ، نشان 
مى دهد كه ده دانشگاه برتر آلمان با توليد 38305 سند علمى در 
زمينه علوم زيستى در جايگاه اول و پس از آن تركيه ( 17683 سند 
علمى)، مصر(8857 سند علمى) و ايران(6975 سند علمى) قرار 
گرفته است.  از نظر ميزان توليد اسناد علمى، دانشگاه هايدلبرگ 
تپه  حاجت  هاى  دانشگاه  آن  از  پس  و  نخست  جايگاه  در  آلمان 
تركيه( 48 درصد توليد اسناد علمى دانشگاه هايدلبرگ)، دانشگاه 
و  هايدلبرگ)  دانشگاه  علمى  اسناد  توليد  درصد  مصر(37  قاهره  
سپس دانشگاه علوم پزشكى تهران(34 درصد توليد اسناد علمى 
دانشگاه هايدلبرگ) قرار گرفته است. شايان ذكر است كه از ميان 

چهار كشور مورد بررسى، بجز كشور ايران در باقى كشورها بخش 
علوم پزشكى تفكيك نشده است. در صورتى كه دانشگاه تهران با 
دانشگاه علوم پزشكى تهران با يك عنوان بررسى شوند، دانشگاه 

تهران رتبه باالترى از تركيه و مصر را بدست خواهد آورد.

كشور  مقاالت   پذيرنده   اول  نشريه  ده  مقايسه    -4-1
ايران  در رشته هاى علوم و زمينه علوم زيستى

در جدول2  ده  نشريه  اول پذيرنده مقاله هاى  كشور ايران  در 
بدست  هاى  داده  پايه  بر  زيستى  علوم  زمينه  و  علوم  هاى  رشته 
 2000-2009 زمانى  بازه  در   ESI هاى   داده  پايگاه  از  آمده 

فهرست شده اند.
نشريه  به  اسناد  تعداد  بيشترين  ايران،  زيستى  علوم  زمينه  در     
  1IF تاثير  ضريب  با    Transplantation Proceeding

همچنين،  ؛  شود  مى  مربوط  اسناد 338  مجموع  و  معادل 1/055 

1 Impact Factor

 2          Impact factor )2009 -2000() [1( 
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بيشترين IF دريافت شده براى اسناد علمى ايران در اين زمينه رقم 
6/203 و كمترين IF دريافت شده رقم 0/573 مى باشد. ميانگين  
IF دريافت شده براى اسناد علمى منتشر شده در زمينه علوم زيستى 
 ،  IFفاقد نشريه  عنوان  دو  احتساب  با  ايران  اول  نشريه  ده  در  و 
رقم2/167 برآورد مى شود.در رشته هاى علوم بيشترين اسناد ارسال 
اختصاص   IFمقدار بيشترين  دارد.  تعلق  معادل0/268   IF با شده 
مقدار،  كمترين  و  رقم1/187  زمينه  اين  در  علمى  اسناد  به  يافته 
رقم0/059 مى باشد.  ميانگين IF ازآن مقاله هاى ايران در رشته 
هاى علوم با احتساب سه نشريه فاقد IF رقم  0/531 است. شايان 
ذكر است كه ميانگين  IF رشته هاى علوم زيستى در ايران نزديك 
به چهار برابر كليه علوم در ايران مى باشد. اين نتيجه گيرى مى تواند 

گوياى كيفيت نوشتار هاى انتشار يافته در زمينه علوم زيستى توسط 
پژوهشگرهاى ايران باشد. ضمن اينكه با ارزيابى استنادهاى علمى 
 IF  تنها در حوزه علوم زيستى در چهار كشور مورد بررسى ميانگين
دريافت شده براى اسناد علمى منتشر شده در زمينه علوم زيستى در 
ده نشريه اول ايران با احتساب دو عنوان نشريه فاقد IF، رقم2/167 
 ، IF درده نشريه اول تركيه با احتساب يك عنوان نشريه فاقد ،
رقم0/710 ، در ده نشريه اول مصر با احتساب يك عنوان نشريه 
فاقد IF ، رقم0/992  و در ده نشريه اول آلمان با احتساب يك 
 IF رقم 6/195 برآورد مى شود كه ميانگين ، IFعنوان نشريه فاقد
رشته هاى علوم زيستى در ايران از دو كشور تركيه و مصر بسيار باال 
تراست و در مقام دوم بعد از آلمان قرار مى گيرد. اين نتيجه گيرى 

 3 -        )2( 
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توليد دانش در علوم زيستى، پيشتاز در ايران و جهان

فصلنامه نشاء علم، سال اول، شماره 2 ـ خرداد ماه 90

علوم  زمينه  در  يافته  انتشار  هاى  نوشتار  كيفيت  گوياى  تواند  مى 
زيستى توسط پژوهشگرهاى ايران باشد.

علوم  هاى  رشته  در  برتر  رشته  پنج  مقايسه   -5-1
بر  مقايسه  مورد  كشور  چهار  در  زيستى  علوم  زمينه  و 

اساس شاخص استناد به ازاى هر نوشتار
در جدول 3 ، پنج رشته اول در هريك از كشورهاى مورد بررسى در 
رشته هاى علوم و علوم زيستى بر اساس داده هاى بدست آمده از 
پايگاه داده هاى ESI در بازه زمانى 2009-1999 فهرست شده اند.
   با توجه به جدول فوق براساس شاخص استناد به ازاى هر نوشتار ، 
در سه كشور ايران، تركيه و آلمان در رشته هاى علوم و زمينه علوم 
زيستى موضوع  بيولوژى مولكولى و ژنتيك(مانند پژوهش درباره 
سلول هاى بنيادى و شبيه سازى)  [10-2] در جايگاه اول استناد به 
ازاى هر مقاله قرار گرفته است. در كشور مصر، در هر دو زمينه ياد 
شده، اين جايگاه ازآن موضوع ايمنولوژى [16-11] مى باشد. نكته با 
اهميت، همسان بودن موضوع هاى با بيشترين تعداد استناد به ازاى 
هر نوشتار در رشته هاى علوم و زمينه علوم زيستى  است. در كشور 
ايران نيز اين همسانى نزديك، بدون احتساب رشته شيمى مشاهده 
مى شود. موضوع بيولوژى مولكولى و ژنتيك در ايران به دليل بهره 
مندى از بيشترين ميزان استناد به ازاى هر نوشتار ، جايگاه اول را هم 
در رشته هاى علوم و هم در زمينه علوم زيستى به خود اختصاص 
داده است.     رشته شيمى [18،17] با بيشترين ميزان توليد مقاله و 
بيشترين ميزان استناد در ايران، بر اساس شاخص استناد به ازاى هر 

نوشتار در جايگاه دوم  در رشته هاى علوم قرار گرفته است. 

نتيجه گيرى
  امروزه، ميزان توليد علم در كشورهاى گوناگون جهان، با سرعت 
توسعه همسويى كاملى دارد؛ به بيانى ديگر براحتى مى توان با مراجعه  
به آمار توليد علم در يك كشور يا منطقه ، به ميزان رشد يافتگى آن 
كشور پى برد و در عين حال، اين ويژگى را با ساير كشورها مقايسه 
كرد. به همين دليل، در كشورهاى در حال رشد در تمام اسناد باال 
دستى  خود اعم از دكترين هاى تدوين شده، اسناد  و  برنامه هاى 
راهبردى كوتاه مدت، ميان مدت ، بلند مدت و افق هاى ترسيم شده 
براى توسعه، همواره رشد علمى در صدر اهداف قرار   مى گيرد. در 
اين ميان، اهميت حوزه علوم زيستى چه در بعد علمى و چه در حوزه 

فنآورى به حدى است كه  در حال حاضر نزديك به 55٪ توليدهاى 
علمى دركشور هاى پيشرفته جهان حول محور علوم زيستى استقرار 
يافته است. در نتايج ارائه شده، مشخص است كه ميانگين IF رشته 
هاى علوم زيستى در ايران نزديك به چهار برابر كليه علوم در ايران 
مى باشد و از ساير كشور هاى منطقه پيشى گرفته است. اين نتيجه 
گيرى مى تواند گوياى كيفيت نوشتار هاى انتشار يافته در زمينه 
علوم زيستى توسط پژوهشگرهاى ايران باشد. سهم علوم زيستى 
ايران از علوم محض از نظر توليد مقاله28/7 درصد و از نظر  مجموع  
استنادها 25/2 درصد بوده است. در مورد سه كشور ديگر  تركيه، 
مصر و آلمان نيز نتايج به اين شرح است: سهم علوم زيستى تركيه 
از علوم محض از نظر توليد نوشتار 53/2 درصد و از نظر  مجموع  
استنادها 52/9 درصد بوده است .سهم علوم زيستى مصر از علوم 
محض از نظر توليد مقاله 30/2 درصد و از نظر  مجموع  استنادها 
39/4 درصد بوده است و سهم علوم زيستى آلمان از علوم محض 
از نظر توليد نوشتار 45/5 درصد و از نظر  مجموع  استنادها 56/7 
درصد برآورد شده است كه در كليه كشورها بيانگر پيشتاز بودن علوم 
دانشمندان  از  بايد  مى  باشد.  مى  علوم  ساير  با  مقايسه  در  زيستى 
ايرانى و پژوهشگرهاى پر تالش كشور كه با وجود موانع و مشكالت 
به  كشور  براى  را  افتخارهائى  چنين  اند  توانسته  امكانات  كمبود  و 
ارمغان آورند، سپاسگزارى نمود. آنچه امروزه تالش علمى در زمينه 
علوم زيستى را ارزشمند مى كند، تأثير تالش هاى علمى بر رشد 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جوامع انسانى است . باتوجه به تمركز 
جهان بر علوم قدرمند زيستى و با عنايت به جايگاه درخور و اهميت 
كشور ايران در جهان و منطقه و آرمان هاى ارزشمند و مصوب در 
سند چشم انداز بيست ساله ايران ، پيشينه، توان و ظرفيت هاى 
باالى علمى و فرهنگى اين كشور، نيروهاى جوان مستعد و دانش 
پژوه، همچنين با توجه به اهميت علوم زيستى و علوم وابسته به آن 
در توليد علم ، ضرورت بهبود كميت و كيفيت دانش مولد در كشور، 
حفظ محيط زيست ، ادامه روند فوق و عدم شناخت سريع حوزه 
هاى پژوهش در علوم زيستى نه تنها ايران را به اهداف خود در سند 
چشم انداز بيست ساله كشور نزديك نمى كند، بلكه هر لحظه براين  
فاصله مى افزايد. شايان ذكر است كه  اهميت پژوهش هاى علوم 
زيستى در جهان بدين مناسبت است كه اين علم مى تواند بهترين 
الگو براى ساير علوم و فنآورى باشد. حكمت و قوانين صحيح بكار 
گرفته شده در طبيعت موجب شده است كه بشر اين علم را الگوى 
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ساير علوم قرار دهد و با تقليد از علوم و فنآورى هاى طبيعت پس 
از شناخت آن مى تواند فنآورى هاى طبيعى را با الگو گرفتن از آن 
ابداع و جوامع انسانى را از منافع آن بهره مند سازد. فنآورى هاى الگو 

گرفته از طبيعت فنآورى هاى به نسبت پاك و كم ضرر مى باشند.

تقدير و تشكر
   اين نوشتار بخشى كوتاه از گزارش انجمن بيو شيمى فيزيك ايران 
است كه به سفارش و حمايت هاى بخش مميزى توسعه علوم در 

معاونت علمى و فنآورى رياست جمهورى تهيه شده است. 
نويسنده هاى اين نوشتار از حمايت هاى معاونت علمى و فناورى 
تشـــكر      ايران  فيزيك  شيــمى  بيو  انجمن  و  جمهورى  رياست 

مى نمايند.  
پايگاه هاي  اطالعات رجوع شده در اين نوشتار: 

- Essential Science Indicators Version, 2.3,    

http://esi.isiknowledge.com/rankdata page.cgi? 

option search=GER 

- http://www.tradingeconomics.com/Economics/

GDP.aspx?Symbol=DEM
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