رﻫﯿﺎﻓﺖ  /ﺷﻤﺎره ﺳﯽو ﯾﮑﻢ – ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1382

ارﺗﻘﺎء ﻋﻠﻢ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺑﺮﮔﺮدان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻧﺸﺮﯾﮥ Science Watch

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ ﮔﺮوﻫـﯽ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﻮده ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ و درﺟﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه در ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ )(ISI
آﻣـﺮﯾﮑﺎ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎلﻫـﺎی  1981ﺗـﺎ  ،2002اﯾـﺮان ﭘﯽدرﭘﯽ ﺣﻀﻮرش را
در ﺟﻬﺎن ﻋﻠﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮوﻫﯽ
از ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣـﯿﺎﻧﻪ ،ﺷـﺎﻣﻞ اﯾـﺮان ،در ﺑﯿﺴـﺖ ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔـﯿﺮد .ﻫﻤـﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ) (1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ
اﯾـﺮان ﻫﺮﭼـﻨﺪ ﻫـﻨﻮز ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﮐـﻢ اﺳـﺖ ،در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت اﯾﺮان
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ،از 501ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  1996ﺑﻪ  1830ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺳﺎل ،2002
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺼـﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾـﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻋﻠﻢ در اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت آن ﻣﺮﺗﺐ
در ﺣـﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی دارای ﯾﮏ ﻗﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻤـﯽ در ﺳـﺎل  1537) 1996ﻣﻘﺎﻟـﻪ( ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﯾﮏ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪک را
ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫﺪ و آﻧﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ آن از ﺳﺎل  2000ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ  1300ﻣﻘﺎﻟﻪ در
ﺳﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻘـﺎﻻت آﻧﻬـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﻮد ،ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ) (1ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻋﻠﻤـﯽ ﮐﻤﺘﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋـﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺻﻔﺮ در ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ دادهﻫﺎی
 ISIدر ﺳـﺎل  ،1981دارای  236ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﺎل  2002ﺑﻮده
اﺳـﺖ .در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﻣﺠﻠـﻪ  Natureدر ﮔﺰارﺷـﯽ از ﻋﻠﻢ در
ﺟﻬـﺎن ﻋﺮب ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ) (R&Dﺑـﻪ ﻣـﯿﺰان  83درﺻﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل  1992ﺗﺎ
 1996اﻓـﺰاﯾﺶ داده ﺳـﺖ] .[1اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﮐﻠﯿﺪ واژه

ﻃﻮر ﺳﻨﺠﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﯿﺮد.

ارﺗﻘﺎء ﻋﻠﻢ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ.

اردن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،از  55ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  1981ﺑﻪ  485ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 2002

ﺗﻤﺮﮐﺰ رﺷﺘﻪای

اﻓـﺰاﯾﺶ داده اﺳـﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را در

ﺳــﻬﻢ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ رﺷــﺘﻪ در ﺗﻮﻟــﯿﺪ ﻋﻠﻤــﯽ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣــﯿﺎﻧﻪ

ﻫﻤﯿـﻦ ﻣـﺪت از  10ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﻪ  108ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﻨﺘﺨـﺐ ،ﺑﺮاﺳـﺎس درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه در  ،ISIﺑﻪ

ﺑـﺎ ﺗﻮﻟـﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﻧﺘﻬﺎی دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد و اواﯾﻞ

ﭼـﺎپ رﺳـﯿﺪه در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎلﻫـﺎی  1998ﺗﺎ  ،2002در ﺟﺪول

دﻫـﻪ ﻧﻮد ﻣﯿﻼدی ،در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از  300ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺷﻤﺎره ) (1ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮاق در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ

ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻋﻠـﻢ

)Watch

 (Scienceﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﻬﻢ

ﻧﺎﭼﯿﺰ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ دارﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ

ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ از  204در ﺳﺎل  1981ﺑﻪ  70در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺳـﻮدان ،ﯾﻤـﻦ و ﻟﯿﺒـﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻮدان

ﺷـﮑﻞ ) (2ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻌـﺪاد ارﺟﺎﻋﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎ را در ﻫﺮ ﺳﺎل

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  150ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل در اواﺳﻂ دﻫﻪ

ﺑـﺮای ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻃﯽ دوران ﭘﻨﺞ ﺳﺎل )ﺑﺎ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ(

ﻫﺸـﺘﺎد داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﺳﺎل  1999ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت آن از 100

ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺟﻬﺎﻧـﯽ )ﺑﻪ ﺻﻮرت  1/00ﺑﯿﺎن ﺷﺪه(

ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﯿﺒﯽ و ﯾﻤﻦ ،ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  100ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻪ

ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ .ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻧﻤـﻮدار ﻣﺬﮐـﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،

ﺷـﺪه در ﻫـﺮ ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻟﺬا ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺮور ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ارﺗﻘﺎء ﻋﻠﻢ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺷﮑﻞ  1ـ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی 2002ـ 1981ﮐﻪ در  ISIﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
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ﺟﺪول  1ـ ﺳﻬﻢ رﺷﺘﻪ اﺻﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی 2002ـ 1998ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎی ISI
رﺷﺘﻪ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت رﺷﺘﻪ

درﺻﺪ رﺷﺘﻪ

ﮐﺸﻮر
ﻣﺼﺮ

ﻋﻠﻮم ﻣﻮاد

1067

78

اﯾﺮان

ﺷﯿﻤﯽ

2199

44

ﻋﺮاق

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

79

3

اردن

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

455

17

ﻟﺒﻨﺎن

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ

572

7

ﻋﻤﺎن

ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی

69

8

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

1221

46

ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی

92

11

ﻣﺤﯿﻂﺷﻨﺎﺳﯽ

71

8

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﺳﻮرﯾﻪ
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ

ارﺗﻘﺎء ﻋﻠﻢ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺷﮑﻞ  2ـ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎ
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ﺟﺪول  2ـ رﺷﺘﻪای ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺟﺎﻋﺎت را در ﻓﺎﺻﻠﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی 2002ـ 1998داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
رﺷﺘﻪ

ﮐﺸﻮر

رﺷﺘﻪ

ﮐﺸﻮر

ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی

ﻣﺼﺮ

رﯾﺎﺿﯿﺎت

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی

ﻣﺼﺮ

ﺷﯿﻤﯽ

ﻋﻤﺎن

ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

اﯾﺮان

ﻣﺤﯿﻂﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺼﺮ

ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی

ﻣﺼﺮ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

اردن

ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﯿﺎﻫﯽ

ﺳﻮرﯾﻪ

ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ

ﻣﺼﺮ

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻟﺒﻨﺎن

ﻋﻠﻮم ﻣﻮاد

ﻣﺼﺮ

ــــــ

ــــــ

زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ /ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ

ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎﻋﺎت در رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در آن رﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺪد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ در
رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺟﺎﻋﺎت ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ را ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد.

ارﺗﻘﺎء ﻋﻠﻢ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ .ﻣﺼﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﻮاد ﮐﻪ
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘـﺶ را در ﺗﻮﻟـﯿﺪ ﻋﻠﻤـﯽ اﯾـﻦ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در
زﻣﯿـﻨﻪﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ ،ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬـﯽ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ
ﺧـﻮد ﺑـﺮ روی رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ
ﺧــﻮد را در ﭘــﻨﺞ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ در رﺷــﺘﻪﻫــﺎی ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨــﯽ،
ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻋﻠـﻢ

)Watch

 (Scienceدر اﯾـﻦ ﻣﺮور از اﻃﻼﻋﺎت

ﭘﺎﯾﻪ  ISIدر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  1981-2002اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
دادهﻫـﺎی ﻧﺸـﺮ و ارﺟﺎﻋـﺎت ﻣـﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  170ﮐﺸـﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺿـﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛـﯿﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ در
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺪک در
اواﯾـﻞ دﻫـﻪ ﻫﺸـﺘﺎد ،ﯾﮏ ﻗﻠﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ارﺟﺎﻋﺎت را در ﺳﻤﺖ
ﭼـﭗ ﻧﻤـﻮدار ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ،اﻣـﺎ )ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت
ﮐﺸـﻮر ﻧـﯿﺰ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽﯾـﺎﺑﺪ( ﻧﻤـﻮدار ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

درﺑـﺮدارد .در ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ زﯾﺎد آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ،رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دارای  157379ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  39404ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ) (2ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
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ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ در

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﻃـﻮل ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ دارﻧـﺪ ،ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،

Æ

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺒﻮری

داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﻋﻤـﺎن ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎران  113ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﻤﺎﯾـﻪ ﺷـﺪه در ﻣﻘـﺎﻻت ﺷﯿﻤﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی 2002ـ1998
ﺑـﻮدهاﻧـﺪ و ﺿـﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت  %68ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻋـﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ ،رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻤﯽ در ﻋﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ارﺟﺎﻋـﺎت را در ﺑﯿـﻦ دﯾﮕـﺮ رﺷـﺘﻪﻫﺎ دارد و اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ در ﺑﯿﻦ
ﻫـﺮﮐﺪام از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎﻻﺧـﺮه ،ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (1ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺮ
روی ﭼـﻪ رﺷﺘﻪای ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
را در اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی 2002ـ  1998داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﻣـﺜﺎل ،اﯾـﺮان در رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢ در ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘـﺎﻻت اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ارﺗﻘﺎء ﻋﻠﻢ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
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