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Abstract
Background and aim: Today, the quantitative and qualitative research on the
scientific outputs of various fields has been considered in universities and
scientific centers. The aim of this study was to evaluate the status of Iran's
scientific outputs in the field of energy and fuel and compare it with that of the
Middle East countries.
Material and methods: In this applied and scientometric study, the data were
collected by advanced searching in the Web of Science. These data were related to
the energy and fuel from 1998 to 2017. HistCite and VOSviewer were used to
analyze the data and draw the scientific maps, and Excel software was applied for
statistical analysis.
Findings: The results showed that Iran had 10870 indexed documents in the field
of energy and fuel. The highest number of documents was published in 2016. In
terms of the number of documents in this field, Iran ranked 13th in the world and
first in the Middle East. Moreover, in terms of international cooperation in the
world and Middle East, Iran was the most cooperative with the United States and
Turkey. The most common keywords used by Iranian researchers were
optimization, genetic algorithm and exergy, respectively. Furthermore, by
reviewing the topics in the most cited articles of the world, it was found that these
articles were more focused on renewable energy while in Iran, more focused on
non-renewable energy.
Conclusion: The findings indicated that the Iran’s documents had growing trend in
this field. Although Iran has a good position in the Middle East in terms of the
number of documents, it has a poor performance in terms of the number of
citations and Hirsch index, which should be taken into consideration.
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دانشگاه علوم پزشکی بابل ،مجله علم سنجی کاسپین
سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،79صفحه 9-81

بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزهی انرژی و سوخت
و مقایسهی آن با کشورهای خاورمیانه
پذیرش مقاله79/1/03 :

دریافت مقاله79/81/1 :

چکیده
*8

محسن فاضلی ورزنه )(MA Student
مهدی بهمنی )(MA Student

8
8

عرفان قادری آزاد )(MA Student

سابقه و هدف :بررسی کمّی و کیفی تولیدات علمی حوزههای مختلف ،امروزه در دانشگاهها و مراکز علمی مورد
توجه قرار گرفته است .هدف این پژوهش ،تعیین وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزهی انرژی و سوخت و مقایسهی
آن با کشورهای خاورمیانه میباشد.

 .8گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده

مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش علمسنجی انجام شده است .دادههای آن با استفاده از

مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

بخش جستجوی پیشرفته پایگاه استنادی  Web of Scienceگردآوری شده است .این دادهها مربوط به حوزهی
انرژی و سوخت در بین سالهای  8991تا  7182میباشد .برای تحلیل دادهها و ترسیم نقشههای علمی نرمافزارهای
 HistCiteو  VOSviewerبکار گرفته شده است و برای تحلیل دادههای آماری ،از نرمافزار اکسل استفاده شده

*نویسنده مسئول:
محسن فاضلی ورزنه

است.

تهران ،خیابان جالل آل احمد ،جنب پل نصر

یافتهها :نتایج نشان داد که ایران در زمینهی انرژی و سوخت  81121مدرک نمایه شده در این پایگاه دارد .بیشترین

(گیشا) ،دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت ،گروه

تعداد مدارک مربوط به سال  7182است .ایران از لحاظ تعداد مدارک در این حوزه جایگاه سیزدهم در جهان و جایگاه

علم اطالعات و دانششناسی.

اول را در خاورمیانه داراست .همچنین از لحاظ همکاریهای بینالمللی در خاورمیانه و جهان به ترتیب بیشترین
Email:

همکاریهای ایران با کشورهای ترکیه و ایاالت متحده آمریکا است .پررخدادترین کلیدواژههای به کار گرفته شده

fazeli.mohsen@ut.ac.ir

توسط پژوهشگران ایرانی به ترتیب  genetic algorithm ،optimizationو  exergyاست .همچنین با بررسی
موضوعات کار شده در مقاالت پراستناد دنیا مشخص شد این مقاالت بیشتر روی موضوعات مربوط به انرژیهای
تجدیدپذیر تمرکز داشتهاند ،در حالی که بیشترین تمرکز پژوهشی ایران روی موضوعات مربوط به انرژیهای
تجدیدناپذیر است.
نتیجهگیری :نتایج حاکی از روند رو به رشد مدارک ایران در این حوزه است .اگرچه ایران از لحاظ تعداد مدارک،
جایگاه خوبی در خاورمیانه دارد ،اما از لحاظ تعداد استنادات و شاخص هرش عملکرد ضعیفی داشته است که این
مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :تولیدات علمی ،انرژی و سوخت ،ایران ،خاورمیانه ،علم سنجی

مقدمه
پایگاههای اطالعاتی معتبر مانند وب آو ساینس از معیارهای مهم
رتبهبندی کشورها است .این پایگاه یکی از پایگاههای معتبر جهانی
برای ارزیابی استنادی ،کمّی و کیفی مدارک منتشر شده هر یک از
کشورها می باشد (.)4
به منظور سیاستگذاری در علم و فناوری و برنامهریزی کشورها در
راستای باال بردن سطح کیفی و کمّی تولیدات علمی و همچنین ارتقای
رتبهی علمی کشور نسبت به سایر کشورها ابتدا باید وضعیت و جایگاه
فعلی خود را شناخت و این امر ضرورت انجام تحقیقات در زمینهی
ارزیابی وضعیت بینالمللی تولید علم و مقایسه آن با سایر کشورها را
نشان میدهد ( .)5از طرفی در سالهای اخیر عدهای از کشورهای
منطقهی خاورمیانه از جمله ترکیه ،ایران ،مصر و برخی دیگر از

امروزه میزان تولیدات علمی کشورها جایگاه آنها را در جهان
مشخص میکند .یکی از جنبههای اثربخشی دانشگاههای هر کشور را
میتوان از طریق بهرهوری تحقیقات آن اندازهگیری کرد ،به همین دلیل
با انتشار نتایج این تحقیقات میتوان از آن به عنوان شاخصی برای
اندازهگیری این بهرهوری استفاده کرد ( .)8به همین دلیل امروزه
سنجش و پایش علم در رشتهها و موضوعات مختلف و همچنین
سنجش مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها که مراکز اصلی تولید علمی هر
کشور است و مقاالت منتشر شده در مجالت ،نشانگر دستاورد و بازدهی
جامعهی علمی در ابعاد کوچک مانند نویسنده تا ابعاد گستردهتر آن از
جمله کشور و منطقه محسوب میشود ،این امر بیشتر از پیش مورد
توجه است ( .)7-3از طرفی میزان تولیدات علمی نمایه شده در
8
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تولیدات علمی ایران در این حوزه روند رو به رشدی داشته ،به طوری که
ایران با رشد  %38/2بعد از کشور ترکیه قرار گرفته است (.)84
 Kingبا بررسی تولیدات علمی  38کشور دنیا از طریق بررسی
مدارک منتشر شده و استنادات آنها در نمایه استنادی علوم نشان داد
که آمریکا اولین تولیدکننده اطالعات علمی است و انگلیس ،آلمان ،ژاپن
و فرانسه به ترتیب پس از آن قرار دارند .ایران در بین این کشورها در
جایگاه سیام بود %14/5 .از مقاالتی که بین سالهای  8993تا 7111
بیشترین استنادات را دریافت کرده بودند توسط هشت کشور اول از نظر
تعداد مدارک تولید شده بودند (.)85
 Mamtoraو همکاران در پژوهشی به بررسی تحقیقات علوم
زیستی در شمال استرالیا در بین سالهای  7111تا  7188پرداختند .در
این تحقیق رابطه بین نشریات دو دانشگاه و مناسب بودن آنها با زمینه
علوم زیستی است که در مدل ارزیابی تحقیقات استرالیا  ERAتعریف
شده ،مورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیق دو پایگاه اسکوپوس و وب
او ساینس مورد بررسی قرار گرفتند .طبق این پژوهش رشد شدید در
نشریات در دوره  87ساله مذکور کامال مشهود است (.)82
 Liو دیگران در مقالهای به تجزیه و تحلیل کتابشناختی از تحقیقات
ارزیابی محیط زیست جهانی در یک دوره  71ساله از  8993تا 7187
پرداختنهاند .آنها مسائلی مانند روند رشد ،مقولههای موضوعی و
نشریات ،همکاریهای بینالمللی ،توزیع جغرافیایی نشریات و موضوعات
پژوهشی را بررسی کردهاند .آنها دریافتند که مباحث داغی مانند تنوع
زیستی و تغییرات آب و هوایی در تحقیقات فعلی بسیار مورد تاکید قرار
گرفتهاند و در آینده نیز احتماال بیشتر مورد استفاده قرار گیرند .در این
تحقیق شاخص  hبه عنوان ابزاری برای تعیین میزان کیفیت تحقیقات
مورد استفاده قرار گرفته است (.)82
در مطالعهی انجام گرفته توسط جلیلینیا و همکاران در مورد
بررسی وضعیت تولیدات علمی خاورمیانه در حوزه چاقی در بین
سالهای  8991تا  7183که دادههای مربوط به آن از پایگاه استنادی
اسکوپوس استخراج شد ،آنها دریافتند تعداد انتشارات و استنادات
کشورهای خاورمیانه در این حوزه روند رو به رشدی داشته است .با توجه
به اینکه تعداد تولیدات این حوزه در بین این سالها در دنیا 485872
مدرک بود %3/52 ،از آن مربوط به کشورهای خاورمیانه بود .ایران با
 %72/2در مقایسه با سایر کشورها در جایگاه سوم بعد از ترکیه
(با  )%42/94و رژیم اشغالگر قدس (با  )%35/75در خاورمیانه قرار
داشت .از نظر تعداد استناد کشورها به ترتیب کشورهای رژیم اشغالگر
قدس ،ترکیه و ایران کشورهای پیشرو در خاورمیانه بودند .بیشترین
همکاریهای فرامنطقهای خاورمیانه با کشور آمریکا و بیشترین
همکاری درون منطقهای با کشور عربستان صعودی بود (.)81
در بررسی انجام شده توسط پیکری و همکاران بر روی تحقیقات
دیابت در کشورهای خاورمیانه ،ابتدا دادههای مربوط به این حوزه طی
سالهای  8991تا  7187از پایگاههای  Pubmed ،ISIو Scopus
استخراج شد .تعداد نشریات حوزهی دیابت در طول این دورهی  73ساله
روند رو به رشدی داشته است .ترکیه ،رژیم اشغالگر قدس ،ایران،

کشورهای اسالمی به منظور حضور فعالتر در زمینهی علم و دانش
تالشهای زیادی کردهاند که نتایج آن را میتوان در افزایش میزان
تولیدات علمی برخی از آنها در مجالت نمایه شده در پایگاه وب آو
ساینس دید (.)2-1
یکی از عوامل توسعهی اقتصادی در کشورها استفادهی بهینه از
منابع سوخت و انرژی است .این امر به خصوص در کشورهای نفتخیز
و منطقهی خاورمیانه اهمیت بیشتری مییابد (.)9
در زمینهی بررسی تولیدات علمی ،پژوهشهایی پیش از این انجام
شده است که در ادامه به مواردی از آنها اشاره میشود:
نوروزی چاکلی و حسنزاده در پژوهشی با موضوع بررسی تولیدات
علمی نمایه شدهی ایران و کشورهای اسالمی منطقهی خاورمیانه در
پایگاه وب آو ساینس بین سالهای  7113تا  7112روی کلیهی
تولیدات علمی ایران مورد بررسی قرار داده و دریافتند که در بین این
سالها تولیدات علمی ایران روند رشد صعودی داشته است (.)81
در پژوهش زارع بنادکوکی و محمد صالح که محدودهی آن به
بررسی جایگاه ایران در تولیدات علمی مهندسی در  51سال گذشته
اختصاص داشت ،روند گسترش مقالهها در مناطق مختلف جغرافیایی
مشخص شد .نتایج این تحقیق نشان داد که کشورهای آسیای شرقی،
آمریکای شمالی و اروپای غربی بیشترین تعداد انتشار مقاله را در
زمینههای مهندسی به خود اختصاص دادهاند (.)88
مروتی و حیاتی در پژوهش خود با موضوع بررسی وضعیت تولید
علم در حوزهی مدیریت تغییر در پایگاههای استنادی تامسون رویترز که
در بین سالهای  8991تا  7119روی کلیهی تولیدات پایگاههای مذکور
در این موضوع انجام شده بود ،دریافتند که در مجموع  7531مدرک در
این حوزه تولید شده که بیشترین مدارک طی سالهای  7112تا 7119
منتشر شدهاند .یافتهها حاکی از این بود که  2815نویسنده در تولید علم
این حوزه حضور داشتهاند .این مدارک به وسیلهی  11کشور تولید
شدهاند که کشورهای ایاالت متحده آمریکا و انگلستان در رتبههای اول
و دوم قرار داشتند (.)87
در پژوهشی دیگر ستوده و مروتی به بررسی وضعیت تولیدات
علمی ایران در حوزهی حقوق بیماران و مقایسهی آن با دیگر کشورها
پرداختند .اطالعات این پژوهش که مربوط به سالهای  8991تا 7181
بود از پایگاههای استنادی تامسون رویترز به دست آمد .نتایج نشان داد
شمار مقاالت بر پایهی الگویی نمایی رو به افزایش است که نشانگر
پایداری تولید علم در این حوزه است (.)83
در پژوهش انجام شده توسط نظرزاده زارع با موضوع مقایسه
تولیدات علمی ایران با کشورهای رقیب خاورمیانه در حوزهی تعلیم و
تربیت ،که دادههای مربوط به آن از پایگاه استنادی وب آو ساینس در
بین سالهای  7113تا  7187استخراج شد ،نشان داد که کل تولیدات
علمی ایران در حوزهی تعلیم و تربیت بین سالهای مورد مطالعه 8142
مقاله بوده است که در این بین ،گرایش آموزش عالی با  579مقاله،
بیشترین سهم و گرایش تکنولوژی آموزشی با  71مقاله ،کمترین سهم
را در این تولیدات به خود اختصاص دادند .همچنین آنها دریافتند که
9
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 -2جایگاه ایران از نظر تعداد مدارک در این حوزه ،در منطقه و دنیا
چگونه است؟
 -2شاخص فعالیت هر یک از کشورهای خاورمیانه در این حوزه چگونه
است؟

عربستان صعودی و مصر پنج کشور رقیب در خاورمیانه بودند و از لحاظ
تعداد استنادات رژیم اشغالگر قدس ،ترکیه و ایران کشورهای پیشرو
بودند .بیشترین همکاری بینالمللی کشورهای خاورمیانه با جهان مربوط
به کشور آمریکا و بیشترین همکاری داخل منطقه با عربستان صعودی
بود (.)89
در پژوهش جلیلینیا و همکاران با موضوع سهم تحقیقات سالمت
در تولیدات علم ملی ایران در بین سالهای  7111تا  7184در پایگاه
استنادی اسکوپوس آنها دریافتند که از بین  732152مدرک منتشر
شده از ایران تعداد  18122مدرک از آنها مرتبط با رشتههای سالمت
است .دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای بیشترین مدارک تولید شده
بود و بعد از آن به ترتیب دانشگاههای آزاد و علوم پزشکی شهید بهشتی
قرار داشتند .همچنین ایران بیشترین همکاری بینالمللی در این حوزه را
به ترتیب با کشورهای ایاالت متحده آمریکا ،انگلستان و کانادا داشته
است (.)71
تا به امروز پژوهشهای مختلفی در حوزهی تولیدات علمی
رشتههای مختلف به انجام رسیدهاند ،اما تا کنون پژوهشی به بررسی
تولیدات علمی ایران با رویکرد علم سنجی در حوزهی انرژی و سوخت و
مقایسهی آن با کشورهای خاورمیانه نپرداخته است .با توجه به این که
نگاه به گذشته همواره میتواند منشا روشنگری در زمان آینده باشد ،لذا
بررسی آن چه که تا کنون در حوزهی انرژی و سوخت منتشر شده است
میتواند جایگاه ایران را در میان کشورهای خاورمیانه نشان دهد .از
طرفی با توجه به اهمیت سوخت و انرژی و مدیریت آن در منطقه
نفت خیز خاورمیانه ضرورت سنجش تولیدات علمی این حوزه در
منطقهی خاورمیانه از اهمیت باالیی برخوردار است .هدف اصلی این
پژوهش سنجش تولیدات علمی نمایه شدهی ایران و مقایسه آن با دیگر
کشورهای خاورمیانه در حوزهی سوخت و انرژی در پایگاه استنادی
 WoSاز بعد کمّی و کیفی ،جهت راهنمایی سیاستگذاران این حوزه
میباشد .این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت بررسی این حوزه و با
هدف سنجش میزان تولیدات علمی آن از لحاظ کمّی و تحلیلهای
استنادی و کشف اولویتهای پژوهشی در ایران و همچنین سنجش
جایگاه ایران در منطقه و جهان قصد دارد جایگاه فعلی ایران را در
زمینهی تولیدات علمی انرژی و سوخت نشان دهد .پژوهشگران در این
پژوهش قصد دارند به پرسشهای زیر پاسخ دهند:
 -8کلیدواژگان پرکاربرد ایران در حوزهی انرژی و سوخت کدامند و این
کلیدواژگان چقدر در راستای موضوعات پژوهشهای پراستناد این حوزه
در دنیا است؟
 -7همکاریهای بینالمللی ایران در این حوزه به چه صورت است؟
 -3نویسندگان ،سازمانها و مجالت هسته در ایران کدامند؟
 -4زبان ،نوع و تعداد مدارک در زمینه سوخت و انرژی چه روندی دارد
و ایران از چه جایگاهی در منطقه و جهان برخوردار است؟
 -5رشد علمی ایران در سوخت و انرژی ،از لحاظ تعداد مدارک چگونه
است؟

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع روش علم سنجی است .دادههای آماری این
پژوهش از پایگاه استنادی  WoSبین سالهای  8991تا 7182
استخراج شد .جامعهی آماری پژوهش حاضر 81121 ،مدرک
منتشر شدهی ایران در حوزهی انرژی و سوخت است (تا تاریخ  8اسفند
 .)8392بازیابی دادهها از طریق بخش جستجوی پیشرفتهی پایگاه
استنادی  WoSبا جستجوی کلیدواژهی  Energy & Fuelsدر بخش
حوزه موضوعی انجام شد .پس از بازیابی ،نتایج به سالهای  8991تا
 7182محدود شد.
این دادهها از پایگاه استنادی  WoSاستخراج گردید ،برای انجام
تحلیلها از نرمافزار  HistCiteو برای تحلیلهای آماری از نرمافزار
اکسل استفاده شد ،همچنین برای کشف کلیدواژگان پرکاربرد و ترسیم
نقشههای علمی ،نرمافزار  VOSviewer 1.6.6مورد استفاده قرار
گرفت.
جهت محاسبه شاخص فعالیت فرمول زیر مورد استفاده قرار گرفت:

در اینجا ( nijتعداد انتشارات حوزه ی  iدر کشور ( ni. ،)jتعداد
انتشارات حوزه ی  iدر کل دنیا)( n.j ،تعداد کل انتشارات کشور  )jو n..
(تعداد کل انتشارات جهان) است.
یافتهها
کل مقاالت نمایه شده در وب آو ساینس در حوزهی انرژی و
سوخت مربوط به ایران در بین سالهای مورد مطالعه  81121عدد بود
که انتشارات مربوط به هر سال بر روی نمودار نمایش داده شده است
(نمودار .)8
از بین  81121مدرک منتشر شده مربوط به ایران در این حوزه
بیشترین تعداد مدارک که  8227مدرک است (یعنی  %82از کل مدارک)
مربوط به سال  7182و کمترین تعداد مدارک که  87مدرک (یعنی
 %1/8از کل مدارک) است مربوط به سال  8991میباشد.
در این پژوهش از تعداد استنادات و شاخص هرش به عنوان
شاخصهای کیفی برای گزارش کیفیت مدارک منتشر شده در این
پایگاه مورد استفاده قرار گرفته شد .نمودار مربوط به استنادات دریافتی
مدارک مربوط به ایران در بین سالهای  8991تا  7182در زیر آمده
است (نمودار .)7
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نمودار  .8تعداد انتشارات حوزهی انرژی و سوخت مربوط به ایران به تفکیک سال

نمودار  .1تعداد استنادات دریافتی ایران در حوزهی انرژی و سوخت به تفکیک سال

سالهای مورد مطالعه به ترتیب ( optimizationبا  325تکرار)،
( genetic algorithmبا  721تکرار)( exergy ،با  892تکرار)،
( artificial neural networkبا  823تکرار) و modeling
(با  823تکرار) میباشند .تمام کلیدواژگان با رخداد بیشتر از  51و ارتباط
آنها با یکدیگر در شکل نمایش داده شده است (شکل .)8

با توجه به دادههای این نمودار بیشترین تعداد استنادات
( 72822استناد) مربوط به سال  7182و کمترین میزان استنادات
(صفر استناد) مربوط به سالهای  8991و  8999میباشد.
همانطور که در شکل  8میبینیم پر رخدادترین کلیدواژههای مورد
استفاده توسط نویسندگان ایرانی در حوزهی انرژی و سوخت در بین
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شکل  .8پرکاربردترین کلیدواژگان ایران در حوزهی انرژی و سوخت

شد (جدول  .)7همچنین اطالعات مربوط به این همکاریها برای
همکاریهای باالی  51بار ایران با سایر کشورها به صورت شبکهی
ارتباطی آنها روی نقشه قابل مشاهده میباشد (شکل .)7
همانطور که در جدول  7میبینیم ،بیشترین همکاری درون منطقهای
ایران با کشور ترکیه (با  22بار همکاری) و کمترین همکاری درون
منطقهای ایران با کشور لبنان (با  8بار همکاری) است که به دلیل
اجتناب از زیاده نویسی در جدول نیامده است .در رابطه با همکاریهای
فرا منطقهای ایران ،بیشترین همکاری با کشور ایاالت متحده آمریکا
(با  523بار همکاری) و کمترین میزان همکاری فرا منطقهای با
کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان ،سودان و فیلیپین
(با  8بار همکاری) میباشد .بسیاری از این همکاریها دارای اشتراکاتی
نیز بوده است ،به همین دلیل جمع همهی آنها از تعداد کل
همکاریهای بینالمللی ارائه شده در جدول  8بیشتر خواهد بود.

مقاالت پراستناد دنیا در این حوزه که تعداد آن به  2171مورد
میرسد ،بیشتر روی موضوعاتی از جمله زیست توده ،زیست دیزل و به
طور کلی انرژیهای تجدیدپذیر تمرکز دارند .ایران نیز در سالهای اخیر
به سمت این موضوعات پیش رفته ،اما همچنان پژوهش بر روی
موضوعات سوختهای تجدید ناپذیر در ایران و منطقه خاورمیانه به طور
گسترده دنبال میشود که این خود نشان از اهمیت این موضوع در
منطقهی نفتخیر خاورمیانه میباشد .همچنین موضوع اکسرژی که
کمتر در مقاالت پراستناد دنیا به آن پرداخته شده است ،یکی از
موضوعات داغ پژوهشی ایران در حوزهی انرژی و سوخت میباشد.
همکاریهای بینالمللی ایران با دیگر کشورها در سه گروه
همکاریهای درون منطقهای (خاورمیانه) ،فرا منطقهای و میزان کل
همکاریهای بینالمللی با احتساب منطقه خاورمیانه بررسی شد
(جدول  .)8همچنین  81کشوری که ایران بیشترین همکاریها را با
آنها داشت ،در دو گروه درون منطقهای و فرا منطقهای (جهانی) ارائه

جدول  .8میزان همکاری های بین المللی ایران در حوزه مورد مطالعه در بین سال های  8771تا 1389
میزان همکاری بین المللی

میزان همکاری بین المللی

میزان همکاری بین المللی

(داخل منطقه خاورمیانه)

(خارج منطقه خاورمیانه)

(با کل دنیا)

تعداد مدارک

به درصد

تعداد مدارک

به درصد

تعداد مدارک

به درصد

719

%8/97

7418

%77/11

7513

%73/17
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جدول  .1کشورهای همکار ایران در حوزه ی مورد مطالعه در بین سال های  8771تا 1389
همکاری های بین المللی (درون منطقهای)
نام کشور

تعداد همکاریها

همکاری های بین المللی (فرا منطقهای)
نام کشور

میزان همکاری به نسبت کل

تعداد همکاریها

همکاریها (به درصد)

میزان همکاری به نسبت
کل همکاریها (به درصد)

ترکیه

22

%7/22

ایاالت متحده آمریکا

523

%77/49

عربستان صعودی

31

%8/58

کانادا

417

%89/75

عمان

79

%8/85

استرالیا

319

%87/34

کویت

77

%1/12

مالزی

721

%88/8

امارات متحده عربی

89

%1/25

فرانسه

878

%4/13

مصر

87

%1/42

انگلستان

883

%4/58

عراق

88

%1/43

ایتالیا

811

%4/38

قطر

88

%1/43

چین

94

%3/25

اردن

4

%1/85

ژاپن

29

%3/85

رژیم اشغالگر قدس

3

%1/88

آلمان

22

%3/13

شکل  .1نقشه همکاریهای بینالمللی ایران در حوزه مورد مطالعه در بین سالهای  8771تا 1389
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در جدول  3میتوان  5نویسنده ،سازمان و مجلهای که بیشترین مدرک
مرتبط با حوزهی مورد مطالعهی ایران را منتشر کردهاند ،مشاهده کرد.
سهم زبان مدارک مرتبط با ایران در این حوزه 81129 ،مدرک به زبان
انگلیسی و  8مدرک به زبان فرانسوی میباشد .همچنین نوع مدارک
منتشر شده از ایران در این حوزه به ترتیب مقاله ،شرح مذاکرات و
مقاالت مروری به ترتیب با مقادیر 7315 ،1871و  483مدرک به عنوان
قالب انتشار پر استفاده و همچنین نقد کتاب و آیتم خبری هر دو با تعداد
 8مدرک به عنوان کمترین قالب مورد استفاده ایران در این حوزه
میباشد.

نویسندگان ،سازمانها و مجالت هستهی هر حوزه ،آن دسته از
نویسندگان ،سازمانها و مجالتی هستند که بیشترین تعداد مدرک در
آن حوزه را منتشر میکنند .در مطالعهی ما این حوزه محدود به مدارک
کشور ایران در حوزهی انرژی و سوخت بین سالهای  8991تا 7182
میباشد؛ بنابراین در اینجا منظور آن دسته از نویسندگانی هستند که با
وابستگیهای سازمانی مربوط به ایران در مجالت بینالمللی نمایه شده
در پایگاه استنادی وب آو ساینس مقاله منتشر کردهاند .کل نویسندگان
منتشر کنندهی مدارک ایران در این حوزه در بین سالهای مورد مطالعه
 83821نفر و تعداد عناوین منتشر کنندهی این مدارک  527مورد بود.

جدول  :0نویسندگان ،سازمانها و مجالت هستهی منتشر کننده مدارک ایران در حوزهی انرژی و سوخت
در بین سالهای  8771تا 1389
نویسندگان هسته

مجالت هسته

سازمانهای هسته

)1. Rahimpour Mr (166

)1. Islamic Azad University (1,687

)1. Energy Conversion And Management (784

)2. Kharrat R (137

)2. University Of Tehran (1,322

)2. Petroleum Science And Technology (701

)3. Kazemi A (91

)3. Sharif University of Technology (994

)3. International Journal of Hydrogen Energy (694

)4. Gharehpetian Gb (79

)4. Amirkabir University of Technology (961

)4. Energy (675

)5. Bahadori A (74

)5. Iran University Science Tecnology (807

)5. Applied Thermal Engineering (571

در این حوزه  %41رشد مثبت به دست آمد .از طرفی متوسط رشد علمی
ایران در ک ل ح وزهه ا در بیس ت س الهی اخی ر  %77/42ب وده اس ت
(نمودار .)3

رشد علمی ایران در حوزهی م ورد مطالع ه در س اله ای مختل ف
متفاوت بوده است .بیشترین رشد ( )%793در سال  7117و کمت رین آن
( )%-41در سال  7118اتفاق افتاده است .میانگین رشد ساالنهی ای ران

-

نمودار  .0رشد علمی ایران در حوزهی مورد مطالعه در بین سالهای  8771تا ( 1389به درصد)
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ترتیب امارات متحده عربی ،عراق و کویت بیشترین فعالیت (تمرکز) و
رژیم اشغالگر قدس کمترین فعالیت را در این حوزه دارند.
در سطح فرا منطقهای به ترتیب کشورهای چ ین ،ای االت متح ده
آمریک ا و آلم ان ب ا  73975 ،15232 ،812138م درک در ای ن ح وزه
رتبههای اول تا سوم را دارند .ایران نیز در سطح ف را منطق های رتب هی
سیزدهم را در این حوزه در دنیا داراست .همچنین از تعداد  5911مدرک
پراستناد در این حوزه 717 ،عدد از آنها ( )%3/3مربوط به ایران است.

تعداد کل مدارک منتشر شده در این حوزه در جهان در بین
سالهای مورد مطالعه  584587مدرک است که از این تعداد 34214
مورد ( )%2/2مربوط به خاورمیانه است .همانطور که در جدول 4
میبینیم ایران به لحاظ تعداد مدارک در منطقه خاورمیانه رتبهی اول را
داراست؛ اما به لحاظ تعداد استنادات و شاخص هرش بعد از کشور ترکیه
قرار دارد ،کمترین تعداد مدارک ،استنادات و همچنین شاخص هرش
مربوط به کشور یمن میباشد .همچنین در بین کشورهای خاورمیانه به

جدول  .4جایگاه کشورهای منطقه خاورمیانه در حوزهی مورد مطالعه در بین سالهای  8771تا 1389
تعداد مدارک

تعداد استنادات

میانگین استناد به هر مدرک

شاخص هرش

شاخص فعالیت )(AI

8

ایران

83193

99811

9/87

11

7/81

7

ترکیه

9482

897914

87/37

843

8/41

3

عربستان صعودی

3194

51752

87/98

15

7/78

نام کشور

ردیف

4

مصر

3815

71915

9/11

24

8/23

5

امارات متحده عربی

8223

83744

2/97

42

0/97

2

رژیم اشغالگر قدس

8211

31794

81/93

27

1/32

2

اردن

291

9289

87/3

42

7/32

1

قطر

239

5224

2/1

32

7/17

9

کویت

223

2332

81/9

47

7/11

81

عراق

283

4128

2/24

38

3/42

88

لبنان

417

3221

2/28

79

8/53

87

عمان

445

4459

81/17

35

7/22

83

سوریه

834

8152

2/19

78

8/19

84

بحرین

811

8785

88/75

89

7/15

85

یمن

59

257

88/15

84

8/52

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش وضعیت تولیدات علمی خاورمیانه با تمرکز بر ایران
در حوزهی انرژی و سوخت در پایگاه استنادی وب آو ساینس در بین
سالهای  8991تا  7182مورد بررسی قرار گرفت .تولیدات علمی این
حوزه در بین سالهای مورد مطالعه  584587مدرک بود که ایران با
تعداد  81121مدرک ( %38کل تولیدات خاورمیانه) در منطقه جایگاه
اول و در جهان جایگاه سیزدهم را به لحاظ تعداد مدارک دارا بود.
بیشترین مدارک این حوزه در دنیا به ترتیب متعلق به کشورهای چین،
ایاالت متحده آمریکا و آلمان به ترتیب با مقادیر ،15232 ،812138
 73975مدرک بود .پرکاربردترین زبان در نگارش مدارک ،مربوط به
زبان انگلیسی بود .بیشترین نوع مدرک استفاده شده توسط ایران در این
حوزه ،مربوط به مقاله (با  1871مورد) و کمترین نوع منبع مربوط به نقد
کتاب و آیتم خبری هر دو با مقدار  8مدرک بود.
نویسندگان کشورهای مختلف دنیا جهت باال رفتن کیفیت
پژوهشها و تحقیقاتشان معموالً با یکدیگر همکاری کرده و به صورت
چند نویسندگی اقدام به انتشار یافتههای نتایج خود میکنند که به این
پدیده همنویسندگی گفته میشود .همنویسندگی یکی از نمودهای بارز
همکاری علمی است .همنویسندگی شبکهای از گرهها یا نویسندگان

است که ارتباط میان نویسندگان مختلف در یک جامعهی علمی یا یک
حوزهی علمی خاص را نشان میدهد .زمانی که شبکه به شکل یک
نقشه در میآید ،نویسندگانی را که بیشترین میزان همکاریها را دارند و
در واقع دارای نقش هسته مرکزی میباشند با گرههای پررنگتر از بقیه
به ما نشان میدهد ( .)78ایران در کل برای انتشار مدارک خود در این
حوزه  7513بار با دیگر کشورها همکاری بینالمللی داشت که 7418
مورد آن فرامنطقهای و  719مورد همکاریها مربوط به منطقهی
خاورمیانه بود .ایران بیشترین همکاری بینالمللی را در دنیا با ایاالت
متحده آمریکا ( 523بار) داشت و بیشترین همکاری درون منطقهای
ایران با کشور ترکیه ( 22بار) بود .همچنین پرکاربردترین کلیدواژههای
نویسندگان ایرانی در حوزهی انرژی و سوخت در بین سالهای مورد
مطالعه به ترتیب ( optimizationبا  325تکرار)،
( genetic algorithmبا  721تکرار)( exergy ،با  892تکرار) بود.
شاخص فعالیت ( )AIدر این پژوهش نشان دهندهی میزان تمرکز و
اهمیت حوزهی انرژی و سوخت میباشد .نتایج به دست آمده نشان داد
به ترتیب ،امارات متحده عربی ،عراق و کویت با شاخص فعالیت ،3/59
 3/42و  7/11بیشترین تمرکز را در بین کشورهای خاورمیانه روی این
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باالتر از لحاظ کیفی نسبت به کشور ترکیه باید تالش بیشتری ص ورت
گیرد .از آنجایی که مق االت پ راس تناد دنی ا در ای ن ح وزه بیش تر ب ه
موضوعات سوختهای تجدیدپ ذیر پرداخت ه ان د و هم ین ام ر موج ب
دریافت استناد و توجه بیشتر به این مق االت اس ت ،پیش نهاد م یش ود
پژوهشگران ایرانی نیز تحقیقات خود را در این زمینه به طور جدیت ری
دنبال نمایند .چرا که ذخایر نفت و گاز همیشگی نیستند و باید به دنب ال
جایگزینی برای آن بود ،به همین دلیل برای حل بح رانه ای احتم الی
پس از اتمام ذخایر انرژی تجدیدناپذیر ،بهتر است پیش از وقوع بح ران
به سمت تحقیقات داغ دنیا ،یعنی انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کرد.

موضوع داشتهاند .کمترین شاخص فعالیت با مقدار  1/32متعلق به رژیم
اشغالگر قدس بود.
تولیدات علمی ایران در این حوزه با متوسط رشد ساالنهی  %41به
طور کلی روند رشد باالتری نسبت به رشد به دست آمده در حوزههای:
تولیدات علمی مهندسی ( ،)88مدیریت تغییر ( ،)87حقوق بیماران (،)83
تعلیم و تربیت ( ،)84حوزه چاقی ( ،)81تحقیقات سالمت ( )71داشته
است .از طرفی متوسط رشد علمی ایران در کل حوزهها در بیست
سالهی اخیر  %77/42بوده است که متوسط رشد  %41ایران در حوزه
انرژی و سوخت نشان از اهمیت نسبتاً باالی این حوزه نسبت به سایر
حوزههای کشور دارد.
نتایج حاکی از جایگاه نسبتاً خوب ایران در این ح وزه در منطق ه و
جهان است .لذا تولیدات و بروندادهای علمی شرط کافی نیستند؛ از آنجا
که میزان استنادات دریافتی مقاالت و مدارک نشان از کیفیت و پذیرش
مقاله از طرف جامعه علمی هر رشته دانشگاهی است ،لذا ایران نیازمن د
افزایش توجه در این زمینه است و برای بدس ت آوردن جایگ اه بهت ر و

تقدیر و تشکر
جهت گردآوری دادههای آماری پژوهش از پایگاه اس تنادی WoS
که اشتراک آن توسط دانشگاه تهران فراهم شده است ،استفاده گردی د؛
بدینوسیله از حمایت مادی این دانشگاه بخاطر در اختیار قرار دادن ای ن
پایگاه تقدیر و تشکر میگردد.
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