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چکیده
ـ     ین و در پژوهش حاضر هدف نویسندگان، ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی حوزه  فناوري مواد غذایی ایران با پنج کشور ایرلنـد، ترکیـه، مصـر، آرژانت

شان می دهد که از نظر تعداد تولیدات علمی نمایه شـده در  است. آمارها نWeb of Scienceدر پایگاه اطالعاتی 2010-1990مالزي طی سال هاي 
در هر شش کشور این پایگاه کشور ایرلند مقام اول را دارد و کشورهاي آرژانتین و ترکیه در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند. از نظر نوع مدارك، مقاالت

استنادهاي دریافتی تولیدات علمی این کشورها نشان می دهد کشورهاي ایرلند و بیشترین سهم تولیدات علمی را به خود اختصاص داده اند. بررسی تعداد
اي اول و دوم قرار آرژانتین از نظر تعداد کل استنادهاي دریافتی در رتبه هاي اول و دوم قرار دارند، ولی با کسر خود استنادي ها، مصر و مالزي در رتبه ه

به طوري که در هر شش کشور، آمریکا در مریکا بیشترین مشارکت را در تدوین تولیدات علمی داشته است،می گیرند. از نظر همکاري با سایر کشورها، آ
رتبه اول یا دوم همکاري قرار گرفته است. با بررسی حوزه هاي موضوعی تولیدات علمـی کشـورها مشـخص شـد کـه شـیمی کـاربردي در بـین همـه          

ه  فناوري مواد غذایی داشته است.کشورهاي مورد بررسی بیشترین همکاري را با حوز

، ایران، ایرلند، ترکیه، مصر، آرژانتین، Web of Science (WOS)پایگاه اطالعاتی تولیدات علمی، علوم و  فناوري مواد غذایی، :ي کلیديهاهژوا
مالزي

1مقدمه

علم و فناوري در دنیاي کنونی از مهمترین عوامـل توسـعه و زیـر    
به همین دلیل شناخت و ارزیابی در هر کشور است.بناي توسعه پایدار 

وضعیت موجود علوم و فناوري در کشورهاي مختلف براي ایجاد تغییر 
و تحول و حرکت در جهت بهبود شرایط موجود ضروري به نظـر مـی   

).1388رسد (عصاره و دیگران،
وضعیت تولیدات علمی نمایه سازي شده در پایگاه هاي اسـتنادي  
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یکی از مهمترین شاخص هایی است که می 2ات علمیمؤسسه اطالع
تواند به منزله موفقیت جامعه پژوهشی هر کشور در انتشار یافته هـاي  
علمی خود در نشریات بین المللی در نظر گرفته شود. از طرفی انتشـار  
یافته هاي علمی در نشریات بین المللی به نـوعی بیـانگر قابـل قبـول     

محققان به شمار مـی آیـد. بـه همـین     بودن سطح علمی دستاوردهاي 
دلیل افزایش تعداد این تولیدات علمـی نمایـه سـازي شـده در پایگـاه      
هاي بین المللی، یکی از شاخص هایی است که در کنار سایر شـاخص  
هاي علم و فناوري در سطحی وسیع مـورد توجـه کشـورها قـرار مـی      

یگـاه هـاي   گیرد. به عالوه  تعداد نشریات نمایه شـده کشـور هـا در پا   
استنادي مؤسسه اطالعات علمـی از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت      

).  1388(نوروزي چاکلی و دیگران، 
هاي انجام شده، تا کنـون رونـد تحقیقـات    از آنجاکه طبق بررسی

انتشاریافته در زمینه علوم و  فناوري مواد غذایی کشورایران به صورت 
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یل قرار نگرفته است، لذا علمی و نظام مند مورد بررسی و تجزیه و تحل
مطالعه حاضر با هدف تعیـین رونـد تحقیقـات علـوم و  فنـاوري مـواد       
غذایی  منتشر شده در نشریات بین المللی و مقایسه آن با چنـد کشـور   

انجام شـد. بـراي ایـن منظـور پـنج      2010-1990هاي دیگر در سال
کشوري که از نظر تعداد تولیدات علمـی نمایـه شـده وضـعیت نسـبتاً     
مشابهی با ایـران داشـته و از لحـاظ موقعیـت جغرافیـایی بـا یکـدیگر        

این کشـورها شـامل آرژانتـین، ایرلنـد،     .متفاوت هستند، انتخاب شدند
ترکیه، مالزي و مصر می باشند.

مواد و روش ها
داده هاي این پژوهش براي شش کشور  ایران، آرژانتـین، ایرلنـد،   

2010در تـاریخ اول مـاه مـی    به طـور همزمـان  ترکیه، مالزي و مصر
اسـتخراج شـد.   WOS1) از پایگـاه  1389اردیبهشت مـاه  11(برابر با 

فناوري مواد غذایی که در پایگاه مـذکور  دامنه موضوعی حوزه علوم و 
آمده است شامل افزودنـی هـا و آالینـده هـاي موادغـذایی، شـیمی و       

تکنولـــوژي و بیوشـــیمی موادغـــذایی، علـــوم و صـــنایع گوشـــت، 
فنـاوري مـواد   یکروبیولوژي غذایی، صنایع لبنیات، فرایند و مهندسی م

غذایی، تکنولوژي غالت، تخمیر و ایمنـی و کیفیـت غـذا مـی باشـد.      
سپس با استفاده از ابزار تحلیـل پایگـاه بـراي هـر کشـور، اطالعـاتی       

، نـوع  2010-1990همچون تعداد تولیـدات علمـی طـی سـال هـاي      
هاي موضوعی مشترك بـا  فنـاوري   مدارك، کشورهاي همکار، حوزه

تعـداد اسـتنادات   مواد غذایی، منابع منتشر کننده تولیدات هر کشـور و 
شمارش مقاالت کـه معیـار   دریافتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

اصلی علم سنجی می باشد و داده هـاي خـام را بـراي ارزیـابی کلیـه      
به دسـت آمـد.   شش کشور مورد بررسیارجاعات مهیا می سازد، براي 

براساس تعداد مقاالت می توان آن ها کشورهابا استفاده از رتبه بندي 
کشورهاي را از نظر بهره وري و میزان بازده تحقیقات صورت گرفته با 

میزان استناد به مقاالت کـه شاخصـی از تـاثیر    ). 5نمود (مقایسهدیگر
به مقـاالت  کلی آن ها در حوزه مربوطه می باشد با جمع کل استنادات 
بـا  کشـورها طی یک دوره زمانی مشخص تعیین گردید. در این رابطه 

محاسبه مجموع استنادات به مدارك منتشر شـده توسـط آن هـا طـی     
همان دوره زمانی با یکدیگر مقایسه شدند. 

از دیگر شاخص هایی که براي مشخص نمـودن وضـعیت علمـی    
زان ارجاع به هـر  می،H2استفاده گردید می توان به شاخص کشورها

Hبه مقاالت اشـاره نمـود. مفهـوم    4و میانگین ارجاعات سالیانه3مقاله

و یا Hعبارت است از تعداد مقاالت نویسنده که تعداد ارجاعات برابر با 
میزان ارجاع به هر مقاله تعداد دفعـاتی اسـت کـه از    بیشتر از آن دارند.

1- Web of Science
2- H-index
3- Citation per item
4- Average citation per year

ع داده شـده اسـت.  یافته هاي یک مقاله استفاده شـده و بـه آن ارجـا   
ـ   ارجاعمیزان  ثیر کلـی آن هـا در حـوزه    أبه مقاالت کـه شاخصـی از ت

به مقاالت طی یک دوره زمانی ارجاعاتمربوطه می باشد با جمع کل 
مـی گـردد و تحـت    تعیـین  به عنوان مثال یک دوره یکساله مشخص 

جهت ارزیـابی کیفیـت   عنوان میانگین ارجاعات سالیانه بیان می شود.
مجالت منتشرکننده ایـن  5ضریب تأثیرمنتشر شده از شاخص مقاالت 
ایـن شـاخص عبـارت اسـت از نسـبت تعـداد       استفاده شد.نیزمقاالت

استنادهاي دریافتی مقاالت یک مجله طی دو سال قبل به تعـداد کـل   
و شاخصـی تقریبـی از   مقالت منتشر شـده مجلـه در همـان دو سـال    

ه در آن به حساب می آید. کیفیت علمی آن مجله و مقاالت منتشر شد
و براسـاس اطالعـات   6JCRاین شاخص با استفاده از بانک اطالعاتی 

به دست آمد. میانگین و انحـراف معیـار در   2008منتشر شده در سال 
محاسبه گردید. به منظـور تعیـین میـزان همکـاري     ضریب تاثیرمورد 
گـر در  با رشته ها و کشـورهاي دی هر کشورفناوري مواد غذاییرشته 

بررسـی  WOSانتشار مدارك، این شاخص ها نیز با استفاده از پایگـاه  
گردیدند. 

نتایج و بحث
پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده هاي بدست آمده بـراي هـر   

نتایج زیر بدست آمد.WOSکشور در پایگاه 
تعداد کل تولیدات علمی حوزه علـوم و  فنـاوري مـواد    1در شکل 

ژانتین، ایران، ایرلند، ترکیـه، مـالزي و مصـر طـی     غذایی کشورهاي آر
نشان داده شده است. داده هاي ایـن نمـودار   2010-1990سال هاي 

نشان می دهد که از نظر تعداد تولیدات علمی طـی دو دهـه اخیـر بـه     
ترتیب کشورهاي ایرلند، آرژانتین و ترکیه در رتبـه هـاي اول تـا سـوم     

1374ورد مطالعه رتبـه پـنجم را بـا    کشور م6قرار دارند. ایران در بین 
رکورد داراست.

الزم به ذکر است که عبارت تولیدات علمـی در بـر گیرنـده کلیـه     
ها، مقاالت مـروري، مقـاالت ارائـه    هاي همایشمقاالت کامل، چکیده

شده در کنگره ها و سایر مدارکی است که به صـورت نمایـه شـده در    
. در هـر شـش کشـور مـورد     باشـند پایگاه هاي بین المللی موجود مـی 

بررسی، مقاالت کامل بخـش اصـلی مـدارك ثبـت شـده را بـه خـود        
اند.  اختصاص داده

دهـد.  نشان مـی روند رشد تولیدات علمی مورد بررسی را2شکل 
تقریباً تمامی کشورها شیب رشد مالیمی دارنـد، ولـی ترکیـه از سـال     

ت. با وجـود  به این سو روند جهشی و رشد فزاینده اي داشته اس2006
پایین بودن تعداد تولیدات علمـی ایـران در دو دهـه گذشـته، افـزایش      
چشمگیر این تولیدات در چند سال اخیر روند رو به رشـد خـوبی را  در   

5- Impact factor
6- Journal Citation Reports
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دهد که کشور در این رشـته  دهد و این نوید را میاین زمینه  نشان می
در مسیري قدم بر می دارد که آینـده اي روشـن را بـه همـراه خواهـد      

داشت.

2010تا 1990کشور دیگر در زمینه علوم و  فناوري مواد غذایی طی سال هاي 5مقایسه تعداد کل تولیدات علمی ایران با - 1شکل 

2010تا 1990کشور دیگر طی سال هاي 5مقایسه روند رشد تولیدات علمی  فناوري مواد غذایی ایران با - 2شکل 
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2010- 1990ادات دریافتی مدارك هر کشور طی سال هاي مقایسه تعداد استن- 3شکل 

مقایسه استنادهاي دریافتی مدارك هر کشور با در نظر گرفتن خود استنادي ها- 4شکل 

روند رشد استنادات دریافتی تولیدات علمی ایـن کشـورها   3شکل 
را نشان می دهد. همانطور که مشاهده مـی شـود سـه کشـور ایرلنـد،     

-1990یه بیشترین تعداد استنادات را طـی سـال هـاي    آرژانتین و ترک
دریافت کرده اند. ولی جالب توجه اینکه با در نظر گرفتن تعـداد  2010

خود استنادي ها و کسر آن از کل استنادات رتبه کشـورها جابجـا مـی    
کشورهاي مصر و مالزي بـه ترتیـب در رتبـه    4شود و مطابق با شکل 

اطالعات تکمیلی در زمینـه اسـتنادات   هاي اول و دوم قرار می گیرند. 
آمده است. با وجود این که ایران در سال هاي اخیـر رونـد   1در جدول 

رو به رشدي را در زمینه چاپ مقاالت داشته اما شاخص هاي استنادي 
نشان می دهد که مقاالت چاپ شده هنوز از کیفیت پـائینی برخـوردار   

ت ایرانـی در مقایسـه بـا    بوده به گونه اي که میزان اسـتناد بـه مقـاال   
کشورهاي مصر، آرژانتین و مالزي کمتر است با وجود این که این سـه  
کشور تعداد مقاالت کمتري را در سـال هـاي اخیـر در زمینـه علـوم و      
صنایع غذایی به چاپ رسانده اند. بر اساس تحقیقات علـم سـنجی در   

درصـد از کـل   20-10متون علمی میزان قابل قبـول خـود اسـتنادي    
استنادها است که بسته به رشته علمی و حوزه موضوعی متفاوت اسـت  

).1388(کوشا و طباطبایی، 
شـود کـه   به خـوبی مشـخص مـی   4و 3با مقایسه و شکل هاي 

اگرچه ایرلند بیشترین تعداد استنادات را در میان این شش کشـور دارد،  
ولی عامل اصلی آن، باال بودن تعـداد خـود اسـتنادي اسـت و ایـن در     
حالی است که کشور مصر تعداد استنادات کمی دارد، ولـی سـهم خـود    

استنادي در آن بسیار کم اسـت. متأسـفانه در مـورد ایـران هـم تعـداد       
نسبت خود اسـتنادي در آن بسـیار بـاال    استنادات بسیار کم بوده و هم 

می باشد. در حال حاضر تنها تعداد مقاالت نشان دهنده روند رشد علم 
یستند بلکه آنچه اهمیت بیشتري یافتـه اسـت کیفیـت    در یک کشور ن

مقاالت به چاپ رسیده است. هر چه تعداد استنادات بـه مقـاالت یـک    
کشور بیشتر باشد نمایانگر کیفیت باالي دستاوردهاي علمی آن کشـور  
است. در حال حاضر کشور ما در این رابطه با دو مشکل اساسـی عـدم   

ه چاپ رسـیده و همچنـین چـاپ    وجود نوآوري هاي الزم در مقاالت ب
المللـی معتبـر   مقاالت در مجالتی که در مؤسسات اطالعات علمی بین

نمایه نشده و یا قابلیت دسترسی ندارند، روبروست.
عنوان مجله حوزه  فنـاوري مـواد غـذایی موجـود در     107بررسی 

136/0نشان می دهد که ضریب تأثیر این نشریات بین ،JCRپایگاه 
می باشد که بـه ترتیـب کمتـرین ضـریب تـأثیر مربـوط بـه        154/4و 

Journal of the Japanese Society for Food andنشــریه

Technology   ــریه ــراي نش ــأثیر ب ــریب ت ــترین ض Criticalو بیش

Reviews in Food Science and Nutrition    .ثبـت شـده اسـت
ن نشریه اول هـر کشـور کـه بیشـتری    10مقایسه میانگین ضریب تأثیر 

با ارقام فوق نشان مـی دهـد کـه    تعداد تولیدات را به چاپ رسانده اند،
). 5این نشریات در حد متوسطی از نظر ضریب تأثیر قرار دارند (شـکل  

آورده شـده  2اطالعات بیشتر در زمینه ضریب تأثیر نشریات در جدول 
است. 

WOSعاتی مقایسه شاخص هاي استنادي شش کشور بر اساس پایگاه اطال-1جدول 

تعداد کل کشور
استنادات

متوسط استناد 
به هر مدرك

متوسط ارجاعات 
سالیانه

Hشاخص 

2908948/1025/193959ایرلند
1949909/852/92844آرژانتین

648586/2108124ترکیه
81777/538/38931مصر
441421/319/21022ایران
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676975/533/32232مالزي

2010-1990میانگین ضریب تأثیر ده مجله اول هر کشور با بیشترین تعداد تولیدات علمی  فناوري مواد غذایی در سال هاي - 5ل شک

مقایسه ضریب تأثیر نشریات شش کشور مورد بررسی-2جدول 
میانگین کشور

ضریب تأثیر
ضریب تأثیر 

مجله اول
تعداد 
مجله

تعداد مجله هاي 
بدون  ضریب تأثیر

داد مجله هاي با ضریب تع
2تأثیر باالتر از 

تعداد مجله هاي با ضریب 
1تأثیر کمتر از 

16/1545/097111835ایران
15/1562/2104192233آرژانتین

06/1696/287161728مصر
18/1978/089142031مالزي
809/0233/0145602133ایرلند
16/1696/2100112038ترکیه

الف                                                                       ب
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ج                                                                        د

يو   
1990- 2010کشور دیگر در فاصله سال هاي 5درصد تولیدات مشترك رشته علوم و  فناوري مواد غذایی با دیگر رشته ها در ایران و - 6شکل 

: eیمی، : مهندسی شdعلوم دامی، :c: تغذیه، b: شیمی کاربردي، aمیالدي. الف: ایران، ب: آرژانتین، ج: مصر، د: مالزي، و: ایرلند و ي: ترکیه .
: k، : برز شناسیjآنالیتیک، : شیمی i: شیمی دارویی، h: سم شناسی، g: بیوتکنولوژي و میکروبیولوژي کاربردي، fسایر رشته هاي کشاورزي، 

: رشته هاي دیگرoمیکروبیولوژي و 

ســتون اول نمایشــگر میــانگین ضــریب تــأثیر کلیــه 2در جــدول 
واد غذایی هرکشـور در آن  نشریاتی است که تولیدات علمی  فناوري م

به ثبت رسیده است. ستون دوم ضریب تأثیر مجلـه اي کـه بیشـترین    
تعداد مقاالت کشور در آن به چـاپ رسـیده اسـت. سـپس تعـداد کـل       
مجالتی که هر کشور آثار خود را در آنها چـاپ کـرده انـد، بـر اسـاس      

و فاقد ضریب تأثیر تفکیـک شـده  1و کمتر از 2ضریب تأثیر بیشتر از 
اند.

نشان می دهند که ایرلنـد علـی رغـم داشـتن     2داده هاي جدول 
بیشترین تعداد تولیدات و استنادات، میانگین ضریب تأثیر بسیار پـایینی  
دارد و از طرفی تعداد نشریاتی که فاقد ضریب تأثیر مـی باشـند، در آن   

دارنـد.  2نشـریه آن ضـریب تـأثیر بـاالتر از     21بسیار باالست و تنهـا  
ایران در میان این کشورها امیدوار کننده است. اگرچه ضـریب وضعیت

تأثیر نشریه اي که بیشترین تعداد مقاالت رشته  علوم و فناوري مـواد  
بسیار کم مـی باشـد، ولـی در    غذایی ایران در آن به چاپ رسیده است 

کل وضعیت متوسطی را نشان می دهد. آرژانتین در میان این کشورها 
مجله اول و تعـداد  بااليضریب تأثیر و ضریب تأثیربا داشتن میانگین

2بـاالتر از  مجلـه کـه ضـریب تـأثیر    22و داشتن 100مجله بیش از 
دارند، بهترین وضعیت را داراست.

بالف                                  



7...ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی حوزه علوم و فناوري مواد غذایی 

دج                  

يو                                              
1990-2010در فاصله سال هاي کشور دیگر 5درصد تولیدات مشترك رشته علوم و  فناوري مواد غذایی باکشورهاي دیگر در ایران و - 7شکل 

: h: اسپانیا، g: هند، f: هلند، e: فرانسه، d: استرالیا، c: آمریکا، b: کانادا، aمیالدي. الف: ایران، ب: آرژانتین، ج: مصر، د: مالزي، و: ایرلند و ي: ترکیه .
: ایرلند شمالی، t: بنگالدش، s: اندونزي، r: بلژیک، qتان صعودي، : عربسp: ژاپن، n: آلمان، m: شیلی، l: مکزیک، k: برزیل، j: ایتالیا، iانگلستان، 

u ،نیوزلند :v ،چین :w آفریقاي جنوبی و :oدیگر کشورها :

بررسی حوزه هاي موضوعی که به صورت مشترك با حوزه  علوم 
و فناوري مواد غذایی در تدوین آثار علمی این حوزه نقش داشـته انـد،   

ربردي حـوزه اي اسـت کـه در تمـامی     نشان می دهد کـه شـیمی کـا   
کشورها بیشترین درصد تولیدات را بـا  علـوم و فنـاوري مـواد غـذایی      

). با توجه به اینکه شیمی یکی از پایه هاي مهـم  6داشته است (شکل 
علوم و  فناوري مواد غذایی اسـت، لـذا وجـود تعـداد بـاالي تولیـدات       

4زه تغذیه در مشترك این دو رشته قابل درك است. پس از شیمی حو
کشور ایران، مصر، مالزي و ترکیه بیشترین تولیدات مشترك را به خود 
اختصاص داده است که آن نیز بـه دلیـل نقـش بسـیار مهـم علـوم و        

فناوري مواد غذایی در بحث هاي تغذیه اي می باشد. 
بررسی کشورهاي همکاري کننده در تولید مـدارك علمـی حـوزه     

) در نگـاه اول نشـان دهنـده    7کشورها (شکل فناوري مواد غذایی این 
آن است که آمریکا شریک علمی همه این کشورها در رتبه اول یا دوم 

آرژانتین و مالزي به ترتیـب بـا   ترکیه ،بوده است. ایران، ایرلند، مصر،

کشور همکاري داشته اند.53و 46،50،44،50،47

نتیجه گیري
ایـران در مقایسـه بـا    می رسد این است که آنچه در پایان به نظر 

کشورهاي مورد بررسی روند رو به رشـدي را در سـال هـاي اخیـر در     
زمینه تولیدات علمی در حوزه علوم و  فناوري مواد غذایی داشته است، 
ولی هنوز اختالف فاصله زیادي با بیشتر کشورها دارد و ایـن نیـاز بـه    

به کارگیري بسـترهاي  براي برنامه ریزي و سیاست گذاري هاي دقیق 
شـتاب علـم را   حفـظ و ارتقـاء  به منظـور زمینهبالقوه پژوهش در این 

مواردي چون ارتقاي کیفیت مجالت ایرانـی در حـوزه   نشان می دهد.
فناوري مواد غذایی و انجام اقدامات الزم براي نمایه شدن آن علوم و 

خـش تحقیـق و   ها در پایگاه هاي اطالعاتی بین المللی، فعال کردن ب
فناوري مواد غذایی، جهت دارکردن تحقیقات در ایـن  توسعه در حوزه 

رشته براساس اولویت ها، حمایت مستمر از پژوهش هاي اولویت دار و 
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