
ايران بيشترين رشد علمي؛ "اسرائيل" کمترين

گزارش یک موسسه پژوهشی-آماری معتبر کانادایی نشان می دهد که عربستان، رژیم صهيونيستی      
و کشور جنگ زده عراق کمترین رشد را طی 30 سال گذشته در خاورميانه داشته اند.

به گزارش شبکه ایران،  گزارش موسسه تخصصی تحليل اطالعات      "ساینس متریکس  " کانادا در رابطه  
با رشد توليدات علمی ایران، به رغم انعکاس گسترده در رسانه های بين المللی و برخی رسانه های      
گزارش          داخلی، در اغلب رسانه های داخلی انعکاس کافی نداشت          . شبکه ایران با نگاهی دوباره به 
مذکور، کوشيده است تا عالوه بر مطالب پيشين، اطالعات مهم دیگری از این گزارش مهم را که بيان          

کننده رشد توليدات علمی ایران در 30 سال گذشته، است، را ارایه کند.

* "سال 2010 را باید سال ایران ناميد"

موسسه ساینس متریکس در این گزارش با تاکيد بر اینکه نرخ رشد توليدات علمی ایران بيش از هر                
کشور دیگری در جهان است، نوشت: سال 2010 را باید "سال ایران" ناميد، نه "سال ببر" چينی ها.

به منطقه                    خاص  گزارش تحليلی این موسسه، پس از بررسی نرخ رشد توليدات علمی جهان، بطور 
خاورميانه می پردازد که رشد توليدات علمی آن چهار برابر بيشتر از دیگر مناطق جهان بوده است.

ین منطقه آن         جه در ا بل تو ته قا می نویسد            : نک يل وضعيت علمی خاورميانه  متریکس در تحل ساینس 
می را                       يدات عل نرخ تول شترین  که بي یران است  يه و ا مدیون دو کشور ترک که رشد علمی آن،  است 
گر کشورهای        یران    11 برابر بيشتر از متوسط دی برابر و ا يه         5.5  نرخ رشد ترک که  داشته اند  . به طوری 

جهان بوده است.

هر     با بررسی آمارهای                30 سال اخير  که  متریکس  ساینس  بر اساس اطالعات منتشرشده از سوی 
کشور به دست آمده، در منطقه خاورميانه تنها عربستان، کشور جنگ زده عراق و رژیم صهيونيستی،       

رشدی پایين تر از متوسط جهانی داشته اند.

یران        گزارش ساینس متریکس  ادامه می دهد       : عراق در سال   1980 و با حمایت کشورهای غربی، به ا
حمله کرد و آغازگر یکی از شدیدترین جنگ های جهان پس از جنگ جهانی دوم شد.

مام جنـگ بـا ایـران، بـه کویـت حملـه ور شـد،                         پس از ات صله  عراق بالفا که  به آن شاره  با ا گزارش  ین  ا
کامالً                       های  سخ  عراق، پا یران، کویت و  سه کشور ا که  می دهد  ها نشان  می افزاید   : بررسی نمودار
متفاوتی را به درگيری های نظامی خود نشان داده اند     . به طوریکه دو کشور عراق و کویت همچنان به        
ميزان رشد توليدات علمی پيش از جنگ خود دست نيافته اند اما توليدات علمی ایران حتی در زمان                  
جنگ با عراق نيز رو به افزایش بوده و این رشد در دوران پس از جنگ به صورت تصاعدی افزایش یافته        

است.
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نمودار رشد علمی ایران در 30 سال گذشته در سایت ساینس متریکس

* تحریم ایران، عاملی برای رشد بيشتر این کشور شد

می                        شد عل هان، ر گری در ج شور دی هر ک شتر از  یران بي قت ا که در حقي يان این با ب متریکس  ساینس 
برخوردار                  کی و  های تکنولوژی یت  شتن مز با دا عراق  که  حالی است  شته است، ادامه داد    : این در  دا
یران         به ا می کردند،  يش از            10 کشور از آن حمایت  که ب حالی  شيميایی و در  بودن از جنگ افزارهای 

حمله کرد. اما با این وجود نيز نتوانست مانع از رشد علمی ایران شود.

ها      شيمی تجزیه ای، پليمر بنابر این گزارش، رشد توليدات علمی ایران در حوزه علم شيمی             (اعم از 
نرخ                   با  شته و  فزایش چشمگيری دا یک ا ضيات و فيز ناوری، علوم بهداشتی، ریا و...)، مهندسی و ف

رشد متوسط 12.9، بيش از هر کشور دیگری در دنيا توانسته در این حوزه ها پيشرفت کند.

شورها                         می ک حوالت عل بر ت ست   تاثير سيا له  به مقو خود  گزارش  یانی  خش پا متریکس در ب ساینس 
تاثير عميقـی بـر سيسـتم علمـی               می  های عل ست  سی و سيا سائل سيا سد     : م می نوی ته و  پرداخ
کشورها داشته است. بطوریکه رشد نجومی ایران را می توان در نتيجه واکنش این کشور به تحریم آن  
در زمان جنگ با عراق از سوی کشورهای غربی دانست          . در حقيقت در آن زمان بسياری از کشورها     

از عراق حمایت کردند و موجب شدند تا ایران در راستای توسعه علمی خود کوشش زیادی کند.
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