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 انی در اا
ا  اد

   ب 1979 وا .ده ا انا ری ا ّ ا  دیا ا ی وا 

ا ای  ، ل  و  .داد ادی اد ا ای را ٓت اّ د و  ی را و رو  ن اق

ادی ّ ت د  ا و اّد   ز  ان دهای ود دارد  ًه د.

 ان رۀدر ً ،ا  ص در اا . دیا در ز ً ه، و ا  اً دو انا 

ا ا و ّرات رری، ً در  . ر  ٔ آن  ا ا ً  درون  ادی

.ار اد در ر  رۀ ادر  ل از  انی در اا رۀدر  ٓا  ا د از

وه، اا ارات ای ای دل ، ا  ااف را،   ّ  ادی اان،  ا   ٓل

.ع ا ا ّراه درک ا  ا یداده   یا از   . ده  ا

 ی درا ان و از َرَو  ان درک آن     را ا یدی دادهان ز  انا ،

ٔ 1.ی 1984-2012 ا ّ ار در یٓو درا  یر 29 دور     .آورد د   د

  ی  ّٔا د.

 ای ً در دو   ام د.  آن رت از  ی  ای از  ی

ر  در  ریٓی ار  و  و  نل ز ان دری ارٓا  ٓ2 از ا.ا (Theil)  و (Gini) 

  آن  ۀ ن ول ز ی درا در ا رد وت در ای دیا   ت ا ،س ا 

ر را  د د. ا ز ه د   ای در  ا ل ز درا  ٓد، و  ای درک

 دد. در    ح  ر    ده  نل ز در  انا در ا هر  د ول  ا

.ه ا ذّا    از ا تّ ّ و ر ر  ه  در  ر    ،ری

ّا ،ا   دارای   در ا یر ظ ان، ازا ری ا ا  د ن ر ا

ا از ای  ان ی  .وه، ای  در ّ   ، زدی  ۀ ان ّک ادی

 ان، ازا ری ا ّ ه ذّی ا از  .د ه حای ا   و ا  ،ا

ری اده و ش ٔت ز (ق، آب  ه و ارس) ای  رو و ّت  ی ّ ک

ادی  ده ا. اّ ٔ ّ دو  زّ د از  د ، و ال ی و ال آن  ا دی

.ا ا  د تّ ی راا ۀ 

  و ای

 ،1  ذً آورده د، ان  (در  ز ّ ) ای ی 1984-2012 را ن د؛ ا ر  اده

.ه ا مه ا  لر   ۀّ یا  خ در  روز  در   ای ردل 5 د ی   از

ط  ای  رو در  دو م ان ی و ای ان در   م   ه  ز   در

 ز را  .  در  ّی  در  ّ، اون   ،%30  اّ در د  1990 ززی ادی

وع ّ ل د و در  2010 5% ر. در م  ،ان  در  و  در ل 2010 را   ّار د؛ دو ر

 ا   دا از،  در    ّا  2 در (ای ّۀ ) ای   در  روز ه
3.و 7/4 در 3/4 در   :ه ا
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دار  ن د  ای،     ، د ا و ّ  ل ود ل 2009 را ن

د.4 ا ،ّر  2  ن د، ا   ی ای ّ  ی   آن درآ در ر ول

ده ا. درآ در د ر  ّی   2012-2007ان 5/13 درّ ل د، در   درا  ٓ در ک

د ار دا  ان 24 در و  .  دراّ ٓ در  ّن دوران 5% اا را  د.

 – 1  و ای   اس ا ی ار ه ه

و د ، ،دم یک ای روز  در   ی وا ات در – 2 

ل 2010، ا در .  ه در ارش   یه داده در  را   یآورد رد ، ای

 در  0/40 و در  1/36؛  دو در ن ودۀ  ای اان د.

دو  ا  ده و لا  در ا  لا  2010 ل 2 از  ک در ای د  ا اا

 ول  د  ه ی ذ ت درد. ا وع 2010 ای درا تاز ا  ان  ادیا
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دٓد. ا ا در و دی داا  ء و ا ی ل 2010 در ا د ازا اد ز دیا ر

ای ای اا  ّ ، ر ات ، در اا ا  در د ک در  ّی  ً 2007-2000د

ا .ات   دو ّ د،   ً ی ا  ااد  ذ و    از  دادن ار و

 از  دیا  ،ر ب ول  د  آن ر ن ن .د ز دآور تار یارداد
 ًان ّ از د در رأس رت را اه  ت در  ول را اه دارد.5

  ،انرن ا ر های از  در .ده ا  ی درا ف وا در ر ری ا  

اّ ک ا ده ا. ا ّا  ر و د ن دّ ، ا در ی ا ،ا  اازۀ وان

،( 14-13)  س ّ ّ م ت وی رد در  یا . ده های  ت م از

   ور یر از  ان رال 2007، ا (TIMSS) م ت ور  در ا دور ات ا از

ا ار د.6 ا آورد ن د  ال ا  د از ادۀ وم (وا اد، ه) در ده در ی

 در ر 25% ا در  %95  ای دک  (وا  دو ت دا دار، و ه). اف در

د دا   (ت) ر ر اک ا. ال آن  د از ادۀ وم   ر م ارد 11

در ای ان و 8 در ای دان ا. ال ک   از رن   دوم دن ای ن دک در ان

.ردار ا ند  نل راز ا ّ اده دک از رد دو  در .ان 34% ا37% و در د

  ل ی درر از ا  ال آن، اه و ا  آب ،قر ،ا  ت، از  در ارا

 وا ا روری و  در ا   ،رو  در ا یهدر   ّ  انا .ده ا

قر  7.ا ا را ا  ،ده د ا () انز  در  ری ای  

و آب  ه   رو  ن ان ٔار ده ا.8 ا اّ  ٓ در را ر  آر   و

.ا ّا  ا ز  ای ّه، ا  ادر ی در 
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