
 

 کشور اول دنیا 02شاخصهای بیماری کرونا در ایران و در 

مرگ و میر است. مرگ و میر همچنین یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی وضعیت  ،یکی از عوامل موثر بر کاهش رشد جمعیت

در اندک است و  علیرغم همه جار و جنجالها افزایش یابد اما این افزایشمرگ و میر کرونا باعث شده بهداشتی جامعه است. 

درصد از مرگ و میرهای  04مقایسه با سایر دالیل مرگ و میر، از جمله مرگ و میر بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی که حدود 

 ایران را پوشش می دهد، ناچیز است. 

بر هزار نفر  78 ماهی که از شیوع کرونا می گذرد بر اساس آمار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران حدود 51در طی 

هزار نفر می شود که  14در نظر بگیریم حدود  5911فوت کرده اند که اگر آمار مرگ و میر کرونایی را فقط برای سال اثر کرونا 

کل مرگ و میر در ایران بر اساس آمار سازمان  5918)در سال را پوشش می دهد ی این سالدرصد مرگ و میرها 55تقریبا 

  worldometerبر اساس آمار جهانی  است. باال. البته این نسبت در مقایسه با کل جهان بوده است(نفر 911913ثبت احوال 

 . به دلیل کرونا بوده است در کل جهانمرگ و میر میلیون  04درصد از  1 حدود 3434در سال 

  متاثر از کرونا بوده مقایسه می شود.کشوری که بیشتر از سایر کشورها  51در ادامه شاخصهای مرگ و میر ایران بر اثر کرونا با 

 موارد مثبت کرونا

نشان می دهد. بر اساس  5044در اواخر اردیبهشت را کشور اول دنیا  34موارد مثبت مشاهده شده بیماری کرونا در  5جدول 

ترین موارد مثبت درصد موارد مثبت کرونا را در دنیا پوشش می دهد. کشور آمریکا به عنوان بیش 84کشور  34این جدول این 

درصد موارد کرونایی را در خود جای داده است. هند به عنوان کشور دوم، با داشتن  34درصد جمعیت دنیا  0.3کرونایی با حدود 

درصد جمعیت دنیا و کشوری که اولین  58با داشتن  وارد کرونایی را دارد. کشور چینمدرصد  51.0درصد جمعیت دنیا  57.1

را دردنیا دارد. ایران با داشتن  17 رتبه  کشور اول دنیا جا ندارد و 34مشاهده شد از نظر موارد ابتال به کرونا در بار کرونا در آنجا 

این آمار نشان را به خود اختصاص داده است.  50درصدی موارد ابتال به کرونا رتبه  5.7درصد جمعیت دنیا با سهم  5کمتر از 

 از متوسط دنیا باالتر است. اابتال به کروننسبت می دهد در ایران 

 

 

 کشور اول دنیا 02موارد مثبت کرونا در  -1جدول 

World سهم 946,542,461 رتبه 

USA 1 3374,47,33 0202 
India 0 7777747342 1201 
Brazil 3 ,7711,7,21 502 
France  1 77,,,7,34 303 
Turkey 2 77,7477,, 301 
Russia 3 ,73,37743 302 
UK 7 ,7,777471 007 
Italy 8 ,7,177741 002 
Spain 5 371,77,12 000 
Germany 12 3712,7737 000 
Argentina 11 373377317 002 
Colombia 10 37,3,7,,2 105 
Poland 13 77,777,32 107 

Iran 11 774177,,7 107 
Mexico 12 773,,7373 102 
Ukraine 13 77,717222 103 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/argentina/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/colombia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/iran/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/mexico/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/


Peru 17 ,7,33733, 100 
Indonesia 18 ,74,,72,7 101 
Czechia 15 ,71737233 102 
South Africa 02 ,71,77,,7 102 

                                                   https://www.worldometers.info/coronavirus 
 

 
 

 

            

 

 مرگ و میر 

گذاشته ر مرگ و میبر  مستقیم و غیر مستقیمنا تاثیر است. کروافزایش مرگ ومیر کرونا  تاثیرات عمیقیکی از             

 دفوت می داننمستقیم می نمایند که پزشکان کرونا را علت  خی افراد به دلیل ابتال به کرونا فوتاست.بر

و برخی دیگر به دلیل کرونا کنترل یا اعمال جراحی  .متفاوتی دارد شاخصهایکه البته در کشورهای مختلف            

شده است یا اینکه به دلیل کرونا فوت شده اند این افراد ا به تاخیر انداخته اند که منجر به فوت سایر بیماریها ر

تست کرونا نداده اند فوت آنها به دلیل کرونا تشخیص داده نشده است مرگ و میر این افراد به دلیل اما چون که 

 غیر مستقیم کرونا می باشد. 

هزار 372یعنی قبل از کرونا حدود  1357لغایت  1352در سالهای سازمان ثبت احوال بر اساس آمار در ایران               

که اسفند ماه آن، ایران مرگ و میر متاثر از کرونا داشته  1358در سال هزار فوت ثبت شده است.  377تا 

 222پیش بینی شده است مرگ و میر ناگهان به حدود  1355. در سال هزار نفر فوت نموده اند 352است حدود 

  1355هزار نفر رسیده است. که گزارش وزارت بهداشت در خصوص مرگ ومیر ناشی از  کرونا در سال 

در مقایسه با سال  1355هزار نفر افزایش مرگ ومیر سال  122هزار نفر می باشد. یعنی از حدود  22حدود 

و بخشی دیگر تاثیر غیر مستقیم کرونا بر ر ناشی از مرگ و میر مستقیم ناشی از کرونا هزار نف 22 1358

ایران که کمتر  3و 0ول ابر اساس جد مرگ و میر و بخش ناچیزی هم به دلیل رشد ساالنه مرگ و میر می باشد.

 525گ و میر و میزان مردرصد مرگ و میر کرونایی را پوشش داده  0.3از یک درصد جمعیت دنیا را دارد 

نشان می دهد ایران در مقایسه با متوسط جهانی مرگ و میر باالتری  در یک میلیون نفر است این شاخصها

درصد  17.3درصد جمعیت دنیا  1.0داشته است. البته امریکا که باالترین تعداد مرگ و میر گرونایی را دارد با 

 . مرگ و میر کرونایی را پوشش داده است

نفر بر اثر مستقیم کرونا فوت نموده اند که آمریکا با بیش از  3121222تا اواخر اردیبهشت  0ر اساس جدول ب            

 77000هزار نفر رتبه اول را داراست. کشورهای برزیل و هند در رتبه های دوم و سوم هستند. ایران با  322

 می باشد  11فوت رتبه 

              

 اهده شده بر اثر کرونا تعداد مرگ و میر مش -0جدول 
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کشور اول دنیا50جمعیت مشاهده شده به بیماری کرونا در -9نمودار 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/peru/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-africa/
https://www.worldometers.info/coronavirus


World سهم 8,606,956 رتبه 

USA 1 1227733 1703 
Brazil 0 ,317,17 1008 
India 3 74,747, 800 
Mexico 1 7727,33 302 
UK 2 ,7471,, 308 
Italy 3 ,7,7731 307 
Russia 7 ,,177,, 301 
France  8 ,247,,7 300 
Germany 5 ,17,42 003 
Colombia 12 ,,7,23 001 
Spain 11 437,37 003 
Iran 10 447777 003 
Poland 13 4,7147 001 
Argentina 11 4,7274 001 
Peru 12 117,4, 002 
South Africa 13 777712 103 
Indonesia 17 ,,7327 101 
Ukraine 18 ,,7,,, 101 
Turkey 15 ,,73,3 103 
Czechia 02 7373,3 205 

                              https://www.worldometers.info/coronavirus 

 

 
 

فوتی بر اثر کرونا در دنیا ثبت شده که کشور چک با  137ومیر در هر یک میلیون نفر حدود از نظر میزان مرگ 

 525زیل در رتبه های دوم و سوم هستند. ایران با مرگ در یک میلیون نفر رتبه اول و کشورهای ایتالیا و بر 0785

 را به خود اختصاص داده است. 13مرگ کرونایی در یک میایون نفر رتبه 

میزان مرگ و میر مشاهده شده بر اثر کرونا  -3جدول 

 )در میلیون(
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تعداد مرگ و میر مشاهده شده بر اثر کرونا-5نمودار 
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https://www.worldometers.info/coronavirus


World 68434 رتبه 

Czechia 

1 774,3 

Italy 0 7727, 

Brazil 3 772,3 

Peru 1 ,7337 

Poland 2 ,7,31 

UK 3 ,7,47 

USA 7 ,7,27 

Spain 8 ,713, 

Mexico 5 ,713, 

France  12 ,71,3 

Colombia 11 ,7733 

Argentina 10 ,7773 

Ukraine 13 ,7,2, 

Germany 11 ,723, 

South Africa 12 377 

Iran 13 323 

Russia 17 431 

Turkey 18 77, 

India 15 722 

Indonesia 02 ,47 

                                                 https://www.worldometers.info/coronavirus 

   

 تست کرونا

آمریکا  2و  6مرگ ومیر کرونایی را شفاف تر می کند. بر اساس جداول تعداد تستهای کرونا شاخصی است که 
برابر تعداد جمعیت آن کشور است. هند  936باالترین تست کرونایی را داشته به طوری که تعداد تستهای کرونایی آن 
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هزار نفر تست داده اند.در ایران با بیش از  554یک میلیون نفر  بعد از امریکا بیشترین تعداد تست را داشته اما در
را 940هزار نفر رتبه  598تست کرونا را در جهان داشته و به ازای هر یک میلیون نفر با  95میلیون نفر رتبه  96

 دارد.

 کرونا  های تعداد تست -1جدول
USA 1 ,1477777431 

India 0 3,17,73717, 

UK 3 ,427,717,4, 

Russia 1 ,337,227222 

France  2 ,,713,7213 

Italy 3 13727,773, 

Germany 7 7,72337473 

Turkey 8 7,72417437 

Spain 5 ,,737,7737 

Brazil 12 ,472437212 

Czechia 11 7,73,37373 

Iran 10 ,,7,7,7,,4 

Colombia 13 ,77374717, 

Indonesia 11 ,777437132 

Poland 12 ,77,,,72,7 

Argentina 13 ,77,327,77 

Peru 17 ,77,,,737, 

South Africa 18 ,,7,3,7773 

Ukraine 15 37,,,74,, 

Mexico 02 17,7772,7 
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 تعداد تستهای کرونا به ازای یک میلیون نفر جمعیت

World دادتع رتبه 

UK 1 77,377277 

Czechia 0 ,733,72,4 

USA 3 ,7,2,733, 

France  1 ,77,37,,, 

Spain 2 ,72,17,3, 

Italy 3 ,72,371,3 

Russia 7 3,17727 

Germany 8 13,7,33 

Turkey 5 7337342 

Poland 12 ,2,77,1 

Peru 11 3137,3, 

Colombia 10 3,27472 

Argentina 13 74,7,47 

India 11 774733, 

Ukraine 12 7717737 

Brazil 13 7727232 

Iran 17 7,374,, 

South Africa 18 ,,7713, 

Indonesia 15 717,,1 

Mexico 02 77711, 

                                  https://www.worldometers.info/coronavirus 
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