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 یرانو ا جهان در  روسیکرونا و وعیروند شبررسی 
 

 )ع( نیو اقتصاد دانشگاه جامع امام حس  ت یریدانشکده مد امیر حصیرچی،  دکتر 

 1399فروردین  25

 

 

 مقدمه: ➢

ووهان   از شهر 2۰19در دسامبر  ( 2سارس ) یسندرم حاد تنفس روس یو کرونا یا همان 19کووید  پاندمی یا دنیاگیری 

اعالم   به صورت پاندمیرا  یماریب وعیش تبهداش یمارس، سازمان جهان 11شد. در  شروع نیکشور چ ،یاستان هوبئ

،  موجود مؤثر یهاها و درمان واکسن ذات الریه شهروندان و عدم تاثیر پس از ، بار در شهر ووهان نیاول یبرا کرد.

شد که ابتدا به   ییشناسا روسی از کروناو ی دی نوع جدتحقیقات برای شناسایی عامل بیماری مقاوم به درمان شروع و 

  ی بهداشت برا   ینفر، سازمان جهان  1۰۰۰مرز    ازکرونا    روسیو  انیبا عبور تعداد قربان  .  داده شد  2۰19-کاوآن عنوان ان 

(، virus) روس«ی(، »وcoronaبه »کرونا« )  که اشاره  را انتخاب کرد 19 د یکوو یاز آن، نام رسم  یناش یماریب

 . دارد 2۰19( و سال  disease)  «یماری»ب

  ق یبه حالت تعل آن به داخل و خارج از  ی عموم یهاونقلشد و بر اساس آن، تمام حمل نه یقرنط ه یژانو 2۳ووهان در 

  ی ار یبس  گردید.متوقف    بیترت  نیحمل و نقل به هم  ز،ین  ی در استان هوبئ  گریشهر د  1۵از آن زمان، حداقل در    درآمد.

ترس از   لیمجالس جشن، به دل ریو سا یمعابد سنت یهاشگاه یدر پکن، نما ممنوعهسال نو از جمله شهر  یدادهایاز رو 

  ت یحد رساند، وضع نیخود را به باالتر یعفون یهای ماری سطح پاسخ به ب نیچن هنگ کنگ هم .انتقال، بسته شدند

 .لغو کرد زیخود را ن ی سال نو  یهاکرد و جشن  لیتعط  هیاعالم کرد، مدارس خود را تا اواسط ماه فور  ی اضطرار

  ار یآن را در اخت یکیژنت یکنند و توال  یی را شناسا د یجد روس یاز کروناو ی توانستند به سرعت نژاد ی نیچ دانشمندان

را در هر فرد   ء کنند که بتواند ابتال  ه یته PCR یهاش یطور مستقل آزماسراسر جهان قرار دهند تا به  یهاشگاه یآزما

   .کند دییتأ
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 ۸۰تا  ۷۵ نیاست که بو گزارش شده  کندی است که انسان را آلوده م روسیعضو خانواده کروناو نیهفتم 19کووید 

  ه یژنوم آن شب یدرصد توال ۸۵از  شیاست، و ب کسانی( SARS-CoVسارس ) روسیژنوم آن با کروناو یدرصد توال 

 دارد.  یکینزد  تباطار زین نیپانگول روسیو با کروناو است یخفاش  روسیو کرونا نی به چند

از   ی را آشکار کرد، که برخ نی در چ دشدهییمورد تا 2۸۰۰از  ش یب ه،یگسترده در اواسط تا اواخر ژانو  ی هاش یآزما

   .مشغول به کار بودند ی آنها در بخش خدمات درمان

  ی اضطرار تیوضع کیرا  د یجد روسیکروناو وعیش ،یاهیانیبهداشت با انتشار ب ی، سازمان جهان2۰2۰ هی ژانو ۳۰ در

 .رودی شمار مبه  ن،یتمام جهان، و نه فقط چ یبرا  ی دی اعالم کرد که تهد  یبهداشت عموم

از تاریخ اولین شناسایی فرد مبتالء به این    ویکی از کشورهایی بود که به سرعت در مقام دوم شیوع قرار گرفت  ایران   

  در فاصله این زمان اندک   این ویروس  روز،   ۵2قریب به  ( و تنها پس از گذشت  2۰2۰فوریه سال    1۸بیماری در ایران )

ه است. حاال کورنومتر رقابت  به سایر کشورهای جهان شیوع پیدا کرد  خارج و به پاندمی تبدیل شده واز حالت اپیدمی  

 ورها در تعداد مبتالیان و مرگ و میرها شروع شده است.بین کش

در ابتدا بسیاری از کشورهای جهان هیچ تصوری از شدت همه گیری و سرعت شیوع این بیماری نداشتند، و حتی 

برخی از رهبران دنیا با تمسخر به موضوع نگاه کرده و دقیقاً بر خالف توصیه ها عمل کردند. از جمله این کشورها می  

هزار   1.۷۰۰ حدود هزار نفر به ۸۰آمریکا و انگلیس اشاره کرد. حال این ویروس از حدود ان به رهبران کشورهای تو

 هزار نفر. 1۰۰ حدود  هزار نفر به  ۳نفر افزایش پیدا کرده و تعداد مرگ و میر از 

 

 هیمثل پا دیعدد تول ➢

را    روسیو نی از افراد مبتال، ا ی که برخ یاست، به طوربوده  ریمختلف متغ یهاانسان  ن یب روسیو ی ریپذانتقال زانیم

 ریعدد تکث نفر گسترش دهند. نیعفونت را به چند  نی توانستند ا گرید ی که برخ یدر حال کنند،یمنتقل نم گران یبه د

  نی است. ازده شده  نیتخم ۳٫۸تا  1٫۴ نیب یقاتیگروه تحق نی چند وسط از انسان به انسان ت روس یانتقال و یبرا  هیپا

. کنندی منتقل م تیرا در جمع روسیاند، احتماالً و که تازه آلوده شده  یکه چه تعداد از افراد  کندی م فیتعداد توص

 .تا چهار نفر است یاره یقادر به انتقال زنج  دیجد روسیاست که کروناوتاکنون گزارش شده 
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 روند در جهانتحلیل  ➢

 
 کرونا در جهان  وعیش یروندها  نی آخر-(16تصویر شماره )

 

علت  الزم به ذکر است که قطعاً تعداد مبتالیان و مرگ و میر بسیار باالتر از تعداد اعالمی از سوی دولت ها می باشد و  

اقتصادی، جلوگیری از  جلوگیری از تبعات رکود کمبود تجهیزات پزشکی تشخیص بیماری، آن نیز مسائلی از قبیل: 

 و ... می باشد. اجتماعی ناآرامی های 
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 در جهان  کرونا با سارس و آنفوالنزا وعیروند ش سه یمقا -(1۷تصویر شماره )

 

 

 
 روز اول  1۰۰ یط  عیشا ی ها روسیو  ریکرونا با سا ریتعداد مرگ و م سه یمقا -(1۸تصویر شماره )
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 کرونا ویروس در ایران روند شیوع  ➢

اکنون ایران در   . قرار گرفت وعیرعت در مقام دوم شسبود که به   ییاز کشورها   یکی  رانیاهمان طور که اشاره شد 

 لکن ذکر این نکات خالی از فایده نیست: .( قرار دارد2رتبه هفتم جدول شماره )

  رتبه هفتمهمانطور که در جدول زیر مالحظه می شود،  در تعداد مبتالیان،  کشور اول جدول    1۰ایران از بین   -1

 را دارد. 

 ( 2۰2۰آپریل  1۰)وردومتر کشور باالی جدول   1۰مبتالیان آخرین وضعیت  -(۳)شماره جدول  

 
 

همانطور که در جدول زیر مالحظه می  در تعداد مبتالیان در میلیون نفر، کشور اول جدول  1۰ایران از بین  -2

 را دارد.   هشتمرتبه شود، 

 (2۰2۰آپریل  1۰)کشور باالی جدول وردومتر   1۰در میلیون نفر جمعیت بتالیان آخرین وضعیت م -(۴)شماره جدول  

 
 

کشور تعداد ابتالء
USA 468,895

Spain 157,022

Italy 143,626

Germany 118,235

France 117,749

China 81,907

Iran 68,192

UK 65,077

Turkey 42,282

Belgium 26,667

کشور تعداد کل ابتالء  در میلیون نفر

Spain 3,358

Italy 2,375

Belgium 2,301

France 1,804

USA 1,417

Germany 1,411

UK 959

Iran 812

Turkey 501

China 57
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رتبه  ، همانطور که در جدول زیر مالحظه می شود، مرگ و میرکشور اول جدول در تعداد  1۰ایران از بین  -3

 را دارد.  ششم

 (2۰2۰آپریل  1۰)مطابق جدول وردومتر  مرگ و میرآخرین وضعیت  -(۵)شماره جدول  

 
 

، همانطور که  بر حسب هر یک میلیون نفر جمعیت کشور اول جدول در تعداد مرگ و میر 1۰ایران از بین  -4

 را دارد.   هفتمرتبه در جدول زیر مالحظه می شود، 

 (2۰2۰آپریل  1۰)مطابق جدول وردومتر  در میلیون نفر  مرگ و میرآخرین وضعیت  -(6)شماره جدول  

 
 

 

 

 

کشور تعداد مرگ و میر
Italy 18,279

USA 16,697

Spain 15,843

France 12,210

UK 7,978

Iran 4,232

China 3,336

Belgium 3,019

Germany 2,607

Turkey 908

کشور تعداد کل مرگ در میلیون نفر

Spain 339

Italy 302

Belgium 260

France 187

UK 118

USA 50

Iran 50

Germany 31

Turkey 11

China 2
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رتبه  ، همانطور که در جدول زیر مالحظه می شود، بهبود یافتهکشور اول جدول در تعداد  1۰ایران از بین  -5

 را دارد. پنجم

 (2۰2۰آپریل   1۰جدول وردومتر ) باالی  کشور اول  1۰تعداد بهبود یافته آخرین وضعیت  -(۷)شماره جدول  

 
 

، همانطور که در جدول زیر مالحظه می شود،  افراد تست شدهکشور اول جدول در تعداد  1۰ایران از بین  -6

 . البته ذکر این نکته ضروری است که در این جدول آماری از چین وجود ندارد.  را دارد.  هشتمرتبه 

 (2۰2۰آپریل  1۰کشور اول باالی جدول وردومتر ) 1۰ افراد تست شده آخرین وضعیت تعداد  -(۸)شماره جدول  

 
 

کشور تعداد بهبود یافته
USA 25,928

China 77,455

Spain 55,668

Germany 52,407

Iran 35,465

Italy 28,470

France 23,206

Belgium 5,568

Turkey 2,142

UK 135

کشور تعداد تست شده ها
USA 2,376,977

Germany 1,317,887

Italy 853,369

Spain 355,000

France 333,807

UK 298,169

Turkey 276,338

Iran 242,568

Belgium 84,248

China
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در هر یک میلیون نفر، همانطور که در جدول    کشور اول جدول در تعداد افراد تست شده 1۰ایران از بین  -7

البته ذکر این نکته ضروری است که در این جدول آماری از چین   را دارد. نهمرتبه زیر مالحظه می شود، 

 وجود ندارد. 

  1۰کشور اول باالی جدول وردومتر ) 1۰ در هر یک میلیون نفر  آخرین وضعیت تعداد افراد تست شده  -(9)شماره جدول  

 (2۰2۰آپریل 

 
 

همانطور که در جدول زیر مالحظه می   بحرانی،بیماران در وضعیت حاد یا  کشور اول جدول    1۰ایران از بین   -8

 را دارد.   پنجمرتبه شود، 

 ( 2۰2۰آپریل  1۰کشور اول باالی جدول وردومتر ) 1۰ بیماران در وضعیت حاد یا بحرانی آخرین وضعیت  -(1۰)شمارهجدول 

 
 

کشور تعداد تست در میلیون نفر
Germany 15,730

Italy 14,114

Spain 7,593

Belgium 7,269

USA 7,181

France 5,114

UK 4,392

Turkey 3,277

Iran 2,888

China

کشور در وضعیت حاد یا بحرانی

USA 10,011

Spain 7,371

France 7,066

Germany 4,895

Iran 3,969

Italy 3,605

UK 1,559

Turkey 1,552

Belgium 1,278

China 144



 

 10 از  9 صفحه  

 

تعداد افراد تست شده در ایران بسیار کمتر از متوسط ده کشور اول جهان  جداول تحلیلی فوق نشان می دهد    درمجموع

این موضوع نمایانگر آن است که احتماالً در صورت انجام تست های بیشتر، تعداد موارد ابتالء بیش از موارد است، 

 اعالمی باشد.

 

 ایراندر   کرونا  روزانهشیوع   تحلیل روندنمودارهای  ➢

 
 ران یکرونا در اروند کل افراد مبتال به  -(19تصویر شماره )

 

 
 ران یروند افراد فعال مبتال به کرونا در ا -(2۰تصویر شماره )
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 ران یاز کرونا در ا   افته یروند روزانه تعداد افراد مبتال به کرونا با تعداد افراد بهبود سه یمقا -(21تصویر شماره )

 

 
 ران یافراد فوت شده بر اثر کرونا در ا  بااز کرونا  افتهی روند روزانه درصد افراد بهبود  سه یمقا -(22تصویر شماره )


