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 دهيچک
 کام  ايا  ناشاناتته  يهاا يماار يب مورد در بخصوص ،ها يريگهمه يمرگبار برآورد در يجار و قبولمورد  يها روش از يكي افزوده مرگ ليتحل :نه و هدفيزم

 شاناتت  باه  يثرؤما  کمک و گرفته انجام( 09-ديکوو) کرونا يماريب گيري همه با مواجهه در جهان يکشورها از ياريبس در حاضر درحال که باشد يم شناتته

 .شود يارائه م يريگ همه مدايپ از يانشانه به عنوان افزدهمرگ مقدار ن مقاله يدر ا. است هکرد يماريب نيا يده گزارش و گسترش روند

 باه  مربوط يها داده و يهفتگ و يفصل قالب دو در کشور رتوزا مهاجرت و يتيجمع اطالعات و آمار دفتر لهيوس هب شده منتشر مرگ يها داده :روش

 صاورت ه با  و يآور جما   يجهان يها سامانه از يكي از اي و يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت روزانه يها گزارش از کرونا يماريب از فوت موارد

 .شد پردازش يهفتگ

 انيپا تا 0490 اسفند از ماه هجده طول در که دهد يم نشان و شده ارائه رانيا در کرونا يريگهمه دوران در افزوده مرگ ليتحل جهينت :ها افتهي

( درصاد  01.91)مورد  140,014 تنها گزارش شده که يريگههم از پيش دوران به نسبت افزوده مرگ مورد 004,411 مجموع در، 0011 مرداد

 .استشده ثبت  مارستانيدر ب يبستر کرونا يماريب يقطع صيتشخ به مبتال مارانيب در ميصورت مستقه آن ب

کروناا ثبات شاده اسات و روشان       يماريب يص قطعيران با تشخيکرونا در ا يريگاز موارد مرگ افزوده  در دوران همه يميتنها ن :يريگ جهينت

 . اند شدهگر موارد مرگ افزوده به کدام علل منتسب يمه ديست که نين
 

 ومير رگم، 09-ديکوو آمار حياتي، :ها واژه ديکل

 

 مقدمه
از اندازه ماورد   شتريعبارت است از موارد مرگ ب فيافزوده در تعر مرگ

 اريبسا  نهيموارد مرگ افزوده در دو زم فيو توص افتني يجستجو برا. انتظار

که به تااطر   يحالت، موارد مرگ در گروه کيدر . متفاوت قابل انجام است

مشاابه کاه    يمرگ در گروه مورد مطالعه قرار دارند با موارد يتاص تيوضع

 باه  منتساب  را افازوده  مرگ موارد و سهيمقا هستند تاص تيوضعفاقد آن 

 باا  ساه يمقا در مهااجران  در افازوده  مارگ  ليا تحل.  کنناد  يما  تيوضع آن

کاه وزن   يباا افاراد   ساه يدر مقا يبه چاق المبت افراد در، (0) ساکن تيجمع

 باا  ساه يمقا در يروانا  يهايارميب انواع به مبتال افراد درو ( 4)دارند  يعيطب

 ليا تحل از يگار يد نوع. رنديگ يم قرار گروه نيا در( 0، 0، 4) ماريب ريغ افراد

 يهاا گزارش سهيمقا در و دارد يزمان دوره جنبه که دارد وجود افزوده مرگ

 در ساه يمقا ناوع  نيا ا. رديا گيانجام م يمشابه قبل يهازمان گزارش با يجار

 يهاا  يماريب انواع وعيش اي و( 7، 1) گرما موج انندم ناگوار طيشرا وقوع زمان

 کروناا  يماار يب گياري  همه مورد در حاضر درحال و( 0) انفلوآنزا مانند يفصل

 يطورکل هب هايريگ همه دوران در افزوده مرگ ليتحل. انجام گرفته است( 9)

و دقات و   رديا گ يم انجام ربط يذ يهاسازمان يرسم يهاگزارش يمبنا بر

 مارگ  ليا تحل. قرار دارد هان گزارشيادر حد دقت و پوشش  زين پوشش آن

 يدو اصال کلا   بار مورد استفاده قرار دارد  هايريگهمه در که ينوع از افزوده

قابال پنهاان کاردن     يعيو طب يطورکل هموارد مرگ ب نكهياول ا: استوار است

زارش کشور گا  يدر نظام آمار ديبا  افتد يو هر مورد مرگ که اتفاق م ستندين

و  سات ين قيا دق يلا يفاوت ت  يعلت مرگ در گاواه  نييتع نكهيدوم ا. شود

انجاام   رانيکه در ا يمطالعات. رديگ يانجام م يتوجه يو ب يانگار اغلب با سهل

 نسابت در فاوت   يگرفته نشان داده است که علت فوت ثبت شده در گاواه 

 درپرونااده موجاود  اطالعاات  باا  ساه يمقا در شادگان  فاوت  از يتاوجه  قابال 

 از افاراد  نكاه يا و، (00، 01)اسات  باوده  نادرسات  شده فوت فرد يمارستانيب

 باه  منحصار  مشاكل  نيا(. 04) اند نشده برتودار نهيزم نيا در يکاف آموزش

 ليا و دل( 04) دارد وجود متفاوت درجات در يجهان سطح در و ستين رانيا

 و يقلبا  سات يا مانند مرگ يفورعلت  نيب زيدر تما يآن هم کم آگاه ياصل

. باشاد  يم است شده يقلب ستيا به منجر که يماريب مانند مرگ ياصل علت

 صيتشخامكان  مواق  يبعض در فوت، يگواه صادرکننده فرد يناآگاه از ريغ
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 کرونا در ايران گيري همهفزوده در تحليل مرگ ا

 400/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم، 

 

 
 1933و بهار  1931ران براساس استان در دو فصل زمستان يمرگ افزوده در ا -1شکل 

 

نموناه علات مارگ     يابار . وجاود نادارد   زيمرگ ن يعلت اصل حيصح و يقطع

 يهاا تيا فورو پزشاک   کناد  يکه در منزل فوت ما  يفرد يفوت برا يگواهدر

 ازهام  او نادارد   يماار ياز ب يکاف اطالعو  شود حاضر مين او يکه بر بال يپزشك

 هاا  يريا گ هماه  مواق  در بخصوص نكته نيا. بود نخواهد برتوردار ييباال دقت

 شااتص  ريا غ اناواع  به ابتال علت به مرگ موارد از ياريبس و شود يم دهيد اديز

. شاوند  يما  منتساب  يقلبا  سات يا مانناد  يکلا  يعللا  باه  يماريب کي ينيبال

، (00) كاا يآمراز کشورها از جملاه   ياريبس درمرگ افزوده  ليتحل يها گزارش

 يجهاان  سطحدر  يحت وشده  منتشر (07) انگلستان ،(01) اکوادور، (00)سوئد

 ماوارد  يرسم گزارش رانيدر ا(. 00)ست شده ا سهيمختلف مقا يکشورها نيب

 محال  و جنس کيتفك به يفصل صورته ب يشمس 0011 سال يابتدا تا فوت

در زماان   وجود، نيا با. بود همراه يزمان ريتأت با شهيهم و شد يم منتشر اقامت

 شيگرفات و افازا   انجاام مرگ افازوده   موردپژوهش در  چند کرونا يريگهمه

 و کشاور  سطح در 0499 سال بهار و 0490 مستانزقابل توجه تعداد مرگ در 

 ساال  زمستاننشان دادند مرگ افزوده در  ها پژوهش نيا. گزارش شد ها استان

 يو در سال بعد در قسامت بزرگا   مازندران و الن،يگ قم، يها استان در 0490

، 40، 41، 09)دادناد  نسابت  کرونا يماريبرا به  از کشور اتفاق افتاده و وقوع آن

و  يتا يدفتر آمار و اطالعات جمع نيبراساس مقاوله نامه ب 0011سال  در .(44

موارد مارگ در ساطح   ( 44)بهداشت  يمهاجرت وزارت کشور و سازمان جهان

و  شاود  يما  منتشر يصورت جاره بکشور براساس هفته، جنس، سن، و استان 

 در. ه و منتشار شاود  يا صورت گذشاته نگار ته  ه ز بين 0409قرار است تا سال 

 0499 تاا  0497 يهاا  سال به مربوط يهفتگ اطالعاتن گزارش يه ايته هنگام

 يساو  از. اسات  گرفتاه عماوم قارار    دردسترسمرداد  انيپا تا 0011و در سال

 تنهاا  و ستين دست در يجار يهاسال يبرا مرگ علل يفيتوص گزارش گر،يد

 کروناا  يماار يب باه  منتساب  مارگ  ماوارد  تعادادکل  تااکنون  0490 اسفند از

 منتشار روزاناه   صاورت ه با  يو آموزش پزشك درمان بهداشت، وزارت هليوس هب

در . اسات مارساتان  يدر ب يمااران بساتر  يفاوت ب  يبر مبنا که احتماالً شود يم

مربوط به سن و جنس و محل اقامات فاوت    اطالعاتز ين موارد مرگ نيمورد ا

گازارش   تاوان  ينما  ل،يا دل نيباه هما  . قرار ندارد يشدگان در دسترس عموم

کامال و   گازارش  عناوان  بهرا  رانيکرونا در ا يمارياز ب شدهموارد فوت  يرسم

زماان شاروع    از. گرفات  نظرکشور در در  يماريب نيجام  تمام موارد مرگ از ا

 يشامار  کام  ناه يزمدر  ياديا ز يهاا گزارش و اتبار رانيکرونا درا يريگ همه

 ياجتمااع  و ياسا يس و يعلما  يها رسانه در رانيا در يماريب نياموارد فوت از 

نه برآورد بهتر براسااس آماار گازارش شاده     يز در زمين ييهاادهشنيپ و منتشر

 رقام  باه  يابيدسات  يبارا  کاه اظهار شده است  يدر مورد يحت وانجام گرفته 

(. 40)گرفات  نظر در برابر هفت تا دو نيب را شده گزارش ارقام ديبا يم تر حيصح

و مساتند باه    يعلما  يشكل در تواند يمرگ افزوده م ليتحل ،يطيشرا نيدرچن

 يامادها يپ از يتار  ايا گو و تار  قيا دق ريتصاو نگاه کارده و   يموضوع کم شمار

 . را نشان بدهد رانيدر ا يريگ همه
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 کيومرث ناصري

 ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /401

 

 
 1011تا  1931از  رانيکرونا در ا يريگ روند بلندمدت مرگ و مرگ افزوده منتسب به همه -2شکل 

 
 روش
 و آمار دفتر لهيوس هب شده منتشر مرگ يها داده حاضر، پژوهش يبرا

و  ،يو هفتگ يو مهاجرت وزارت کشور در دو قالب فصل يتيجمع اطالعات

وزارت  روزانه يهاگزارش ازکرونا  يماريمربوط به موارد فوت از ب يها داده

( 40) يجهاان  يهاسامانه از يكي از اي و يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

 باه ماورد اساتفاده    يهاا  دهدا. پردازش شد يصورت هفتگه و ب يآور جم 

 پنج متحرک نيانگيماستفاده از روش  با يهفتگ يهانوسان کاهش منظور

 .هموار شد يواحد

 
 ها افتهي

 باا  ساه يمقا در 0490 ساال  زمستان يبرا افزوده مرگ 0 شكل

 نشاندر سطح استان  را 0490با بهار  0499و بهار  0497زمستان 

 0490کاه در زمساتان    ندک يروشن م ريتصو نيتوجه به ا. دهد يم

 00درصاد تاا    41 نيگلستان، و مازندران ب الن،يچهار استان قم، گ

انااد  داشااته 0497افازوده نساابت باه زمسااتان ساال     ماارگدرصاد  

 باا  يتاوجه  قابال  تفااوت  مارگ  ماوارد  هااستان ريسا در که يدرحال

مارگ افازوده در    ماوارد . دهند ينم نشان تود قبل مشابه يها دوره

در  و دهد ينشان م را يشتريب ييايجغرافگسترش  0499بهار سال 

 .است بوده مشاهده قابلها  از استان يتراديتعداد ز

 0499 نيفارورد  ازکرونا  يماريب از مرگ موارد روند. 4 شكل

دوران  يهاا مارگ و  ،(گزارش نيا هيتا هنگام ته) 0011 مرداد تا

ر د افازوده مارگ   و، 0011تاا مارداد    0490 بهمان از  يريگ همه

 دوران در مارگ  تعاداد  سهيمقا يبرمبنا 0011و  0499 يها سال

. نشان داده شده است 0497 هيپا سال در مرگ تعداد با يريگ همه

به عناوان   يريگ در دوران قبل از همه 0497سال  يهاروند مرگ

مورد استفاده قرار گرفته  0011تا  0490 يها سال يه برايسال پا

تماام  . آن محاسابه شاده اسات    يو موارد مرگ افازوده بار مبناا   

هموار  ين شكل با کمک متوسط متحرک پنج واحديا يها يمنحن

 .اند شده

 يبارا  را کرونا به منتسب مرگ و افزوده، مرگ مرگ، موارد، 0 جدول

 رابطه در را کرونا به منتسب شده گزارش موارد نسبت و يريگهمه دوران

 .دهد يم نشان افزوده مرگ موارد کل با

ماوارد مارگ    شود، ينشان داده م 0و جدول  4که در شكل  همانگونه

و از  دهد يم ليتشكافزوده را  مرگ از يتوجه قابلمنتسب به کرونا قسمت 

 مجماوع در  0011مرداد  انيتا پا 0490در اسفند ماه  يماريب وعيزمان ش

رقام در   نيا ا.  اسات  گرفته بر در را افزوده مرگ موارد کل از درصد 9/01

درصد  70از  شتريب يکم 0011درصد و در سال  0/00ادل مع 0499سال 

 .است ودهي
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 کرونا در ايران گيري همهفزوده در تحليل مرگ ا

 407/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم، 

 رانيع موارد مرگ، مرگ افزوده، و مرگ از کرونا براساس ماه و سال، ايتوز -1جدول 

 دامنه زماني
تعداد مرگ در سال پايه 

 (گيري قبل از همه) 1931

 گيري موارد مرگ در دوران همه

موارد مرگ گزارش 

 شده
 زودهموارد مرگ اف

موارد مرگ منتسب 

 به کرونا

موارد مرگ منتسب 

 به ساير علل

مرگ کرونا نسبت 

به مرگ افزوده 

 (درصد)

0490* 704,40 040,41 004,0 400,0 040,1 04/00 

0499** 094,470 000,017 109,040 004,11 077,70 07/00 

0011*** 400,00 114,410 700,01 404,01 049,01 14/70 

 91/01 000,90 140,014 004,411 497,704 900,000 جم 

 فروردين تا شهريور***  تمام سال**  ماه اسفند* 

 
 يريگ جهينتبحث و 
 بارآورد  يبرا شده قبول يهاروش از يكي افزوده مرگ يبررس

کروناا   يماار يحاضر در ماورد ب  که درحال است ها يريگ همه ريثأت

. داردناا ياتتصاااص بااه کشاور مشخصاا  و شاود  يانجااام ماا اريبسا 

آن باه   ديشاد  ينوع  مطالعه وابساتگ  نينكته در مورد ا نيتر مهم

 مطالعاه  در. اسات و درجه پوشش و دقات آن   يرسم يها گزارش

 41تنهاا   کروناا از مارگ   يگزارش شده رسم موارد (01) اکوادور

 دهفاصاله   در كاا، يدر آمر. درصد از کل مرگ افزوده را شامل شد

ماورد   104/499در مجماوع   4141ساال   اکتبار  تاا  هيژانوماه از 

درصاد آن   11 يعنا يماورد   110/099 کاه  شاد  ثبت افزودهمرگ 

موارد  يهاگزارش(. 40)به کرونا مربوط شده بود  ميطور مستق هب

مطالعه مورد استفاده قرار گرفته از چند  نيکه در ا رانيفوت در ا

 يهاا گزارش نكهياول ا. رنديبگ قرار توجه مورد ديبا يجنبه اساس

وزارت بهداشات، درمااان و   لهيوساا هاناه ماارگ از کروناا کااه با   روز

 و کروناا  شاده  يبساتر  موارد تنها شود يمنتشر م يآموزش پزشك

 بار  در را يكپزشا  يهاا تيا فور بخاش  در يبساتر  ماوارد  احتماالً

 مارساتان يدر تارج از ب کهرا موارد فوت از کرونا  ريساو  رديگ يم

 در کاه  کروناا  يماار يب علات  باه  مرگ. ندارد بر در افتد ياتفاق م

علال   يلياز آماار تفصا   ديا را با افتد ياتفاق م مارستانيب از تارج

حاضار   سافانه درحاال  أدسات آورد کاه مت   همرگ در سطح کشور ب

کاه ماوارد    دهاد  نشان مي يشفاهاطالعات . ستين يقابل دسترس

 باا  ساه يمقا در 0499در ساال   يعروقا  يقلبا  يها يماريفوت از ب

 اساتفاده  ماورد  يبررس نيا در هيپا سال نعنوا به که 0497 سال

 کاه  داشاته  را ماورد  00791 معاادل  يشا يافزا اسات  گرفتاه  قرار

 يولا  (41)اسات  شاده  ثبات  مارگ  علل نيب در شيافزا نيشتريب

 يمنتسب به عللا  يمورد مرگ اضاف 70077با  ياديهنوز فاصله ز

 يبااراکااه ماارگ از کرونااا  مااوارد نكااهيا دوم. ر از کرونااا دارديااغ

صاورت کال و بادون ذکار     ه با  تنهاا شود  يگزارش مه عام استفاد

. سات يکامل ن زينآن  ياستان  يو توز رديگ يجنس و سن انجام م

 آن انتشاار  و  يا توز روناد از  يقا يدق ليا تحل تاوان  ينم جهيدر نت

 آن باه  مطالعه نيا در توان يم که يمطلب نيتر مهم. آورد دست هب

 مارگ  ماوارد  باه  کروناا  از مارگ  ماوارد  گزارش نسبت کرد اشاره

در اسافند   يريا گ هماه  شاروع  در درصاد  00 از کاه  اسات  افزوده

دوران  يو باارا  دهيرساا 0011درصااد در سااال   70بااه  0490

 درصادها  نيا ا ماورد  در. درصد قرار دارد 01در سطح  يريگ همه

 در مارگ  ماوارد  يتوجه داشت کاه گازارش روزاناه و هفتگا     ديبا

 هماراه  ياديا ز يهاا وسانبا ن تواند يم رانيمانند ا يپهناور کشور

 فيتعر يتر کوچک يواحدها در مطالعه يزمان دوره هرچه و باشد

 در نموناه  يبارا . دهاد  يما  نشاان  را يدتريشاد  يهاا نوسان شود

در ساال   کروناا  باه  منتساب  مارگ  گازارش  نسبت يجار مطالعه

 نوساان  مااه  يدرصاد در د  11صد در تارداد تاا   در 00از  0499

ه ماوارد مارگ   يا سات کاه بق  ين نروشا  نكهيا سوم .دهد يم نشان

 به يدسترس صورت در. اندافزوده به کدام علل مرگ منتسب شده

 يريا گهماه  دوران در بخصوص و سال در مرگ علل يکشور آمار

از  تااارجکااه مااوارد ماارگ   کااردروشاان  يتااا حاادود تااوانيم

از علال   کيا  شاده و کادام   ثبات  يبه چه صورت کرونا يمارستانيب

 . دهد يان مرا نش يشتريب شيمرگ افزا

 باه  منتساب  افازوده  مارگ از  يکلا  ريتصوکه  ستين يديترد

 اسات  شده ارائه مقاله نيا در کهدر سطح کشور کرونا  يريگ همه

 کناد  يمتفاوت فرق ما  نيو مردان و در سن زنان درها و  استان در

 ،يجنس  يبه علت عدم انتشار توز افزودهتر مرگ  قيدق ليتحل يول

علال   يليو آماار تفصا  منتسب به کرونا  يهامرگ يو استان ،يسن

 باشاد  يدسترسا  قابال  پژوهشاگران  تمام يبرا که يصورت هبمرگ 

 .ندارد امكان حاضر درحال
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Abstract 
Background: Excess death analysis is one of the accepted and current methods used in estimating the mortality of 

epidemics, especially in the case of unknown or little-known diseases, and is currently performed in many countries 

of the world in the face of the Corona (Covid-19) pandemic. It has been effective in understanding the process and 

extent of spread and reporting of this pandemic. In this report, the increased death rate attributed to Covid-19 is 

identified and discussed. 

Methods: Death data published by the Office of Statistics and Demographic Information and Migration of the 

Ministry of Interior in both quarterly and weekly formats, and data on Corona deaths obtained from daily reports of 

the Ministry of Health and Medical Education or from one of the global systems were collected and processed in a 

weekly format. 

Results: Results of the analysis of excess deaths during the corona epidemic in Iran reveals that compared to the pre-

epidemic period of the solar year 1397,(2018) a total of 200,482 excess death has been reported during the eighteen 

months from Esfand (early March 2019) 1398 to the end of Shahrivar (late September 2021) 1400, of which 102,038 

(50.90%) were directly attributed and reported as Corona deaths, probably based on  hospitalized  cases and those in 

the intensive care units (ICU). 

Conclusion: The assigned cause of death for the excess death not attributed directly to Covid-19 is not currently 

published or openly reported. 
 
Keywords: COVID-19, Mortality, Vital Statistics 
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