
 

 

 

 

 

 تنظیم شده است.  9/9/9911 تا 91/99/9911در استان اصفهان از تاریخ   91-تحلیل زیر بر اساس اطالعات مرتبط با همه گیری کووید

به  91-زان کشممندگک کووید یم  9شممماره در نمودار          

 بین دو دوره زمانک شمهرستان های استان اصفهان تفکیک 

سمموم فروردین  تا   99فروردین و  99 دوم اسممفنمد ماه تا 

این نمودار به صورت مرتب آمده اسمت.   9911اردیبهشمت  

 99از  لبقشمده میزان کشندگک استاندارد شده در دوره ی  

بر طبق داده های موجود   .مک دهمد ارائمه  را فروردین مماه  

باالترین میزان کشممندگک در آن دوره مربوب به شهرستان 

ون و به تعبیری کمترین آن )اگر گزارش نشممدن تیران و کر

مرگ و میر را معماد  اتفمان نیفتمادن آن در نظر بییریم     

ی بوئین و میاندشممت و رور و بیابانک بوده اشممهرسممتان ه

 است.

شماهین شممهر و میمه از سایر   دین ماهفرور 99بعد از          

شمهرستان ها میزان کشندگک باالتری داشته اند. درنمودار  

تغییرات در میزان کشممندگک را در دو هفته ی  9شمممماره  

 99بل از قمنتهک بمه سمموم اردیبهشممت ماه را نهممبت به   

 در فروردین نشممان مک دهد. نمودار کاکک از آن اسممت که

و با  شمماهین شهر و میمه، رور و بیابانک هایشمهرسمتان   

 در میزان کشندگکشمدت بهمیار کم در شممهرفا افزای    

بل قدوره  نندام بوئین و میاندشممت  زااتفان افتاده اسممت. 

ت آمده سبنابر اطالعات ارسما  شمده صفر به د   کشمندگک 

 سایر شهرستان ها کاه  در میزان کشندگک را نشان .است

 

 
 99/99) اردستان و  درصد 18/91) نطنز ، درصد91) روانهار ترتیب به آن از بعد و کرون و تیران به مربوب درصد 1/91 کاه  بیشترین که دهند مک

  .است بوده  درصد

 نکات مهم : *

ین ب اکنون باالترین کاه  را تیران و کرون باالترین میزان کشندگک را دارا بوده و ین آنلچند نکته در این نمودار نظر را به رود جلب مک کند. او        

به  و اماتقداین ا ویتق) و تباشد دامات درمانکقابهبود  ناشک ازشهرستان که مک تواند  این رنشان مک دهد. بررسک دالیل کاه  چشمییر دها  تانسشهر

ک دالیل افزای  میزان کشندگک در . دومین نکته بررساست یفرور ،باز گردد یا به کیفیت داده های آن شهرستان کارگیری آنها در سایر شهرستان ها 

     یا افزای  اعتبار داده ها و دقت در سیتم ثبت آن ها است.در جهت کاه  آنها  و اتخاذ تصمیماتک سه شهرستان نامبرده است

 کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه
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