
  هاي مختلف هاي ایران در حوزه توانمندي

  وستانو جمعی از د )me@abiusx.com(عباس نادري : جمع آوري و تدوین 

  1389پاییز ویراست اول، 

  

  کشاورزي

    ) تراکتور(اد ماشین آالت کشاورزيتعد

  )2003( 190از 22 

  .تراکتور در کشور در حال کار می باشند 258000

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/agr_agr_mac_tra-agriculture-agricultural-
machinery-tractors 

  سرانه زمین هاي آب رسانی شده 

  )2003( 173 از 14 

  .می باشد کیلو متر مربع به ازاي یک میلیون نفر 1153 تقریبا سرانه زمین هاي آب رسانی شده

  )   CIA World Factbook(  جهان سازمان اطالعات آمریکا کتاب وقایع: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/geo_irr_lan_percap-geography-irrigated-
land-per-capita 

  زمین هاي آب رسانی شده  مساحت بر اساس رتبه بندي کشورها

mailto:me@abiusx.com
http://www.nationmaster.com/graph/agr_agr_mac_tra-agriculture-agricultural
http://www.nationmaster.com/graph/geo_irr_lan_percap-geography-irrigated


  )2003( یجهان 5مقام 

  .است کیلو متر مربع زمین هاي آب رسانی شده 76500

  )   CIA World Factbook(  جهان سازمان اطالعات آمریکا کتاب وقایع: منبع 

 

  مجموع زمین هاي کشاورزي

  )2005( 199از  15

  .است متر مربع زمین هاي زراعتیکیلو  616000ایران داراي

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/agr_agr_lan_sq_km-agriculture-
agricultural-land-sq-km 

  سرانه زمین هاي کشاورزي

  )2005( 199از  57 

  .وجود دارد نفر 1000کیلو متر مربع زمین زراعتی به ازاي  9تقریبا 

  یبانک جهان: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/agr_agr_lan_sq_km_percap-land-sq-km-
per-capita 

  مساحت زمین هاي ثابت کشاورزي 

  )2000( 181از  18 

http://www.nationmaster.com/graph/agr_agr_lan_sq_km-agriculture
http://www.nationmaster.com/graph/agr_agr_lan_sq_km_percap-land-sq-km


داراي مقام  ایران  و وجود دارد نفر  1000هکتار به ازاي    29.4334هکتار زمین ثابت به معنی  2002000
  .است کشور در زمینه سرانه مساحت زمین هاي ثابت زراعی 181در بین  61

  )FAO(سازمان غذا و کشاورزي : منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/agr_per_cro-agriculture-permanent-crops 

  کل زمین ها  مساحت مساحت زمین هاي قابل کشاورزي به عنوان درصدي از

  )2005( 199از  109 

  .)هکتار  16100000(از زمین ها قابل کشت می باشد % 9.84

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/agr_ara_lan_of_lan_are-agriculture-arable-
land-of-area 

  مساحت زمین هاي قابل کشت به عنوان درصدي از کل زمین ها

  )2005( 187 از 110 

  .از کل مساحت کشور به عنوان زمین هاي ثابت زراعی مورد استفاده قرار می گیرد 0.92%

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/agr_per_cro_of_lan_are-agriculture-
permanent-cropland-land-area 

  تولیدات ماهی

  )2005(جهانی  35مقام 

تن به صورت  117354تن به صورت ماهیگیري و  410558که  ودتولید می ش ساالنه ماهیتن  527912
 .پرورشی است

http://www.nationmaster.com/graph/agr_per_cro-agriculture-permanent-crops
http://www.nationmaster.com/graph/agr_ara_lan_of_lan_are-agriculture-arable
http://www.nationmaster.com/graph/agr_per_cro_of_lan_are-agriculture


  سازمان ملل: منبع 

 

  شاخص تولیدات کشاورزي

  )1996 – 1998( 149از  13

در نظر گرفته شد که شاخص  100 , 1989 -1991شاخص بر اساس محصوالت کشاورزي در سال هاي 
  .شد 141ایران برابر 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/agr_agr_gro-agriculture-agricultural-
growth 

  در زمینه کشاورزي  مصرف ساالنه سوخت دیزل

  )2005( 107از  7

  .مصرف می شونددر بخش کشاورزي در ایران  تن سوخت دیزل 3341000ساالنه 

 سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_gas_oil_con_in_agr-gas-diesel-oils-
consumption-agriculture 

  سرانه مصرف برق در زمینه کشاورزي

  )2005( 110از 18

  .است کیلو وات ساعت برق به طور ساالنه 241.3 مصرف برق در کشاورزي سرانه

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/agr_agr_gro-agriculture-agricultural
http://www.nationmaster.com/graph/ene_gas_oil_con_in_agr-gas-diesel-oils


http://www.nationmaster.com/graph/ene_ele_con_in_agr_percap-electricity-
consumption-agriculture-per-capita 

  تولیدات غالت

  )2001( 149از  13

  .در ایران تولید می شود تن غالت 141000ساالنه  

  )  World Resource Institute(موسسه منابع جهانی : منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/agr_cer_pro-agriculture-cereal-production 

  سرانه تولیدات گوشت

  )1998( 149از  73

  .است به ازاي هر فرد کیلو گرم 21.1 تقریبا سرانه تولیدات گوشت ساالنه

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/agr_mea_pro_percap-agriculture-meat-
production-per-capita 

 

 

 

 

 

 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_ele_con_in_agr_percap-electricity
http://www.nationmaster.com/graph/agr_cer_pro-agriculture-cereal-production
http://www.nationmaster.com/graph/agr_mea_pro_percap-agriculture-meat


 

 

 

 

 

 ارتباطات و فناوري اطالعات

  استفاده از دانش الکترونیکآمادگی 

  )2008( 70از  69

  .است یا تخمین انجام شده و تحقیق به صورت غیر مستقیم

  سازمان اطالعات اقتصادي: منبع 

 

  تعداد کاربران اینترنت

  )2009( 195از  11

  .اینترنت استفاده می کنندجمعیت از % 51.7

  ) Internet World Stats(  آمار دنیاي اینترنت: منبع 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

 پرسرعت تعداد کاربران اینترنت

  )2008( 48از  44

http://www.internetworldstats.com/stats.htm


  .را تشکیل می دهند جمعیت% 0.41یا به عبارتی هستند پرسرعت کاربران اینترنت  انکاربر 300000

  )ITU(مجمع ارتباطات بین الملل :   منبع

 

  شاخص فرصت هاي دیجیتال

  )2007( 120از  105

  .است ت غیر مستقیم یا تخمین انجام شدهتحقیق به صور

  )ITU(مجمع ارتباطات بین الملل : منبع 

 

  تعداد خطوط تلفن مورد استفاده

  )2005( 100از  12

دیجیتالی شده  2004سیستم ارتباط تلفنی تا سال % 80می باشد و  استفاده خط تلفن در حال 21981000
  .است

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  مورد استفاده) موبایل(تعداد گوشی هاي تلفن همراه 

  )2008( 48از  25

از کل جمعیت از تلفن همراه % 54.2 و به عبارتی.  .وجود دارند استفاده کننده گوشی هاي همراه 39400000
  .استفاده می کنند



  سازمان ملل: منبع 

 

  سرمایه گذاري در زیرساخت ارتباطات از راه دور به عنوان درصدي از کل درآمد

  )2005( 190از  10

شبکه و زیرساخت هاي  از راه دور از کل درآمد در بخش ارتباطات دوباره در توسعه ارتباطات% 73.68
  .سرمایه گذاري می شود

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/med_tel_inv_of_rev-media-
telecommunications-investment-of-revenue 

  آمادگی براي دولت الکترونیک

  )2008( 182از  108

  .است شدهولت الکترونیک هر کشور انجام با استفاده از سنجش توانایی هاي دتحقیق  

  سازمان ملل: منبع 

h p://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf 

  مشارکت عمومی الکترونیکی

  )2008( 192از  98

  .با استفاده از مشارکت جمعیت یک ملت در دولت الکترونیک صورت گرفته استتحقیق 

  سازمان ملل: منبع 

h p://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf 

http://www.nationmaster.com/graph/med_tel_inv_of_rev-media


  تعداد روزنامه هاي روزانه و مجالت دوره اي 

  )2000( 124از  14

  .روزنامه روزانه و مجله دوره اي منتشر شده است 112

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/med_new_and_per_num_of_tit_dai-
newspapers-periodicals-number-titles-daily 

  و مجالت غیر روزانه ها تعداد روزنامه

  )2000( 91از  8

  .روزنامه و مجله غیر دورهاي منتشر شده است 906

  سازمان ملل: بع من

http://www.nationmaster.com/graph/med_new_and_per_num_of_tit_non-
periodicals-number-titles-non-daily 

  تعداد ایستگاه هاي برنامه هاي تلویزیونی

  )1997( 228از  67

  .پخش کننده مجدد در کشور موجود است 450ایستگاه برنامه تلویزیونی و  28

  )   CIA World Factbook(  اطالعات آمریکاکتاب وقایع جهان سازمان : منبع 

 

  )ISP(تعداد سازمان هاي سرویس دهنده اینترنت 

    )2002( 165از  9

http://www.nationmaster.com/graph/med_new_and_per_num_of_tit_dai
http://www.nationmaster.com/graph/med_new_and_per_num_of_tit_non


  .می باشند سازمان سرویس دهنده اینترنت در حال کار 100

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/int_isp-internet-isp 

  ها بر روي اینترنتهاست  رتبه بندي کشور ها بر اساس تعداد

  )2008( 190از  120

  .در ایران موجود است هاست 2860

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  دامنه ملیتعداد وب سایت ها برروي 

  )2009(جهانی  58

جهانی ازنظر تعداد کل وب سایت  32دارد و داراي مقام ) ir.(وب سایت بر روي دامنه ملی  310000ایران 
  .ها است

  )Webometric( وبومتریک: منبع 

h p://www.webometrics.info/Number_Na onal_Domains_World.asp?offset=50 

  هاي رایگان توسط کشورتعداد سرویس دهندگان وب میل 

  )2008( 86از  56

  .سرویس دهنده وب میل رایگان در کشور وجود دارد 4

  لیست سرویس دهندگان وب میل رایگان خارج از آمریکا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/int_isp-internet-isp
http://www.webometrics.info/Number_Na


http://www.fepg.net/foreign.html 

  سرعت اینترنت

  )2010( 181از  168

مگابایت در ثانیه می باشد و  1.09و  0.32به ترتیب  ان داراي باالترین سرعت در آپلود و دانلوداستان همد
IPM  سریع ترین سازمان سرویس دهنده اینترنت)ISP ( مگابایت براي آپلود  0.76در ایران با سرعت هاي

  .مگابایت براي دانلود است 2.87و 

 تست سرعت اینترنت: منبع 

h p://payvand.com/blog/blog/2010/08/08/internet-speed-test-ranks-islamic-
republic-of-iran-168-out-of-181-countries/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fepg.net/foreign.html


 

 

 

  جمعیت شناسی

  نرخ تولد

  )2005-2010( 195از  96

  .نفر از جمعیت در هر سال متولد می شوند 1000نفر در هر  20.3

  سازمان ملل: منبع 

 

  فوتنرخ 

  )2005-2010( 195از  165

: ده علت مهم مرگ و میر در ایران عبارتند از . نفر از جمعیت در هر سال می میرند 1000 رنفر در ه 5.4
  نارسایی هاي قلبی -1

  تصادفات جاده اي -2

  سکته -3

  شرایط زمان تولد -4

  افزایش فشار خون -5

  سرطان معده -6



  هبیماري هاي مزمن مسدود کننده ری -7

  اسهال -8

  بیماري التهاب قلب -9

  عفونت دستگاه تنفسی -10

  سازمان ملل: منبع 

 

  نرخ طالق

)2004(  

  .است 0.94نرخ طالق 

  سازمان ملل: منبع 

 

  شهرها بر اساس جمعیت

  )2007( 61از  16

 7873000کیلو متر مربع داراي جمعیت  760شهر تهران به مساحت : امور مربوط به جمعیت شهر تهران 
  .نفر در هر کیلو متر مربع است 10359تراکم جمعیتی برابر  نفر و

  سازمان ملل: منبع 

 

  تعیین مساحت شهري توسط جمعیت



  )2007( 188از  33

  .است 135ام و مشهد داراي رتبه  33تهران داراي رتبه 

  سازمان ملل: منبع 

 

  توسط جمعیتتراکم شهري 

  )2007( 100از  28

  .سنجیده شده است 7873000تراکم شهري تهران با جمعیت 

  سازمان ملل: منبع 

 

  شهر نشینی در کشور

  )2005 – 2010( 193از  65

  .روستا وجود دارد 68122شهر و  982جمعیت کشور شهر نشین هستند و % 68

 )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

  

  میزان شهرنشینی

  ) 2005 – 2010(  193از  82

  .می باشد% 2.1نرخ شهرنشینی 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 



  

  رتبه بندي کشورها براساس نرخ مرگ و میر کودکان

  )2006( 195از  119

 35.5سال  5یر و  نرخ مرگ و میر کودکان ز کودك 1000کودك در هر  30.6کودکان  نرخ مرگ و میر
  .می باشد کودك 1000نفر در هر 

  سازمان ملل: منبع 

 

  نرخ مرگ و میر مادران در حین بارداري

  )1985 -1999( 136از  92

  .بارداري منجر به فوت می شود 100000بارداري از  37

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_mat_mor-health-maternal-mortality 

  جمعیت

  )2009( 223از  17

  .از کل جمعیت جهان را داراست% 1.09نفر جمعیت است که به عبارتی  74196000ایران داراي 

  سازمان ملل: منبع 

 

  امید به زندگی

http://www.nationmaster.com/graph/hea_mat_mor-health-maternal-mortality


  )2005 – 2010( 195از  109

  .می باشد 72.6و براي زنان  69.4سال است که براي مردان  71میانگین امید به زندگی در ایران 

  مللسازمان : منبع 

 

  نسبت جنسیتی

)2009(  

و  1.02سال  30تا  15 ,1.05سال  15زیر  ,1.05و در هنگام تولد  1.02نسبت مردان به زنان به طور کلی 
  .است 0.92سال  65باالي 

 )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  نرخ رشد جمعیت

  )2005 – 2010( 230از  96

  .می باشد% 1.35رشد جمعیت در کشور نرخ 

  سازمان ملل: منبع 

 

  تراکم جمعیت

  )2005( 239از  160

  .نفر در هر کیلو متر مربع است 45.017تراکم جمعیت برابر 



  سازمان ملل: منبع 

 

  مهاجرت میزان کل

  )2009( 154از  126

  .است -2.62نفر  1000تعداد مهاجر در هر 

  )   CIA World Factbook(  اطالعات آمریکا کتاب وقایع جهان سازمان: منبع 

 

  نرخ زاد و ولد

  ) 2005 – 2010(  223از  129

به طوري  1970در سال  6.6را از  ایران این نرخ. ازاي هر زن استبه  زایمان 2.04نرخ کل زاد و ولد 
جلوگیري از پر رتبه دوم در تحول در برنامه سالمتی زنان و رتبه اول در موفقیت در کاهش داده است که 

یع ترین کاهش ها در طول این کاهش میزان زاد و ولد یکی از سر .کسب کرده است 2005زایی را در سال 
  .تاریخ بوده است

  سازمان ملل: منبع 

 

  )سال  15 -19نفر از زنان بین  1000تعداد زایمان در هر ( نرخ زاد و ولد در میان نوجوانان 

  ) 2005(  185از  139

سال صورت می گیرد و این رده بندي از بیشترین نرخ به  15 -19زن بین  1000زایمان در هر  19.14
  .کمترین انجام شده است



  بانک جهانی: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/hea_ado_fer_rat_bir_per_1000_wom_age
_1519-000-women-ages-15-19 

  جمعیت مهاجر

  ) 2005(  192از  21

یا  نفر است  و  1959000را تشکیل می دهند و تعدادشان از کل جمعیت مهاجر % 1.05ن در ایران مهاجرا
  .از کل جمعیت ایران را شامل می شوند% 2.861به عبارتی 

  سازمان ملل: منبع 

 

  جمعیت پناهندگان خارجی

  ) 1999(  110از  1

  .افغان می باشندایران میزبان بیش ترین پناهندگان خارجی است که اغلب عراقی و 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/imm_ref-immigration-refugees 

  میانگین سنی

  ) 2008(  230از  120

  .است 27.2و میانگین سنی زنان  26.8و میانگین سنی مردان  27میانگین سنی در کل 

 )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا :منبع 

 

http://www.nationmaster.com/graph/imm_ref-immigration-refugees


  2015جمعیت در سال 

  ) 2004(  225از  18

به  2030خواهد بود و تا سال میلیون  83.7برابر  2020نفر و در سال  79917000جمعیت  2015در سال 
میلیون ایرانی خارج از کشور  5اعداد فقط شامل ایرانیان داخل کشور است و  .میلیون نفر خواهد رسید 100

میلیون نفر  100به  2025جمعیت کلی ایرانیان در سرتاسر جهان تا سال .را شامل نمی شود 2006در سال 
  .خواهد رسید

  سازمان ملل: نبع م

h p://www.na onmaster.com/graph/peo_pop_in_201-people-population-in-
2015 

  اولین ازدواج سن

 )2004 (  

  .سال است 23.9و براي زنان   27.7سن اولین ازدواج  براي مردان 

  سازمان ملل: منبع 

 

  

  

  

  

  



  

 

  اقتصاد

  داخلی تولید ناخالص کل ارزش

  ) 2009(  193از  16

  .میلیارد دالر است 876داخلی در ایران  تولید ناخالص کل ارزش

 )   CIA World Factbook(  سازمان اطالعات آمریکاکتاب وقایع جهان : منبع 

 

  داخلی سرانه تولید ناخالص

  ) 2008(  166از  59

  .دالر است 11666داخلی در ایران  سرانه تولید ناخالص

  بانک جهانی: منبع 

 

  داخلی ارزش اسمی تولید ناخالص

  ) 2008(  182از  26

  .میلیارد دالر است 385.2داخلی  ارزش اسمی تولید ناخالص

  بانک جهانی: منبع 

 



  تولید ناخالص داخلی ارزش اسمی سرانه

  ) 2008(  170از  73

  .دالر می باشد 5441خلی سرانه ارزش اسمی محصوالت دا

  بانک جهانی: منبع 

 

  ملی ناخالص آمدسرانه کل  در

  ) 2006(  175از  66

  . هر فرد در سال گرفته شده است به ازاي دالر  10840 ی از در آمد ملیمیانگین

  بانک جهانی: منبع 

 

  شاخص سهولت در تجارت

  ) 2010(  183از  137

  .تحقیق به طور غیر مستقیم یا تخمین انجام شده است

  بانک جهانی: منبع 

 

  ) Prime Lending Rate(  درصد وام اولیه

  ) 2007(  153از  76

  .است% 12میزان درصد وام اولیه 



 )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  شاخص توسعه انسانی

  ) 2007(  182از  88

است که در نتیجه ایران در دسته کشورهاي با شاخص توسعه انسانی متوسط  0.782شاخص توسعه انسانی 
براي سه دهه گذشته کسب  انسانیتوسعه شاخص در پیشرفت جهانی را ایران رتبه سوم . قرار می گیرد

  .کرده است

 گزارش کامل سازمان ملل ,سازمان ملل: منبع 

h p://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf 

  انسانی شاخص فقر

   ) 2009(  135از  59

یک عمر طوالنی و همراه با سالمتی : بعد اصلی است  3شاخص فقر ترکیبی از اندازه گیري محرومیت در 
این رده بندي از کمترین شاخص به بیشترین آن صورت گرفته  ;دانش و یک استاندارد مناسب زندگی 

  .است

 گزارش کامل ,سازمان ملل: منبع 

h p://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf 

  برابري درآمد 

  ) 1998( جهانی  47



 2007داشت که این ضریب در سال  43برابر ) شاخص نابرابري درآمد ( اي   ) Gini(  ایران ضریب جینی
  .خواهد رسید 38.3به 

  سازمان ملل: منبع 

  نرخ تورم

  ) 2008(  189از  121

  .می باشد% 25.6نرخ تورم در ایران 

  )   CIA World Factbook(  سازمان اطالعات آمریکا کتاب وقایع جهان: منبع 

 

  بودجه دولت

  ) 2009(  188از  32

 347کل بودجه دولت  2010 - 2011میلیارد دالر بوده و در سال  97.7درآمد دولت  2009در سال 
  .میلیارد دالر خواهد بود

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  رده بندي کشورها بر اساس سرمایه گذاري مستقیم خارجی دریافت شده

  ) 2008( جهانی  74

  .میلیارد دالر سرمایه گذاري توسط موسسات مستقل خارجی در کشور صورت گرفته است 6.96تقریبا 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 



 

  بر اساس سرمایه گذاري در خارج از کشوررده بندي کشورها 

  ) 2008( جهانی  65

  .دالر توسط موسسات مستقل ایرانی در خارج از کشور سرمایه گذاري شده است میلیون 993

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  صندوق ثروت 

  ) 2009(  36از  22

  .صندوق تثبیت اقتصادي نفت وجود داردمیلیارد دالر در  13

  ) Sovereign Wealth Fund Institute(سازمان صندوق ثروت هاي ملی : منبع 

http://www.swfinstitute.org/funds.php 

  سرمایه گذاري به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلی

  ) 2008(  145از  36

  .است% 27.7اخلی ثابت از تولید ناخالص د سهم سرمایه گذاري ناخالص

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  سرانه کاالهاي صادراتی

  ) 2006(  154از  71

http://www.swfinstitute.org/funds.php


  .دالر سرانه کاالهاي صادراتی در هر سال است 797

 )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  زیر خط فقردرصد جمعیت 

 )2007 (  

  .جمعیت زیر خط فقر ملی کشور هستند% 18دالر و  2زیر % 8دالر و  1.25از جمعیت زیر % 2کمتر از 

 و سازمان ملل سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  درآمد مالیاتی به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلی

 )2008 (  

  .استاز تولید ناخالص داخلی درآمد مالیاتی % 7.3

 Heritage Foundation: منبع 

  

  تراز حساب جاري

  ) 2008(  181از  16

  .میلیارد دالر به طور مازاد مانده حساب ساالنه است 28.776

  ق بین المللی پولصندو: منبع 

 



  تراز حساب جاري به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلی

 )2008 (  

  .را تشکیل می دهد از تولید ناخالص داخلی% 4.05حساب جاري مانده 

  صندوق بین المللی پول: منبع 

 

  مخارج مصرف نهایی عمومی دولت

  ) 2005(  145از  38

براي   .مخارج مصرف نهایی عمومی دولت شامل تمام مخارج دولت به جز سرمایه گذاري ثابت می شود
  .بوده است 2000دالر ثابت آمریکا در سال  15826440000ایران این میزان برابر 

  بانک جهانی : بع من

h p://www.na onmaster.com/graph/gov_gen_gov_fin_con_exp_con_2000_us-
consumption-expenditure-constant-2000-us 

  دولتاندوخته طالي 

 )2010 (  

گزارش نکرده است  ته خود را به صندوق پول بین المللایران رده بندي نشده است به دلیل این که اندوخ
  .تن اعالم کرده اند 1250تا 800اما برخی منابع این میزان را بین 

  بین المللی پول صندوق: منبع 

 

  رده بندي کشورها بر اساس اندوخته ارز خارجی



  ) 2009(  156از  17

  .میلیارد دالر اندوخته ارز خارجی است 96.56ایران داراي 

  )   CIA World Factbook(  اطالعات آمریکاکتاب وقایع جهان سازمان : منبع 

 

  رده بندي کشورها براساس واردات

  ) 2008(  193از  43 

  .میلیارددالر سند مالی واردات ساالنه موجود است 67.79

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  رده بندي کشورها بر اساس صادرات

  ) 2009 ( 194از  35

  .میلیارد دالر صادرات صورت می گیرد 70.16ساالنه 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  عملکرد بازار بورس

  ) 2010( دوم جهانی 

میلیارد دالر را داراست رتبه دوم را در  71بورس اوراق بهادار تهران که سرمایه اي برابر  2010در جوالي 
  .کسب کرد عملکرد بازار بورس در شاخص برابريبهترین 



   BusinessWeekهفته نامه : منبع 

 

  نرخ بیکاري

  ) 2009( جهانی  66

  .رده بندي شده است است که از بیشترین به کمترین میزان %12.5نرخ بیکاري 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  شاخص سختی استخدام 

  ) 2004(  154از  10

  .است 78ایران  این شاخص میزان سختی استخدام کارگران را می سنجد که در

  جهانی بانک: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_ent_hir_fir_wor_dif_of_hir_ind-hiring-
firing-workers-difficulty-index 

  شاخص سختی اخراج 

  ) 2004(  154از  118

  .است 10ایران  این شاخص میزان سختی اخراج کارگران را می سنجد که در

  بانک تجارت جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_ent_hir_fir_wor_dif_of_fir_ind-hiring-
firing-workers-difficulty-index 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_ent_hir_fir_wor_dif_of_hir_ind-hiring
http://www.nationmaster.com/graph/eco_ent_hir_fir_wor_dif_of_fir_ind-hiring


  کاالهاي صادراتی اصلی به عنوان درصدي از کاالهاي صادراتی ساخته شده

  ) 2000(  117از  9

  .درات نفت استاز عمده صادرات را شامل می شود که اغلب صا% 93 کاالهاي صادراتی اصلی

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_exp_pri-economy-exports-primary 

  حقوق کارمندان به عنوان درصدي از کل هزینه هاي کسب و کار

  ) 2005(  135از  14

  .از کل هزینه هاي کسب و کار را در بر دارد% 47.14حقوق کارمندان 

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/lab_com_of_emp_of_exp-labor-
compensation-of-employees-expense 

  ترکیب بخش ها در تولید ناخالص داخلی

  ) 2005(  197از  35

  .از تولید ناخالص داخلی را شامل می شوند% 47.1و خدمات % 41.7صنعت %  11.2کشاورزي 

  )   CIA World Factbook(  سازمان اطالعات آمریکاکتاب وقایع جهان : منبع 

 

  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

  ) 2009(  182از  68

http://www.nationmaster.com/graph/eco_exp_pri-economy-exports-primary
http://www.nationmaster.com/graph/lab_com_of_emp_of_exp-labor


  .است% 20.6نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به طور تنظیم نشده 

  بین المللی پولصندوق : منبع 

 

  تولید ناخالص داخلی نرخ واقعی رشد

  ) 2008(  217از  47

  .است% 6.5تولید ناخالص داخلی نرخ تنظیم شده رشد واقعی 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  رشد واقعی در کل داد و ستد

  ) 2008(  جهانی 73

دالر آمریکاست این شاخص  2000نرخ رشد متوسط ساالنه واردات و صادرات کاال و خدمات به طور ثابت 
  .یک کشور را در طول زمان بیان می کندمیزان توسعه داد و ستد 

  بانک جهانی: منبع 

h p://info.worldbank.org/etools/w 2008/1a.asp 

  به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلی) بدهی دولت ( قرضه عمومی 

  ) 2008(جهانی  82

ن به کمترین انجام تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد این رده بندي از بیشتری%  25کل بدهی دولت 
  .اعالم شده است% 19.4شده و این مقدار توسط سازمان اطالعات آمریکا کمتر از 



  سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي و صندوق بین المللی پول ,سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  کل بدهی خارجی

  ) 2007(  202از  71

از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود که % 2.71میلیارد دالرکل بدهی خارجی است که  20.68
رتبه بندي بر اساس کمترین ( امین کشور مقروض است 33ایران . دالر به ازاي هر فرد است 290برابر

  .و این رده بندي بر مبناي سرانه بدهی خارجی صورت گرفته است) بدهی 

  )   CIA World Factbook(  جهان سازمان اطالعات آمریکاکتاب وقایع : منبع 

 

  ) Total Debt Service(  کل بدهی اصل و فرع

  ) 2005(  135از  33

  .بازپرداخت اصلی به بستانکاران خارجی وجود دارد میلیارد دالر بدهی در سود و 2.52تقریبا ساالنه 

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_tot_deb_ser_tds_cur_us-debt-service-
tds-current-us 

  دالر از تولید ناخالص داخلی 1000دالر در هر  بدهی خارجی در واحد

  ) 2006(  186از  174

  .دالر از تولید ناخالص داخلی بدهی خارجی می باشد 1000دالر در هر  61.60

  )   CIA World Factbook(  وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکاکتاب : منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_tot_deb_ser_tds_cur_us-debt-service


http://www.nationmaster.com/graph/eco_deb_ext_pergdp-economy-debt-
external-per-gdp 

  نیروي کارگر

  ) 2008(  185از  22

  .میلیون نفر نیروي کارگر کشور هستند 24.35

  )   CIA World Factbook(  آمریکاکتاب وقایع جهان سازمان اطالعات : منبع 

 

  به عنوان درصدي از کل نیرونیروي کارگر در بخش صنعت 

  ) 2005(  139از  15

  .از نیروي کارگر در بخش صنعت مشغول به کار هستند% 30.4

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/lab_emp_in_ind_of_tot_emp-labor-
employment-industry-total 

  نیروي کارگر در بخش کشاورزي به عنوان درصدي از کل نیرو

  ) 2005(  139از  47

  .از نیروي کارگر در بخش کشاورزي مشغول به کار هستند% 24.9

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/lab_emp_in_agr_of_tot_emp-labor-
employment-agriculture-total 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_deb_ext_pergdp-economy-debt
http://www.nationmaster.com/graph/lab_emp_in_ind_of_tot_emp-labor
http://www.nationmaster.com/graph/lab_emp_in_agr_of_tot_emp-labor


  درصد اشتغال زنان در بخش صنعت

  ) 2005(  130از  5

  .از نیروي کار در بخش صنعت زنان هستند% 28.4

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/lab_emp_ind_fem_of_fem_emp-labor-
employees-industry-female-employment 

  درصد اشتغال زنان در بخش کشاورزي

  ) 2005(  130از  29

  .از نیروي کار در بخش کشاورزي زنان هستند% 34.2

 بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/lab_emp_agr_fem_of_fem_emp-labor-
employees-agriculture-female-employment 

  رشد فعالیت اقتصادي زنان

  ) 1990 – 2000( 156از  6

  .رشد در مشارکت زنان در فعالیت هاي اقتصادي صورت گرفته است% 34

  سازمان بین المللی کار: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/lab_fem_eco_act_gro-labor-female-
economic-activity-growth 

  درآمد حداقل

http://www.nationmaster.com/graph/lab_emp_ind_fem_of_fem_emp-labor
http://www.nationmaster.com/graph/lab_emp_agr_fem_of_fem_emp-labor
http://www.nationmaster.com/graph/lab_fem_eco_act_gro-labor-female


 )2008 (  

 6623ناخالص ساالنه  دستمزد. ر هر سال تجدید نظر می شودریال است که د 2200000درآمد در هر ماه 
  .شودتولید ناخالص داخلی را شامل می % 59دالر است که تقریبا 

  وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا: منبع 

  

  اقتصادي مساحت مناطق

 )2008 (  

  .کیلو مترمربع است 168718اقتصادي مساحت مناطق 

  Sea around us: منبع 

http://www.seaaroundus.org/eez/ 

  شاخص آزادي اقتصادي

  ) 2008(  157از  151

  .استه تحقیق به صورت غیر مستقیم یا تخمین انجام شد

 Heritage Founda on Index of economic 2008: منبع 

 http://www.heritage.org/research/features/index/countries.cfm 

  ذخیره ناخالص به عنوان درصدي از درآمد ناخالص ملی

  ) 2005(  172از  6

  .از درآمد ناخالص ملی را تشکیل می دهد% 41.57ذخیره ناخالص 

http://www.seaaroundus.org/eez/
http://www.heritage.org/research/features/index/countries.cfm


  جهانیبانک : منبع  

http://www.nationmaster.com/graph/eco_gro_sav_of_gni-economy-gross-
savings-of-gni 

  باالترین نرخ نهایی مالیات بر بیشترین درآمد

  ) 2006(  109از  6

  .دالر است 114101.4فردي  درآمد ترین نرخ نهایی مالیات برام در باال 6رتبه 

  بانک جهانی: منبع 

 http://www.nationmaster.com/graph/tax_hig_mar_tax_rat_ind_on_inc_exc_us-
rate-individual-income-exceeding-us 

  یا اضافه ارزش سرمایه به عنوان درصدي از کل مالیاتسود  ,مالیات بر  درآمد 

  ) 2005(  137از  11

  .مالیات را شامل می شوداز کل % 58.84مالیات بر درآمد سود یا اضافه ارزش سرمایه 

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/tax_tax_on_inc_pro_and_cap_gai_of_tot_t
ax-income-profits-capital-gains-total 

  کوچک و متوسط ,تعداد شرکت هاي اقتصادي خرد 

  ) 1997(  115از  21

  .شرکت وجود دارد 1255382

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_gro_sav_of_gni-economy-gross
http://www.nationmaster.com/graph/tax_hig_mar_tax_rat_ind_on_inc_exc_us
http://www.nationmaster.com/graph/tax_tax_on_inc_pro_and_cap_gai_of_tot_t


http://www.nationmaster.com/graph/eco_mic_sma_and_med_ent_num-micro-
small-medium-enterprises-number 

  نفر 1000کوچک و متوسط به ازاي هر  ,تعداد شرکت هاي اقتصادي خرد 

  ) 1997(  113از  68

  .نفر وجود دارد 1000شرکت اقتصادي به ازاي هر  20.62

  بانک جهانی: منبع 

http://www.na onmaster.com/graph/eco_mic_sma_and_med_ent_per_1000_p
eo-enterprises-per-1-000-people 

  کمک بین المللی دریافت شده به عنوان درصدي از کل تولید ناخالص داخلی ملی

 ) 2002(  129از  120

 100می شود که برابر از تولید ناخالص داخلی را شامل % 0.1کمک هاي بین المللی دریافت شده کمتر از 
میلیون دالر است تنها کمک دریافت شده براي مبارزه بین المللی با قاچاق مواد مخدر و تجارت غیر قانونی 

  .است و داروهاي مسکن مخصوصا قاچاق تریاك و مواد مخدر دارو

 سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_aid_as_of_gdp-economy-aid-as-of-gdp 

 

 

 

 

 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_mic_sma_and_med_ent_num-micro
http://www.nationmaster.com/graph/eco_aid_as_of_gdp-economy-aid-as-of-gdp


 

 

 

 

 

  آموزش و پرورش

  میزان با سوادي بزرگساالن

  ) 2005(  117از  113

جمعیت را شامل می شد % 6.2میزان بی سوادي  2002در سال . جمعیت بزرگسال با سواد هستند% 82.4
 سال 6براي افراد باالي( به این مقدار کاهش یافته است و میزان کلی با سوادي  1976در سال % 52.5که از 

  .است% 92.7) 

  سازمان ملل: منبع 

 

  شاخص تحصیالت

  ) 2008(  176از  112

  .است 0.804آموزشی ایران شاخص 

  سازمان ملل: منبع 

 



  تعداد کتاب هاي چاپ شده در هر سال

  ) 2006(  87از  7

  .عنوان کتاب ساالنه چاپ می شوند 54000

  )ویکی پدیا ( مقاله کتابهاي چاپ شده هر کشور در هر سال : منبع 

 

  تعداد عنوان کتاب هاي چاپ شده در علوم کاربردي

  ) 1999(  99از  16

  .عنوان کتاب در زمینه علوم کاربردي چاپ شده است 2426

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_ap
p_sci-universal-decimal-classification-applied-sciences 

  تعداد عنوان کتاب هاي چاپ شده در زمینه هنر و بازآفرینی

  ) 1999(  93از  18

  .عنوان کتاب در زمینه هنر و بازآفرینی چاپ شده است 733

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_art
_and_rec-universal-decimal-classification-arts-recreation 

  روانشناسی و فلسفهتعداد عنوان کتاب هاي چاپ شده در زمینه 

  ) 1999(  83از  13

http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_ap
http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_art


  .عنوان کتاب در زمینه روانشناسی و فلسفه چاپ شده است 706

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_phi
_psy-universal-decimal-classification-philosophy-psychology 

  ب هاي چاپ شده در زمینه الهیاتتعداد عنوان کتا

  ) 1999(  96از  2

  .عنوان کتاب در زمینه روانشناسی و فلسفه چاپ شده است 4504

 سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_rel
_the-universal-decimal-classification-religion-theology 

  نوان کتاب هاي چاپ شده در زمینه ادبیاتتعداد ع

  ) 1999(  98از  54

  .عنوان کتاب در زمینه الهیات چاپ شده است 247

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_lit-
titles-universal-decimal-classification-literature 

  در زمینه موضوعات عمومی و همگانی کتاب هاي چاپ شدهتعداد عنوان 

  ) 1999(  88از  12

  .عنوان کتاب در زمینه ادبیات چاپ شده است 612

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_phi
http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_rel
http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_lit


http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_ge
n-titles-universal-decimal-classification-generalities 

  تعداد عنوان کتاب هاي چاپ شده در زمینه لغت شناسی

  ) 1999(  91از  3

  .عنوان کتاب در زمینه اطالعات عمومی چاپ شده است 1486

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_phi
-titles-universal-decimal-classification-philology 

  ب هاي چاپ شده در زمینه علوم محضتعداد عنوان کتا

  ) 1999(  94از  7

  .چاپ شده است عنوان کتاب در زمینه علوم محض 1844

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_pu
r_sci-universal-decimal-classification-pure-sciences 

  تعداد عنوان کتاب هاي چاپ شده در زمینه علوم اجتماعی

  ) 1999(  99از  30

  چاپ شده است عنوان کتاب در زمینه علوم اجتماعی 1319

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_so
c_sci-universal-decimal-classification-social-sciences 

http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_ge
http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_phi
http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_pu
http://www.nationmaster.com/graph/med_boo_pro_tit_by_the_uni_dec_cla_so


  سرانه تعداد کتابخانه

  ) 2004(  81از  72

  .نفر وجود دارد 1000کتابخانه به ازاي هر  6تقریبا 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/edu_lib_boo_percap-education-library-
books-per-capita 

  سال 15 – 24مردان بین  يسوادبامیزان 

  ) 2005(  155از  54

  .سال باسواد هستند 15-24از مردان بین % 98.1

  سازمان ملل: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/edu_lit_rat_age_1524_men-rates-aged-15-
24-men 

  در مدارس نسبت نام نویسی دختران به پسران

  ) 2005(  197از  1

  .زن به ازاي هر دانش آموز مرد در مدارس ثبت نام می کنند 1.223

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/edu_gir_to_boy_rat_pri_lev_enr-boys-
ratio-primary-level-enrolment 

  تعداد دانش آموزان دوره آموزش متوسطه

http://www.nationmaster.com/graph/edu_lib_boo_percap-education-library
http://www.nationmaster.com/graph/edu_gir_to_boy_rat_pri_lev_enr-boys


  ) 2005(  185از  8

  .دانش آموز در دوره آموزش متوسطه مشغول به تحصیل اند 9942201

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/edu_sec_edu_pup-education-secondary-
pupils 

  سال 15 – 24در بین جمعیت بین  باسوادي زنان به مردانمیزان نسبت 

  ) 2005(  155از  87

است و نرخ باسوادي زنان در کل از  0.99سال  15  – 24نسبت زنان باسواد به مردان باسواد جمعیت 
  .ارتقا یافته است 2002در سال % 76.2به  1976در سال % 25.5

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/edu_wom_to_men_par_ind_as_rat_of_lit_
rat_age_1524-literacy-rates-aged-15-24 

  آموزش ابتداییتعداد دانش آموزان دوره 

  ) 2005(  193از  17

  .دانش آموز در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل اند 7307056

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/edu_pri_edu_pup-education-primary-
pupils 

  نام نویسی در دوره آموزش دانشگاهی

  ) 2002(  200از  22

http://www.nationmaster.com/graph/edu_sec_edu_pup-education-secondary
http://www.nationmaster.com/graph/edu_wom_to_men_par_ind_as_rat_of_lit_
http://www.nationmaster.com/graph/edu_pri_edu_pup-education-primary


  .دانشجویان دختر هستند% 64موزش دانشگاهی ثبت نام کرده اند و دانشجو در دوره آ 1714433

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/edu_edu_enr_by_lev_ter_lev-education-
enrolment-by-level-tertiary 

  سرانه نام نویسی در دوره آموزش دانشگاهی

  ) 2002(  188از  68

  .نفر ثبت نام می شوند 1000 دانش آموز در هر 26.159

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/edu_edu_enr_by_lev_ter_lev_percap-
enrolment-level-tertiary-per-capita 

  تولید ناخالص داخلی درصدي از مخارج تحصیلی به عنوان

  ) 2003( 132از  58

  .تحصیلی می شوداز تولید ناخالص داخلی صرف مخارج % 4.9

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/edu_edu_spe-education-spending-of-gdp 

  بودجه آموزشی به عنوان درصدي از کل بودجه دولت

  ) 2005( 161از  19

  .کل بودجه دولت را تشکیل می دهد% 22.85بودجه آموزشی 

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/edu_edu_enr_by_lev_ter_lev-education
http://www.nationmaster.com/graph/edu_edu_enr_by_lev_ter_lev_percap
http://www.nationmaster.com/graph/edu_edu_spe-education-spending-of-gdp


http://www.nationmaster.com/graph/edu_pub_spe_on_edu_tot_of_gov_exp-
public-spending-total-government-expenditure 

  پیش بینی کل طول مدت زمان تعلیم در مدرسه

  ) 1999(  110از  58

  .سال را به تعلیم می پردازند 11.3شهروندان به طور متوسظ 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/edu_sch_lif_exp_tot-education-school-life-
expectancy-total 

  سال 15میزان بی سوادي در میان جمعیت باالي 

  ) 2003(  138از  52

  .سال بی سوادند 15 از جمعیت باالي% 20.9

  سازمان ملل: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/edu_ill_rat_by_sex_age_15-illiteracy-rates-
sex-aged-15 

  رتبه شاخص موفقیت در مدارس

  ) 2009(  158از  29

میزان زنده ماندن کودکان زیر  ,شاخص بر اساس ترکیبی درباره ي توسعه و رشد زود هنگام دوران کودکی
درصد کودکان  ,تعداد تکرار کالس اول ,میزان کل بارداري , میزان باسوادي زنان بزرگسال ,تغذیه ,سال 5

رتبه .خواندن و مهارتهاي خوب حرکتی سنجیده می شود ,خارج از مدرسه و مهارت کودکان در ریاضیات
رت کشور صو 158کشور در حال توسعه و به عبارتی در مجموع  115کشور توسعه یافته و  43بندي میان 
  .گرفته است

http://www.nationmaster.com/graph/edu_pub_spe_on_edu_tot_of_gov_exp
http://www.nationmaster.com/graph/edu_sch_lif_exp_tot-education-school-life


 Save the children : State of the World’s Mothers report 2009: منبع 

http://www.savethechildren.org/publications/state-of-the-worlds-mothers-
report/state-worlds-mothers-report-2009.pdf 

  رتبه کشور بر اساس برترین دانشگاه هاي دنیا

  ) 2009( جهانی  55

  .دانشگاه برتر جهان دارد 1000ایران تنها یک دانشگاه در میان 

  )  Webometric( وبومتریک : منبع 

http://www.webometrics.info/Distribution_by_Country.asp 

  بزرگترین دانشگاه هاي دنیا بر اساس نام نویسی

  ) 2010(جهانی  3

میلیون دانشجوي ثبت نام شده است و هم  1.3بیش از دانشگاه بزرگ دنیا با  دانشگاه آزاد اسالمی سومین
  .چنین این دانشگاه بزرگترین دانشگاه خصوصی دنیاست

  )ویکی پدیا (  لیست بزرگترین دانشگاه هاي دنیا بر اساس نام نویسیمقاله  : منبع 

 

  برترین دانشگاه هاي مهندسی دنیا

  ) 2007( جهانی  184

برترین دانشگاه هاي مهندسی دنیا قرار  244دانشگاه صنعتی شریف در مقام و  183دانشگاه تهران در مقام 
  .دارند

  Quacquarelli Symonds: منبع 

http://www.savethechildren.org/publications/state-of-the-worlds-mothers
http://www.webometrics.info/Distribution_by_Country.asp


http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2007/subject-rankings/technology 

 

  

  

  انرژي

  سرانه مصرف انرژي

  ) 2003(  جهانی 57

این مقدار  2010کیلو وات ساعت به ازاي هر نفر است که در سال  23748سرانه مصرف انرژي در کشور 
  .برابر بیشتر از سرانه اتحادیه اروپاست 10برابر بیشتر از مقدار سرانه در ژاپن و  15

  )  World Resources Institute( موسسه منابع دنیا : منبع 

 

  مصرف انرژي هاي اصلی

  ) 2006(  جهانی 13

انرژي مصرف شده ) واحد بریتانیایی گرما (  BTU)  2صفر به توان  15با  1عدد ( کادریلیون  13.119
  .است

  آژانس بین المللی انرژي: منبع 

 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university


  تولید انرژي هاي اولیه

  ) 2006(  جهانی 6

  .انرژي تولید شده است  BTUکادریلیون  7.686

 آژانس بین المللی انرژي: منبع 

 

  انرژيفزونی 

  ) 2010(  جهانی 1

میلیون  1تن نفت معادل  14120. برابر میانگین خاور میانه می باشد 2.5ان انرژي در کشور میزدر سال 
  .است 2006در سال  دالر تولید ناخالص داخلی

  آژانس بین المللی انرژي: منبع 

  

  شده زغال سنگ ثبت کل ذخایر

  ) 2005(   59از  12

  .ذخایر ثبت شده زغال سنگ در کشور استمیلیون تن کل  11143

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_coa_tot_kno_res-energy-coal-total-
known-reserves 

  کل تولید زغال سنگ

http://www.nationmaster.com/graph/ene_coa_tot_kno_res-energy-coal-total


  ) 2005(  73از  32

  .تن زغال سنگ در سال تولید می شود 1330000

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_coa_pro-energy-coal-production 

  صادرات بنزین هواپیما

  ) 2005(  34از  6

تن بنزین هواپیما صادر می  10000رده بندي در بین کشورهاي صادر کننده صورت گرفته و ایران ساالنه 
  .کند

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_avi_gas_exp-energy-aviation-gasoline-
exports 

  میزان بنزین هواپیماي موجود در داخل کشور

  ) 2005(  131از  4

  .تن می باشد 95000میزان بنزین هواپیماي موجود در داخل کشور در هرسال برابر 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_avi_gas_gro_inl_ava-aviation-
gasoline-gross-inland-availability 

  ذخایر ثبت شده گاز طبیعی

  ) 2008(  181از  2

http://www.nationmaster.com/graph/ene_coa_pro-energy-coal-production
http://www.nationmaster.com/graph/ene_avi_gas_exp-energy-aviation-gasoline
http://www.nationmaster.com/graph/ene_avi_gas_gro_inl_ava-aviation


  .تریلیون متر مکعب است 26.9میزان ذخایر ثبت شده گاز طبیعی در کشور برار 

  )   CIA World Factbook(  آمریکاکتاب وقایع جهان سازمان اطالعات : منبع 

 

  سرانه ذخایر ثبت شده گاز طبیعی

  ) 2005(  71از  5

  .متر مکعب به ازاي هر نفر می باشد 364609سرانه ذخایر ثبت شده گاز طبیعی برابر 

 )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_nat_gas_res_percap-natural-gas-
reserves-per-capita 

  تولید گاز طبیعی

  ) 2007(  183از  4

  .میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید می شود 112ساالنه به طور تقریبی 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  مصرف گاز طبیعی

  ) 2007(  183از  3

  .میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مصرف می شود 112ساالنه به طور تقریبی 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_nat_gas_res_percap-natural-gas


 

  صادرات گاز طبیعی 

  ) 2007(  182از  25

  .شودمیلیارد متر مکعب در سال گاز طبیعی صادر می  6.2

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  واردات گاز طبیعی

  ) 2007(  182از  27

  میلیارد متر مکعب در سال گاز طبیعی به کشور وارد می شود 6.1

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  طبیعیمصرف خانگی گاز 

  ) 2005(  67از  5

  .ترا ژول در سال می باشد 1243256مصرف خانگی گاز طبیعی 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_nat_gas_inc_lng_con_by_hou-gas-
including-lng-consumption-households 

  ذخایر ثبت شده نفت 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_nat_gas_inc_lng_con_by_hou-gas


  ) 2007(  97از  3

  .بشکه به ازاي هر ایرانی است 1750بشکه و یا میلیارد  136.2میزان ذخایر ثبت شده نفت 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  تولید نفت 

  ) 2008(  210از  4

  .میلیارد بشکه نفت تولید می شود 4.2روزانه 

  )   CIA World Factbook(  اطالعات آمریکاکتاب وقایع جهان سازمان : منبع 

 

  مصرف نفت

  ) 2006(  208از  15

  .میلیارد بشکه نفت مصرف می شود 1.63روزانه 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  صادرات نفت

  ) 2006(  205از  4

  .بشکه نفت از کشور صادر می شود 2.52روزانه 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 



 

  سرانه صادرات نفت

  ) 2005(  84از  20

  .صادر می شودبه ازاي هر نفر در سال بشکه  12و یا به عبارتی  تن نفت 1.94االنه س

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_cru_pet_exp_percap-crude-
petroleum-exports-per-capita 

  واردات نفت

  ) 2004(  206 از  52

  .بشکه نفت در هر روز وارد کشور می شود 153600

 )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  )مجموع ذخایر نفت و گاز (  کل ذخایر هیدروکربن

  ) 2010(  جهانی 2

کل ذخایر هیدروکربن ایران که شامل نفت و گاز طبیعی است و معادل بشکه نفت اندازه گیري شده برابر 
میلیارد  198.3بشکه و باالتر از روسیه با  302.5میلیارد بشکه است که بعد از عربستان سعودي با  301.7

ایران تنها کشوري  .میلیارد بشکه می داند 324گر دولت ایران مجموع ذخایر را از طرف دی.بشکه قرار دارد
با منابع عظیم هم نفت و هم گاز می باشد و تنها کشور داراي منابع عظیم هیدروکربن است که این قابلیت را 

  .دارد که تولیداتش را با وجود تولیدات کم فعلی افزایش دهد

http://www.nationmaster.com/graph/ene_cru_pet_exp_percap-crude


  مجله نفت و گاز: منبع 

http://www.ogj.com/index.html 

http://www.tcf.org/publications/internationalaffairs/leverett_diplomatic.pdf 

  رده بندي انژي هسته اي ملل

 )2010 (  

مگا وات  23000ایران براي تولید . مگا وات ساعت است 0ظرفیت فعلی برق تولیدي هسته اي ایران 
  .نیروگاه اتمی در آینده برنامه ریزي کرده است 19هسته اي با استفاده از  ساعت برق تولید شده از انرژي

  آژانس بین المللی انرژي هسته اي: منبع 

 

  ذخایر اورانیوم

 )2010 (  

  .ایران هیچ منبع ثابت شده قابل توجه اورانیوم نداشته است 2010تا سال 

  ) World Nuclear Association( انجمن هسته اي جهان  :منبع 

 

  تولید برق

  ) 2007(  210از  19

  .ترا وات ساعت برق در سال تولید می شود 193.3به طور تقریبی 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

http://www.ogj.com/index.html
http://www.tcf.org/publications/internationalaffairs/leverett_diplomatic.pdf


 

  مصرف برق

  ) 2005(  190از  20

 20هر محل سکونتی با  .وات ساعت به ازاي هر نفر مصرف می شود 224ترا وات ساعت یا  136.2ساالنه 
  .خانوار برق رسانی شده است 20و یا بیش تر از 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  صادرات برق 

  ) 2006(  186از  39

  .ترا وات ساعت برق صادر می شود 2.8ساالنه 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

  واردات برق

  ) 2006(  188از  46

  .ترا وات ساعت برق در سال وارد کشور می شود 2.54

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  سرانه تولید برق

  ) 2006(  214از  86



  .کیلو وات ساعت است 2747سرانه تولید برق در سال 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_ele_pro_percap-energy-electricity-
production-per-capita 

  به عنوان درصدي از کل خروجیدر حین انتقال میزان اتالف انرژي برق 

  ) 2004(  131از  30

  . انرژي برق از کل خروجی در حین انتقال تلف می شود% 16.88

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_ele_pow_tra_and_dis_los_of_out-
power-transmission-distribution-losses-output 

  میزان گاز مصرف شده در نیروگاه هاي برق

  ) 2005(  97از  5

  .در نیروگاه هاي برق مصرف می شود انرژي گاز ترا ژول 1379527ساالنه 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_nat_gas_inc_lng_con_in_the_pow_pl
a-lng-conversion-thermal-power-plants 

  برق تولید شده از منابع تجدید پذیر

 )2005 (  

http://www.nationmaster.com/graph/ene_ele_pro_percap-energy-electricity
http://www.nationmaster.com/graph/ene_ele_pow_tra_and_dis_los_of_out
http://www.nationmaster.com/graph/ene_nat_gas_inc_lng_con_in_the_pow_pl


گیگا وات  1گیگا وات ساعت از نیروي باد  128روش هیدرو الکتریک ترا وات ساعت از  16.1ساالنه 
ساعت از انرژي خورشیدي و صفر مگا وات از روش زمین گرمایی و هم چنین صفر مگا وات از روش بیو 

  .برق تولید می شود)  Biomass( مس 

  سازمان ملل: منبع 

 

  ظرفیت نیروگاه هاي بادي

  ) 2008(  76از  35

  .است% 49.4مگا وات ساعت است نرخ رشد میزان نیروي باد کنترل شده  82متوقف شده  میزان نیروي باد

     World Wind Energy Association : منبع 

 

  بزرگترین نیروگاه هاي آبی

  ) 2010(  48از  44

را سد با چنین ویژگی  3مگا وات یا بیشتر در این دسته قرار می گیرند ایران  2000نیروگاه هاي با ظرفیت 
سد در دست ساخت دارد و هم  91سد در حال کار  186هم اکنون کشور . سد جهان در دست دارد 48از 

  .دارد ا در زمینه سدهاي در دست احداثچنین رتبه سوم ر

  )ویکی پدیا ( لیست بزرگترین نیروگاه هاي آبی  مقاله:منبع 

 

  سوخت دیزل استفاده شده در نیروگاه هاي برق

  ) 2005(  171از  6



  .استفاده شده است) گرمایی ( رارتی تن سوخت دیزل در نیروگاه هاي ح 2708000

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_gas_oil_con_in_the_pow_pla-oils-
conversion-thermal-power-plants 

  خروجی ساالنه دیزل از پاالیشگاه ها

  ) 2005(  124از  13

  .دیزل ساالنه تولید می شود تن 24443000

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_gas_oil_pro_fro_ref-gas-diesel-oils-
production-refineries 

  میزان برق تولیدي از گاز طبیعی

  ) 2004(  96از  6

  .گیگا وات ساعت می باشد 125393میزان برق تولید شده از گاز طبیعی 

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_ele_pro_fro_nat_gas_sou_kwh-
production-natural-gas-sources-kwh 

  گازوئیل موجود در داخل کشور

  ) 2005(  191از  11

  .تن گازوئیل در کشور موجود است 21976000ساالنه 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_gas_oil_con_in_the_pow_pla-oils
http://www.nationmaster.com/graph/ene_gas_oil_pro_fro_ref-gas-diesel-oils
http://www.nationmaster.com/graph/ene_ele_pro_fro_nat_gas_sou_kwh


http://www.nationmaster.com/graph/ene_gas_oil_net_inl_ava-diesel-oils-net-
inland-availability 

  مصرف خانگی سوخت هاي دیزل

  ) 2005(  149از  8

  .تن سوخت دیزل در بخش خانگی مصرف می شود 6374000ساالنه 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_gas_oil_con_by_hou_and_oth_con-
oils-consumption-households-other-consumers 

  در زیر ساخت انرژي ملیخصوصی سرمایه گذاري 

  ) 2004(  93از  13

  دالر در سال است 650000000سرمایه گذاري خصوصی در زیر ساخت انرژي ملی 

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_inv_in_ene_wit_pri_par_cur_us-
investment-private-participation-current-us 

  مصرف نفت سفید در بخش خانگی و توسط دیگر مصرف کنندگان

  ) 2005(  174از  4

  .اشدتن در سال می ب 6043000مصرف نفت سفید در بخش خانگی و توسط دیگر مصرف کنندگان 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_ker_con_by_hou_and_oth_con-
kerosene-consumption-households-other-consumers 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_gas_oil_net_inl_ava-diesel-oils-net
http://www.nationmaster.com/graph/ene_gas_oil_con_by_hou_and_oth_con
http://www.nationmaster.com/graph/ene_inv_in_ene_wit_pri_par_cur_us
http://www.nationmaster.com/graph/ene_ker_con_by_hou_and_oth_con


  واردات ساالنه نفت سفید

  ) 1997(  166از  3

  .تن نفت سفید وارد کشور می شود 1105000ساالنه 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_ker_imp-energy-kerosene-imports  

  واردات زغال سنگ

  ) 2005(  110از  50

  .تن زغال سنگ در سال به کشور وارد می شود 520000

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_coa_imp-energy-coal-imports 

  )میعانات گازي (  ه شده از نفت خامصادرات گاز مایع تهی

  ) 2005(  93از  12

  .تن میعانات گازي در سال صادر می شود 1791000

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_liq_pet_gas_exp-energy-liquefied-
petroleum-gas-exports 

  کل تولیدات بنزین

  ) 2005(  121از  16

  .تن بنزین تولید می شود 11154000ساالنه 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_ker_imp-energy-kerosene-imports
http://www.nationmaster.com/graph/ene_coa_imp-energy-coal-imports
http://www.nationmaster.com/graph/ene_liq_pet_gas_exp-energy-liquefied


  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_mot_gas_tot_pro-energy-motor-
gasoline-total-production 

  میزان بنزین مورد نیاز براي برطرف کردن کسري تولید

  ) 2005(  205از  2

تن می باشد این مقدار میزان واردات  6677000ید میزان بنزین مورد نیاز براي برطرف کردن کسري تول
  .مورد نیاز یک کشور به دلیل عدم وجود داخلی آن و کسري تولید در داخل می باشد

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_mot_gas_mot_gas_ene_bal_req-
energy-motor-gasoline-balance-requirement 

  بنزینواردات 

  ) 2005(  200از  5

  . تن بنزین وارد کشور می شود 6677000ساالنه 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_mot_gas_imp-energy-motor-gasoline-
imports 

  یدات بنزین طبیعیتول

  ) 2005(  21از  4

  .تن در سال بنزین طبیعی تولید می شود 1855000

 سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_mot_gas_tot_pro-energy-motor
http://www.nationmaster.com/graph/ene_mot_gas_mot_gas_ene_bal_req
http://www.nationmaster.com/graph/ene_mot_gas_imp-energy-motor-gasoline


http://www.nationmaster.com/graph/ene_nat_gas_pro-energy-natural-gasoline-
production 

  نفت سیاه مصرف خانگی پسماند

  ) 2005(  116از  3

  .به مصرف خانگی می رسد پسماند نفت سیاه تن در سال 1619000

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_res_fue_oil_con_by_hou_and_oth_co
n-oil-consumption-households-other-consumers 

  واردات سوخت جت

  ) 1990(  166از  64

  .تن سوخت جت وارد کشور می شود 80000ساالنه 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_jet_fue_imp-energy-jet-fuel-imports 

  تولید ساالنه سوخت جت

  ) 2005(  108از  37

  .تن سوخت جت تولید می شود 850000ساالنه 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_jet_fue_tot_pro-energy-jet-fuel-total-
production 

  رها بر اساس ارزانترین سوخت دیزلرده بندي کشو

http://www.nationmaster.com/graph/ene_nat_gas_pro-energy-natural-gasoline
http://www.nationmaster.com/graph/ene_res_fue_oil_con_by_hou_and_oth_co
http://www.nationmaster.com/graph/ene_jet_fue_imp-energy-jet-fuel-imports
http://www.nationmaster.com/graph/ene_jet_fue_tot_pro-energy-jet-fuel-total


  ) 2005(  جهانی 2

تخم مرغ  0.3لیتر آن در بازار کاال با  1امین کشور داراي سوخت دیزل ارزان می باشد قیمت   2ایران 
  .مقایسه می شود

  دولت آلمان: منبع 

http://www.international-fuel-prices.com/downloads/FuelPrices2005.pdf 

  رده بندي کشورها بر اساس ارزانترین بنزین

  ) 2005(  جهانی 8

از کل سود حاصل از فروش را صرف % 8امین کشور داراي سوخت بنزین ارزان می باشد و  8ایران 
  .پرداخت کمک هزینه به بازار داخلی می کند

  دولت آلمان: منبع 

http://www.international-fuel-prices.com/downloads/FuelPrices2005.pdf 

 

  

  

  

  

  

  

http://www.international-fuel
http://www.international-fuel


  

 

 

 

  شناسیمحیط زیست و بوم 

  شاخص حمایت زیست محیطی

  ) 2005(  146از  132

  .ه استتحقیق به صورت غیر مستقیم و یا تخمین انجام شد

  دانشگاه یال: منبع 

  

  سرانه انتشار گازهاي گلخانه اي

  ) 2000( جهانی  74

نیتروژن مونو  ,متان ,سرانه انتشار گازهاي گلخانه اي بر اساس داده هایی براي انتشار کربن دي اکسید
سولفور هگزا فلوئورید و هم چنین  ,هیدرو فلوئور کربن ,)یکی از گازهاي گلخانه اي ( پرفلوئور کربن  ,اکسید

تن  7.6ایران به ازاي هر فرد در سال . تاثیراتشان بر روي تغییر در استفاده از زمین صورت گرفته است
  .کربن دي اکسید تولید می کند

  ) World Resources Institute( هان موسسه منابع ج: منبع 

 



  انقراضخطر تعداد گونه هاي در معرض 

  ) 1999(  158از  37

 .گونه در معرض خطر انقراض هستند 54

 سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/env_thr_spe-environment-threatened-
species 

  شاخص جهان شاد

  ) 2009(  178از  81

میزان . شاخص میزان توانایی محیط زیست را براي حفاظت از رفاه حال ساکنان اندازه گیري می کنداین 
  .است 47.23شاخص کشور 

  New Economics Foundation: منبع 

 

  شاخص عملکرد زیست محیطی

  ) 2010(  153از  78

  .می باشد 60.0شاخص ایران 

  دانشگاه یال و دانشگاه کلمبیا: منبع 

  

  پذیرمجموع منابع آب تجدید 

  ) 2008(  151از  58

http://www.nationmaster.com/graph/env_thr_spe-environment-threatened


  .کیلومتر مکعب منابع آب تجدید پذیر می باشد 137.5ایران در مجموع داراي 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  شاخص میزان آب در دسترس

  ) 2001(  141از  116

ندازه گیري آبهاي داخلی بر باشد امتر مکعب به ازاي هر نفر می  630میزان آب شیرین موجود ساالنه 
  .اساس میانگین جریان هاي سطحی و آبهاي زیرزمینی ناشی از نفوذ بارش هاست

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/env_wat_ava-environment-water-
availability 

  غنا در تنوع زیستی

  ) 1994(  53از  13

  .است 2شاخص غنا در تنوع زیستی در کشور 

  ) World Conservation Monitoring Center( مرکز نظارت حفاظت جهانی : منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/env_bio_ric-environment-biodiversity-
richness 

  تولید کربن

  ) 2005(  141از  28

  .منتشر می شود CO2تن  2.36به ازاي هر دالر تولید ناخالص داخلی 

http://www.nationmaster.com/graph/env_wat_ava-environment-water
http://www.nationmaster.com/graph/env_bio_ric-environment-biodiversity


  ) Carbon Dioxide Information Analysis Center(   مرکز تحلیل اطالعات کربن دي اکسید: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/env_car_eff-environment-carbon-
efficiency 

  مساحت صخره هاي مرجانی

  ) 2005(  28از  19

  .کیلو متر مربع است 700مساحت صخره هاي مرجانی 

 سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/env_cor_ree_are-environment-coral-reefs-
area 

  حمایت از گونه هاي در معرض خطر

  ) 2000(  141از  71

  .دارا می باشد گیاهی و جانوري را ایرانتجارت بین الملل در زمینه گونه هاي از لزومات مجمع % 69.6

  ) CITIES( مجمع تجارت بین الملل در زمینه گونه هاي گیاهی و جانوري در معرض خطر : منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/env_end_spe_pro-environment-
endangered-species-protection 

  استفاده کشور آمار زمین هاي مورد

  ) 2005(  176از  16

  .کیلو متر مربع است 221400مساحت کل زمین هاي زنده 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

http://www.nationmaster.com/graph/env_car_eff-environment-carbon
http://www.nationmaster.com/graph/env_cor_ree_are-environment-coral-reefs
http://www.nationmaster.com/graph/env_end_spe_pro-environment


  سرانه انتشار کربن دیواکسید

  ) 2003(  210از  70

  .تن است 5.8سرانه انتشار کربن دیو اکسید برابر 

  سازمان ملل: منبع 

  

  دیواکسید منتشر شدهکل کربن 

  ) 2006(  210از  11

کل کربن دیواکسید منتشر % 1.6تن می باشد که  466976000میزان کربن دیواکسید منتشر شده برابر 
  .شده جهان را شامل می شود

  سازمان ملل: منبع 

 

  مساحت کل جنگل ها

  ) 2007(  220از  47

  .کیلو متر مربع است 110750مساحت کل جنگل ها برابر 

  سازمان ملل: منبع 

 

  آب شیرین بهره برداري از

  ) 2000(  168از  11



متر مکعب  1040آب شیرین  و متر مکعب است سرانه بهره برداريکیل 72.88 کل میزان بهره برداري
و % 7بخش خانگی % 91سهم بخش کشاورزي . را در سرانه آن دارد 19است که در نتیجه کشور رتبه 

  .است% 2صنعت 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  روي محیط زیست) تاثیر مخرب ( اثر گذاري 

 )2006 (  

  .هکتار به ازاي هر نفر دارد -1.7 ایران کمبود زیستی

 Global Footprint Network: منبع 

 

  آلودگی آب هاي صنعتی

  ) 2003(  129از  14

  .است% 15.55کل نیاز زیست شیمیایی اکسیژن  برسهم بخش صنعت فلز 

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/env_wat_pol_met_ind_of_tot_bod_emi-
metal-industry-total-bod-emissions 

 

  

  

http://www.nationmaster.com/graph/env_wat_pol_met_ind_of_tot_bod_emi


  

 

 

 

  عمومی

  مساحت کل

  ) 2010(  233از  18

  .مساحت جهان را شامل می شوداز کل % 1.1کیلو متر مربع است که  1628750مساحت کشور

  سازمان ملل: منبع 

 

  کشنده ترین کوالك در تاریخ

  ) 1972(  جهانی 1

  .نفر از مردم کشور را به کام مرگ فرستاد 4000 ,1972کوالك سال 

  )ویکی پدیا (  لیست بالیاي طبیعی: منبع 

 

  مرگبارترین زمین لرزه در تاریخ

  ) 856(  جهانی 8



میالدي در اثر زلزله جان خود را از دست  856دسامبر سال  22مردم ایران در نفر از  200000بیش از 
  .دادند

  )ویکی پدیا (  لیست بالیاي طبیعی: منبع 

 

  تعداد مرگبارترین زمین لرزه هاي هر کشور

  ) 2010(  جهانی 1

  .اول را داردزلزله مرگبار ثبت شده دنیا در ایران اتفاق افتاده است چین نیز با همین تعداد مقام  9

  )ویکی پدیا (  لیست بالیاي طبیعی: منبع 

 

  کشورهاي در معرض بیشترین بالیاي طبیعی

  ) 2010(  جهانی 2

ایران مقام دوم را در بین کشورهاي در معرض بیشترین بالیاي طبیعی را به دلیل ضعف در تکنیک هاي 
  .داردساخت و ساز و خشکسالی 

  سازمان ملل: منبع 

 http://web.unfpa.org/countryfocus/iran/disaster.htm 

  رتبه بندي کشور ها بر اساس خسارات و تلفات ناشی از زلزله

  ) 2010(  جهانی 2

میلیون نفر در بین  1ایران رتبه دوم را در میزان باال بودن خسارات و تلفات ناشی از زلزله به ازاي هر 
  .کشورها دارد

http://web.unfpa.org/countryfocus/iran/disaster.htm


  سازمان ملل: منبع 

http://www.undp.org/cpr/disred/documents/press/rdr/161104_iranpopli.pdf 

  تعداد زمین لرزه هاي مهم

  ) 2010(  جهانی 1

لرزش هاي . استرا دار) ریشتر  5.5با اندازه اي بیشتر از ( ایران بیشترین تعداد زمین لرزه هاي مهم 
  .کشور اتفاق می افتد جاي يکوچک روزانه در جا

  سازمان ملل: منبع 

http://web.unfpa.org/countryfocus/iran/disaster.htm 

  تعداد میلیاردر هاي کشورها

  ) 2010(  58از  12

  .در داخل کشور زندگی می کند) اکبر هاشمی رفسنجانی ( میلیاردر ایران  5تنها یکی از 

  )ویکی پدیا (  لیست ثروت خالص ایرانیان: منبع 

  

  کمک رسانلیست بیش ترین کشورهاي 

 )2010 (  

  .ایران در بین کشورهاي کمک رسان توسط دولت ایاالت متحده آمریکا رده بندي نشده است

  دولت ایاالت متحده آمریکا: منبع 

 

http://www.undp.org/cpr/disred/documents/press/rdr/161104_iranpopli.pdf
http://web.unfpa.org/countryfocus/iran/disaster.htm


  شدت تشعشعات هسته اي محیطی طبیعی

  ) 2010(  جهانی 1

  .داراست Svمیلی  260 را ایران با میزان باالترین میزان تشعشعات رادیواکتیو

  )ویکی پدیا ( تشعشعات هسته اي محیطی طبیعی در رامسرمقاله : منبع 

 

  تعداد کشورهاي همسایه

 )2010 (  

 مرز یکتا 13با مرز آبی و همسایه  10همسایه با مرز زمینی  7همسایه مرزي است داراي  13ایران داراي 
  .است

  )ویکی پدیا (  لیست کشورها بر اساس کشورهاي همسایه: منبع 

  

  مرزهاي زمینیطول 

 )2010 (  

ایران با کشور .کیلو متر است 5440زمینی برابر  خط مرزي یکتاي 8کشور و  7 باطول کل مرز زمینی 
  .کیلو متر است 8731آذربایجان داراي دو خط مرزي است و در کل طول خط مرزي برابر 

  )ویکی پدیا (  لیست رده بندي طول مرزهاي زمینی: منبع 

 

  درصد مساحت آبی



  ) 2010(   139از  102

کل مساحت آبی را تشکیل می % 0.73کیلو متر مربع مساحت آبی است که تقریبا  12000ایران داراي 
  .دهد

  )ویکی پدیا (  لیست رده بندي کشورها بر اساس درصد مساحت آبی: منبع 

  

  طول خط ساحلی

  ) 2010(  196از  50

کیلو متر طول خط ساحلی دریاي خزر که محاط  740کیلو متر است به استثناي  2440کل طول خط ساحلی 
  .در خشکی است

  )ویکی پدیا (  لیست رده بندي کشورها بر اساس طول خط ساحلی: منبع 

  

  مساحت زمینی کشور

  ) 2010(  جهانی 18

  .کیلو متر مربع است 1636000مساحت زمینی کشور 

  )ویکی پدیا (  لیست رده بندي کشورها و تعیین حدود  کشورها: منبع 

  

  میانگین ضریب هوش ملی

  ) 2006(  185از  94



  .است 84از نظر میانگین ضریب هوشی مردم با میانگین  94ایران داراي رتبه 

  ) IQ and Global Inequality( نابرابري جهانی و ضریب هوشی : منبع 

  

  بزرگترین جزایر جهان

    ) 2010(  جهانی 272

بزرگ ترین جزیره جهان . امین جزیره بزرگ دنیاست 272کیلو متر مربع  1336جزیره قشم با مساحت 
  .گرینلند است

  )ویکی پدیا (  لیست رده بندي جزایر بر اساس مساحت: منبع 

 

  مرتفع ترین نقاط جهان

  ) 2010(  جهانی 22

  .پا مرتفع ترین نقطه ایران است 18406متر و یا  5610قله دماوند با ارتفاع 

  )ویکی پدیا (  رده بندي کوه ها در ایران , رده بیندي کشورها بر اساس بلندترین نقطهلیست : منبع 

  

  عمیق ترین نقاط جهان

  ) 2010(  جهانی 17

  .امین نقطه عمیق طبیعی دنیا است 17متر زیر سطح دریا  28دریاي خزر با عمق 

  )ویکی پدیا (  لیست رده بندي کشورها بر اساس عمیق ترین نقطه:  منبع 



       

  بزرگ ترین بیابان هاي جهان

  ) 2010(  جهانی 23

  .امین بیابان بزرگ دنیا می باشند 25امین و دشت لوت  23دشت کویر 

  )ویکی پدیا (  لیست رده بندي بیابان ها بر اساس مساحت: منبع 

  

  کشورها مناطق سبز قابل سکونت

  ) 2008(  141از  83

  .توسعه انسانی و شاخص حمایت زیست محیطی صورت گرفته است تحقیق با استفاده از اندازه گیري شاخص

   Reader’s Digest: منبع 

h p://www.pho us.com/rankings/greenest_countries_2008.html 

  سرانه مصرف چاي

  ) 2004(  جهانی 5

  .مصرف می کندچاي کیلو گرم  1.2ساالنه هر فرد 

  ) World Market Research( مرکز تحقیقات جهانی : منبع 

h p://www.marketresearchworld.net/index2.php?op on=com_content&do_pdf
=1&id=208 

  سرانه مصرف قهوه

http://www.marketresearchworld.net/index2.php?op


  ) 2006(  جهانی 132

  .کیلو گرم قهوه مصرف می کند 0.1ساالنه هر فرد 

  ) World Resources Institute( موسسه منابع جهانی : منبع 

 

  سرانه مصرف گندم

  ) 2004(  جهانی 7

  .کیلو گرم گندم مصرف می کند 195ساالنه هر فرد 

  دولت ایاالت متحده آمریکا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/agr_gra_whe_con_percap-grains-wheat-
consumption-per-capita 

  جنوبی ترین نقطه کشورها

  ) 2010(  جهانی 127

  .شمالی جنوبی ترین نقطه کشور است 25˚ 03΄ 35 جنوب شرقی سیستان و بلوچستان در مدار 

  )ویکی پدیا (  لیست رده بندي کشورها بر اساس جنوبی ترین نقطه کشورها: منبع 

  

  شمالی ترین نقطه کشورها

  ) 2010(  جهانی 60

  .شمالی ترین نقطه کشور است شمالی 39˚ 46΄ 38 آذربایجان غربی در مدار 

http://www.nationmaster.com/graph/agr_gra_whe_con_percap-grains-wheat


  )ویکی پدیا (  بر اساس شمالی ترین نقطه کشورهالیست رده بندي کشورها : منبع 

  

  شرق ترین نقطه کشورها

  ) 2010(  جهانی 44

  .شرقی شرق ترین نقطه کشور است 63˚ 18΄ 03 سیستان و بلوچستان در مدار 

 )ویکی پدیا (  لیست رده بندي کشورها بر اساس شرق ترین نقطه کشورها: منبع 

  

  غرب ترین نقطه کشورها

  ) 2010(  جهانی 146

  شرقی غرب ترین نقطه کشور است 44˚ 02΄ 5 آذربایجان غربی در مدار 

  )ویکی پدیا (  لیست رده بندي کشورها بر اساس غرب ترین نقطه کشورها: منبع 

  

  گرم ترین نقطه بر روي کره زمین

  ) 2005(  جهانی 1

درجه سانتی گراد  70.7ثبت شده منطقه گندم بریان در دشت لوت گرم ترین نقطه روي کره زمین با دماي 
  .درجه فارنهایت می باشد 159و یا 

  ناسا: منبع 

h p://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=7149 



  ارزان ترین پایتخت

  ) 2007(  جهانی 1

شهر تهران بر اساس شاخص هزینه هاي زندگی ارزان ترین پایتخت و در کل بعد از شهر کراچی دومین 
  .رزان دنیاستشهر ا

   CNN: منبع 

  

  بلندترین برج هاي جهان

  ) 2010( جهانی  5

  .سازه ساده بلند دنیا می باشد برج میالد پنجمین برج بلند دنیا و چهاردهمین

  )ویکی پدیا (  لیست بلندترین ساختمان ها و سازه ها در جهان: منبع 

  

  بزرگترین چاه خود جوش نفت در تاریخ

  ) 2010( جهانی  1

ماه قبل از مهار شدن  3فوران کرده و به مدت  1956آگوست سال  26در  Qum wildcatچاه نفت 
  .بشکه نفت از آن خارج می شده است 125000روزانه 

  Oil gusher: منبع 

  

  



  

  

  

 

  جهانی سازي

  شاخص جهانی سازي

  ) 2007(   122از  115

  .غیر مستقیم یا تخمین انجام شده است یق به صورتتحق

 KOFشاخص جهانی : منبع 

http://globalization.kof.ethz.ch/ 

 شاخص جهانی سازي

  62از  62

  .غیر مستقیم یا تخمین انجام شده است تحقیق به صورت

   A.T Kearneyو  Foreign Policyمجله : منبع 

  

  

  

  

http://globalization.kof.ethz.ch/


  

  

 

  سالمت

  نرخ خودکشی

  ) 2008(  103از  96

در هر  0.3گرفته است نرخ خودکشی در میان مردان  رده بندي از باالترین میزان به کمترین صورت
نفر می  100000در  0.2زن است و به طور کلی  100000در میان هر  0.1مرد و در میان زنان  100000

  .باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

 

  سرانه مصرف دخانیات

  ) 2007(  121از  67

بهداشت جهانی میزان رواج سیگار کشیدن را  سازمان. دسیگار می کش 764در هر سال هر فرد بزرگسال 
  .اعالم کرده است 2005در سال % 29.6سال  15و براي مردان باالي % 5.5سال  15براي زنان باالي 

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

 

  سرانه مصرف الکل



 )2003 (  

  .سرانه مصرف الکل در ایران بسیار جزئی است

  )ویکی پدیا  (   الکللیست کشورها بر اساس مصرف : منبع 

 

  درصد مردمی که به داروهاي حیاتی دسترسی دارند

  ) 2000( 163از  54

  .است 122قرار می گیرد و تعداد کارخانه هاي تولید کننده دارو برابر % 80ایران در دسته دسترسی متوسط 

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_dru_acc-health-drug-access 

  مثبت HIVسال با  15درصد زنان باالي 

  ) 2005(  112از  107

  .هستند مثبت HIV با سال 15از جمعیت زنان باالي % 16.67

  بانک جهانی: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/hea_fem_adu_wit_hiv_of_pop_age_15_wi
t_hiv-adults-hiv-population-ages-15 

  نفر 100000در هر  میزان شیوع سل

  ) 2005(  200از  144

تمام بیماران مسلول تحت درمان دارویی مناسب . نفر مبتال به سل می باشند 100000نفر در هر  23.48
  .راهنماي سازمان بهداشت جهانی می باشندطبق 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_dru_acc-health-drug-access


  بانک جهانی: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/hea_inc_of_tub_per_100_peo-
tuberculosis-per-100-000-people 

  نفر 1000تعداد دکتر به ازاي هر 

  ) 2004(  202از  138

تعداد  2005سازمان بهداشت جهانی در سال دکتر وجود دارد از طرف دیگر  0.45نفر  1000به ازاي هر 
 1.6 ,داروساز 0.2نفر  1000نفر اعالم کرده و هم چنین بیان کرده که به ازاي هر  61870کل پزشکان را 
  .دندانپزشک در کشور می باشد 0.2پرستار و ماما و 

  بانک جهانی: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/hea_phy_per_1000_peo-physicians-per-1-
000-people 

  میزان شیوع اعتیاد به تریاك

  ) 1999(  132از  1

به کشور از طریق افغانستان صورت می  تقریبا تمام قاچاق مواد تریاك. تندجمعیت کشور معتاد هس% 2.8
  .تا سی سال است 20 – 30 یانسن اولیه اعتیاد براي بیشتر ایران. گیرد

  سازمان ملل: منبع 

 

  ساالنه از حشیش توسط کشورهااستفاده 

  ) 1999(  67از  31

  .جمعیت است% 4.2میزان رواج ساالنه آن 



  سازمان ملل: منبع 

 

  HIV/AIDSمیزان ابتال به 

  ) 2001(  171از  153

طبق گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی تعداد . جمعیت است 0.1در کشور  HIV/AIDSمیزان شیوع 
جمعیت را تشکیل % 0.16که تقریبا برابر  می باشد 110000 ,2007مثبت در ایران در سال   HIVافراد با 

در گذشته اصلی ترین راه انتقال استفاده از سرنگ مشترك . که این میزان در حال افزایش است می دهند
یران ا 2003است در سال  اما هم اکنون با تماس هاي جنسی پر خطر جایگزین شدهمیان معتادان بوده 

  .مورد عفونت منتقل شده جنسی داشته است 700000

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

   HIV/AIDSمرگ و میر ناشی از ابتال به 

  ) 2007(  153از  47

گزارش اخیر سازان . جان خود را از دست می دهند AIDS/HIVنفر ساالنه در اثر عفونت هاي  4300
گزارش سازمان  طبق .نفر اعالم کرده است 6000تعداد مرگ و میر را  2007بهداشت جهانی در سال 

  .می باشند% 6بهداشت جهانی افراد تحت پوشش درمان ایدز 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  سال 15 – 49در بین جمعیت بین  HIVشیوع 



  ) 2005(  148از  104

 HIVسال داراي  15 – 49جمعیت بین % 0.15. رده بندي از بیشترین میزان به کمترین صورت گرفته است
  .اعالم کرده است%  0.3 ,2007مثبت هسند که گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی این میزان را در سال 

  جهانیبانک : منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/hea_pre_of_hiv_tot_of_pop_age_1549-
total-population-ages-15-49 

  و آب تصفیه شده سیستم تخلیه فاضالبدسترسی به 

  ) 2003(  129از  22

  .مناسب دسترسی دارند و آب تصفیه شده جمعیت به سیستم تخلیه فاضالب% 99

  )   CIA World Factbook(  سازمان اطالعات آمریکاکتاب وقایع جهان : منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_acc_to_san-health-access-to-
sanitation 

  درصد جمعیت دچار سوء تغذیه

  ) 2009(  76از  76

ء مردم کشور دچار سو% 5رده بندي از بیشترین میزان سوء تغذیه تا کمترین انجام شده است کمتر از 
  .تغذیه می باشند

  سازمان مل: منبع 

 

  رواج استفاده از وسایل و شیوه هاي جلوگیري از بارداري در میان زنان

http://www.nationmaster.com/graph/hea_acc_to_san-health-access-to


  ) 2000(  176از  25

سال از وسایل و شیوه هاي جلوگیري از بارداري استفاده می کنند از طرف دیگر در  15 – 49زنان بین % 74
زنان که رایج ترین روش قرص هاي ضد % 73بوده با میزان  89از  12رده بندي سازمان ملل رتبه ایران 

  .بارداري اعالم شده است

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_con_pre_of_wom_age_1549-
prevalence-women-ages-15-49 

  نفر 1000تعداد تخت هاي بیمارستان به ازاي هر 

  ) 2001(  191از  133

مرکز  438تخت بیمارستان و  225000بیمارستان  758تخت وجود دارد در کل  1.6نفر  1000به ازاي هر 
  .اورژانس در کشور وجود دارد

  بانک جهانی: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/hea_hos_bed_per_1000_peo-beds-per-1-
000-people 

  تعداد کودکان زیر وزن مناسب

  ) 2005(  95از  63

  .کودکان ایرانی کم وزن هستند% 2رده بندي از بیشترین تعداد به کمترین تعداد انجام شده است 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_chi_und_rat-health-children-
underweight-rate 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_con_pre_
http://www.nationmaster.com/graph/hea_chi_und_rat-health-children


  شاخص گرسنگی جهانی

 )2009 (  

در رتبه بندي و کمتر از این میزان دچار سوء تغذیه جمعیت % 4.9کشورهاي با . ایران رده بندي نشده است
  .شرکت داده نشده اند

 International Food Policy Research( ی بین الملل ات سیاست غذایموسسه تحقیق: منبع 
Institute  (,   نقشه گرسنگی جهان )World Map of  Hunger ( 

 

  نفر  100000موارد ابتال به ماالریا در هر 

  ) 2001(  94از  72

مبتال  نفر به ماالریا 100000نفر از هر  27از بیشترین تعداد به کمترین تعداد رده بندي انجام شده است 
  .هستند

 گزارش کامل براي ایران  ,سازمان ملل : منبع 

h p://www.rollbackmalaria.org/wmr2005/profiles/iran.pdf 

h p://www.na onmaster.com/graph/hea_mal_cas_per_100-malaria-cases-per-
100-000 

  کزازسیاه سرفه و ساله واکسینه شده در برابر دیفتري  یکدرصد کودکان 

  ) 2002(  187از  1

  .از این کودکان در برابر دیفتري سیاه سرفه و کزاز مصون شده اند% 99

  سازمان ملل: منبع 

http://www.rollbackmalaria.org/wmr2005/pro


h p://www.na onmaster.com/graph/hea_imm_1_yea_old_chi_dpt-1-year-old-
children-dpt3 

   B درصد کودکان یک ساله واکسینه شده در برابر هپاتیت

  ) 2002(  114از  1

  .از این کودکان در برابر هپاتیت مصون شده اند% 99

  سازمان ملل: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/hea_imm_1_yea_old_chi_hep-1-year-old-
children-hepb3 

  درصد کودکان یک ساله واکیسنه شده در برابر سرخک

  ) 2002(  186از  1

  .سرخک مصون شده انداز این کودکان در برابر % 99

  سازمان ملل: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/hea_imm_1_yea_old_chi_mea-1-year-old-
children-measles 

  درصد کودکان یک ساله واکیسنه شده در برابر فلج اطفال

  ) 2002(  187از  1

  .از این کودکان در برابر فلج اطفال مصون شده اند% 99

  سازمان ملل: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/hea_imm_1_yea_old_chi_pol-1-year-old-
children-polio3 



  درصد کودکان یک ساله واکیسنه شده در برابر سل

  ) 2002(  153از  1

  .از این کودکان در برابر سل مصون شده اند% 99

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_imm_1_yea_old_chi_tb-1-year-old-
children-tb 

  درصد واکسینه کردن عادي طبق برنامه گسترش ایمن سازي سرمایه گذاري شده توسط دولت

  ) 2002(  133از  1

  .بودجه تمام واکسیناسیون معمولی در کشور توسط دولت پرداخت می شود

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_of_rou_epi_vac_fin_by_gov_tot-epi-
vaccines-financed-government-total 

  هاي بهداشتی  نظام رده بندي جهانی بر روي کل

  ) 2000(  190از  93

  .رده بندي از بهترین سیستم مراقبت بهداشتی به بدترین انجام شده است

  جهانیسازمان بهداشت : منبع 

http://www.photius.com/rankings/healthranks.html 

  رده بندي عملکرد و پیشرفت نظام هاي بهداشتی

  ) 1997(  191از  58

http://www.nationmaster.com/graph/
http://www.nationmaster.com/graph/hea_of_rou_epi_vac_fin_by_gov_tot-epi
http://www.photius.com/rankings/healthranks.html


سطح  ,سطح بهداشت و پخش آن ,سیستم مراقبت بهداشتی درمانی: رده بندي براساس ترکیبی از موارد 
دستیابی به اهداف درمانی و سرانه هزینه هاي درمانی انجام شده  ,عدالت در کمک هاي مالی , پاسخدهی

  .است

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.photius.com/rankings/world_health_performance_ranks.html 

  سال برده شده به مراکز درمانی با عفونت هاي حاد تنفسی 5درصد کودکان زیر 

  ) 2002(  80از  3

  .کودکان با عفونت حاد تنفسی به مراکز درمانی برده شده اند% 93

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_und_fiv_wit_ari_tak_to_hea_pro-
under-fives-ari-taken-provider 

  درصدي از کل زایمان هاي تحت نظر پزشکان متخصص

  ) 2009(  158از  35

 ,کشور توسعه یافته 43رده بندي بین . صورت می گیردت نظر پزشکان متخصص کل زایمان ها تح% 97
  .کشور انجام شده است 158کشور در حال توسعه و در مجموع  115

  Save the Children: منبع 

http://www.savethechildren.org/jump.jsp?path=/publications/state-of-the-
worlds-mothers-report/state-worlds-mothers-report-
2009.pdf?WT.mc_id=0509_sowm_b_fullr 

  هزینه هاي بهداشتی درمانی به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلی

http://www.photius.com/rankings/world_health_performance_ranks.html
http://www.nationmaster.com/graph/hea_und_fiv_wit_ari_tak_to_hea_pro
http://www.savethechildren.org/jump.jsp?path=/publications/state-of-the


  ) 2004(  188از  75

  .داخلی صرف هزینه هاي درمانی می شود تولید ناخالص% 6.6

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_exp_tot_of_gdp-health-expenditure-
total-of-gdp 

  ماه تنها با شیر مادر تغذیه شده اند 6که به مدت  یدرصد کودکان

  ) 1995 – 2002(  125از  30

  .شیر مادر تغذیه می شوند ماه تنها با 6کودکان به مدت % 44

  سازمان ملل: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/hea_nut_of_chi_who_are_exc_bre_6_mon
-who-exclusively-breastfed-6-months 

  درصد مصرف خانگی نمک یددار

    ) 1997 – 2002(  112از  15

  .خانواده ها از نمک یددار استفاده می کنند% 94

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_nut_of_hou_con_iod_sal-nutrition-
households-consuming-iodized-salt 

  به عنوان درصدي از هزینه هاي غیر دولتی) پرداخت شده توسط فرد ( واقعی  پزشکی  هزینه هاي

  ) 2004(  187از  64

  .توسط فرد پرداخت می شوندهزینه هاي بهداشتی غیر خصوصی % 94.8

http://www.nationmaster.com/graph/hea_exp_tot_of_gdp-health-expenditure
http://www.nationmaster.com/graph/hea_nut_of_hou_con_iod_sal-nutrition


  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_out_hea_exp_of_pri_exp_on_hea-
health-out-pocket-expenditure-private 

  طرح هاي پیش پرداخت شده به عنوان درصدي از هزینه هاي بخش خصوصی

  ) 2002(  187از  75

  .بودجه بخش خصوصی را تشکیل می دهند %2.9طرح هاي پیش پرداخت شده 

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_pre_pla_as_of_pri_exp_on_hea-
health-prepaid-plans-private-expenditure 

  سرانه هزینه هاي دولت در بخش بهداشتی

  ) 2002(  185از  84

  .سال پرداخت می کند دالر در 206دولت به ازاي هر نفر 

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_per_cap_gov_exp_on_hea_in_int_dol
-capita-government-expenditure-international-dollars 

  سرانه کل مخارج پزشکی و بهداشتی

  ) 2002(   185از  69

  .در سال استبه ازاي هر فرد دالر  432کل هزینه هاي بهداشتی درمانی توسط دولت و بخش خصوصی 

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_out_hea_exp_of_pri_exp_on_hea
http://www.nationmaster.com/graph/hea_pre_pla_as_of_pri_exp_on_hea
http://www.nationmaster.com/graph/hea_per_cap_gov_exp_on_hea_in_int_dol


http://www.nationmaster.com/graph/hea_per_cap_tot_exp_on_hea_in_int_dol-
capita-total-expenditure-international-dollars 

  تغذیهکل جمعیت مبتال به سوء 

  ) 2006(  103از  92

  .جمعیت ایران به سوء تغذیه مبتال هستند% 4. از بیشترین مبتالیان به کمترین انجام شده است رده بندي 

  رده بندي کشورها بر اساس میزان سوء تغذیه: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/hea_pop_suf_fro_und_in_200-population-
suffering-undernourishment-2001-2003 

  سالگی 40احتمال نرسیدن به 

  ) 2001(  111از  73

  .است% 9.3این احتمال در ایران . رده بندي از باالترین احتمال به کمترین آن انجام شده است

  سازمان ملل: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/hea_pro_of_not_rea_40-health-
probability-not-reaching-40 

  سالگی در مردان 65احتمال رسیدن به 

  ) 2000(  159از  62

  .است% 68.9این احتمال در ایران . رده بندي از بیشترین احتمال به کمترین احتمال انجام شده است

  سازمان ملل: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/hea_pro_of_rea_65_mal-health-
probability-reaching-65-male 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_per_cap_tot_exp_on_hea_in_int_dol


  سالگی در زنان 65احتمال رسیدن به 

  ) 2000(  159از  91

  .است% 74.3این احتمال در ایران . رده بندي از بیشترین احتمال به کمترین احتمال انجام شده است

  سازمان ملل: منبع 

http://www.na onmaster.com/graph/hea_pro_of_rea_65_fem-health-
probability-reaching-65-female 

  کل تعداد پیوندهاي کلیه در سال

  ) 2002(  47از  20

پیوند کلیه در سال در مقام  2000ایران با  2007پیوند کلیه انجام شده است در سال  228 ,2002درسال 
  .م قرار گرفتچهار

  مرکز راهنماي جهانی پیوند اعضا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_tra_kid-health-transplants-kidney 

  سرانه پیوند کلیه

  ) 2002(  47از  35

  .میلیون نفر می باشد 1کلیه به ازاي هر  3.35205سرانه پیوند کلیه در سال برابر 

  مرکز راهنماي جهانی پیوند اعضا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/hea_tra_kid_percap-health-transplants-
kidney-per-capita 

  سالهاي نا توانی عمر رده بندي کشورها بر اساس

http://www.nationmaster.com/graph/hea_tra_kid-health-transplants-kidney
http://www.nationmaster.com/graph/hea_tra_kid_percap-health-transplants


  ) 2004(  194از  110

سال به ازاي  175.2رده بندي از بیشترین به کمترین سال صورت گرفته است این میزان در ایران برابر 
  .استنفر  1000

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی از سل

  ) 2004(  194از  118

نفر  1000سال براي هر  0.78این میزان برابر . شده استرده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام 
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

بتی به جز رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی بیماري هاي مقار
HIV/AIDS  

 ) 2004(  194از  100

نفر  1000سال براي هر  1.1این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun


 HIV/AIDSرده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی از 

 ) 2004(  194از  102

نفر  1000سال براي هر  0.83این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی از اسهال

  ) 2004(  194از  89

نفر  1000سال براي هر   4.4این میزان برابر. بیشترین سال به کمترین سال انجام شده استرده بندي از 
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  نی عمر فرد ناشی از مننژیترده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوا

  ) 2004(  194از  122

نفر  1000سال براي هر  0.50این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun


http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

   Bرده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی از هپاتیت 

  ) 2004(  194از  88

نفر  1000سال براي هر  0.14این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  Cرده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی از هپاتیت 

  ) 2004(  194از  89

نفر  1000سال براي هر  0.07این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی از عفونت دستگاه تنفسی

  ) 2004(  194از  105

نفر  1000سال براي هر  4.62این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun


  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  فرد ناشی از مشکالت جنینی سالهاي ناتوانی عمر رده بندي کشورها بر اساس میزان

  ) 2004(  194از  76

نفر  1000سال براي هر  5.49این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی بیماري هاي حین تولد

  ) 2004(  194از  77

نفر  1000سال براي هر  15.97برابر این میزان . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی از سوء تغذیه

  ) 2004(  194از  93

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun


نفر  1000سال براي هر  4.24این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی از انواع سرطان ها رده بندي کشورها بر اساس میزان

  ) 2004(   194از  148

نفر  1000سال براي هر  7.63این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  فرد ناشی از دیابت رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر

  ) 2004(  194از  121

  نفر 1000سال براي هر  2.77این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است

  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

 
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun


  رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی شرایط بیماري هاي روانی عصبی

  ) 2004(  194از  46

نفر می  1000براي هر  34.41این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .این بیماري ها شامل بیماري هاي عصبی و روانی می باشند. باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  فرد ناشی از بیماري هاي اعضاء حسی سالهاي ناتوانی عمررده بندي کشورها بر اساس میزان 

  ) 2004(  194از  49

نفر  1000سال براي هر  12.84این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .این بیماري ها شامل بیماري هاي چشم و گوش می باشد. می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی از بیماري هاي قلبی عروقی

  ) 2004(  194از  80

نفر  1000سال براي هر  21.63این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  . می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun


http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی از بیماري هاي دستگاه تنفسیرده بندي کشورها بر اساس 

  ) 2004(  194از  134

نفر  1000سال براي هر  6.18این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی از بیماري هاي دستگاه گوارش

  ) 2004(  194از  169

نفر  1000سال براي هر  3.44این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .باشدمی 

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

از بیماري هاي دستگاه تناسلی و  رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی
  مجاري ادرار

  ) 2004(  194از  123

نفر  1000سال براي هر  1.86این میزان برابر . ي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده استرده بند
  .می باشد

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun


  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  ناتوانی عمر فرد ناشی از بیماري هاي پوستی رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي

  ) 2004(  194از  145

نفر  1000سال براي هر  0.42این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی از بیماري هاي وابسته به عضله و 
  استخوان

  ) 2004(  194از  130

نفر  1000سال براي هر  3.83این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  يرد ناشی از نا هنجاري هاي مادرزادرده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر ف

  ) 2004(  194از  82

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun


نفر  1000سال براي هر  4.41این میزان برابر . کمترین سال انجام شده استرده بندي از بیشترین سال به 
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  ی از بیماري هاي دهانرده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناش

  ) 2004(  194از  37

نفر  1000سال براي هر  2.13این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryestimates2004.xls 

  رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی از تصادفات

  ) 2004(  194از  29

نفر  1000سال براي هر  29.7این میزان برابر . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  رده بندي کشورها بر اساس میزان سالهاي ناتوانی عمر فرد ناشی از جراحات عمدي

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun


  ) 2004(  194از  138

نفر  1000سال براي هر  3.2برابر این میزان . رده بندي از بیشترین سال به کمترین سال انجام شده است
  .تولید ناخالص داخلی است% 0.49برابر  ساالنه خسارت اقتصادي خشونت و جراحات عمدي. می باشد

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
tryes mates2004.xls 

  تولد سالم پس ازامید به طول عمر 

  ) 2004(  192از  119

زندگی سالم در کل  امید به. زندگی سالم انجام شده استبراي  امیدبه کمترین  رده بندي از بیشترین امید
  .سال در حین تولد است 57.6به طور میانگین برابر 

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

h p://www.who.int/healthinfo/sta s cs/gbdwhr2004hale.xls 

  تولد براي مردان امید به طول عمر سالم پس از

  ) 2004(  192از  117

امید به زندگی سالم براي . رده بندي از بیشترین امید به کمترین امید براي زندگی سالم انجام شده است
  .سال است 56.1مردان در حین تولد به طور میانگین برابر 

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

h p://www.who.int/healthinfo/sta s cs/gbdwhr2004hale.xls 

  سالگی براي مردان 60سالم در  امید به طول عمر

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdalycoun
http://www.who.int/healthinfo/sta
http://www.who.int/healthinfo/sta


  ) 2004(  192از  132

 60امید به زندگی سالم در . رده بندي از بیشترین امید به کمترین امید براي زندگی سالم انجام شده است
  .سال می باشد 10.4ر سالگی براي مردان به طور میانگین براب

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

h p://www.who.int/healthinfo/sta s cs/gbdwhr2004hale.xls 

  تولد براي زنان امید به طول عمر سالم پس از

  ) 2004(  192از  118

سالم براي امید به زندگی . رده بندي از بیشترین امید به کمترین امید براي زندگی سالم انجام شده است
  .سال است 59.1زنان در حین تولد به طور میانگین برابر 

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

h p://www.who.int/healthinfo/sta s cs/gbdwhr2004hale.xls 

  سالگی براي زنان 60سالم در  امید به طول عمر

  ) 2004(  192از  121

امید به زندگی سالم براي . زندگی سالم انجام شده است رده بندي از بیشترین امید به کمترین امید براي
  .می باشد 11.9سالگی به طور میانگین برابر  60زنان در 

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

h p://www.who.int/healthinfo/sta s cs/gbdwhr2004hale.xls 

  تولد در مردان سالم پس از توقع از دست دادن زندگی

  ) 2004(  192از  2

http://www.who.int/healthinfo/sta
http://www.who.int/healthinfo/sta
http://www.who.int/healthinfo/sta


این میزان براي ایران به طور . رده بندي از بیشترین میزان از دست دادن به کمترین صورت گرفته است
  .سال است ایران بعد از یمن در مقام دوم و باالتر از عراق قرار دارد 10.4میانگین برابر 

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

h p://www.who.int/healthinfo/sta s cs/gbdwhr2004hale.xls 

  تولد در زنان سالم پس از توقع از دست دادن زندگی 

  ) 2004(   192از  1

این میزان براي ایران به طور . رده بندي از بیشترین میزان از دست دادن به کمترین صورت گرفته است
  .داردسال است ایران بیشترین میزان از دست دادن سالمتی را براي زنان در دنیا  12.5میانگین برابر 

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

h p://www.who.int/healthinfo/sta s cs/gbdwhr2004hale.xls 

  )  SO2( آلودگی مناطق شهري به گوگرد دي اکسید 

  ) 1995(  141از  1

  .میلی گرم بر متر مکعب است 209شهري برابر  so2غلظت 

  سازمان بهداشت جهانی: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/env_urb_so2_con-environment-urban-so2-
concentration 

  رتبه کشور بر اساس برترین بیمارستان ها

  ) 2009(  جهانی 21

http://www.who.int/healthinfo/sta
http://www.who.int/healthinfo/sta


بیمارستان  4بیمارستان و  500بیمارستان در بین  2بیمارستان برتر دنیا  200ایران یک بیمارستان در بین  
  .بیمارستان برتر دنیا دارد 1000در بین 

  ) Webometrics( وبو متریکس : منبع 

http://hospitals.webometrics.info/Distribution_by_Country.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://hospitals.webometrics.info/Distribution_by_Country.asp


  تاریخ و  فرهنگ

  ترین کشورها بر روي کره زمین کهن

  ) 2010(  جهانی 1

  .د قدیمی ترین کشور جهان استرس سال قبل از میالد مسیح می 3200ایران با قدمت تاریخی که به 

  )ویکی پدیا (  لیست کشورها بر اساس شرایط ایالتی: منبع 

 

  در دنیا رتبه هاي گردشگري

جهانی را به خود اختصاص داده  68ایران رتبه بندي نشده است اما در رده بندي توسط دولت ایران رتبه 
  .اشتغال زایی می کند% 1.8صنعت جهانگردي . تخت هتل می باشد 63000هتل و  641است ایران داراي 

  سازمان ملل: منبع 

 

  میراث جهانی مناطق

  ) 2009(  239از  22

  .میراث جهانی است منطقه 10ایران داراي 

  سازمان ملل: منبع 

  

  طوالنی ترین دیوار دفاعی

  ) 2010(  جهانی 2



  .دیوار بزرگ چین استدیوار بزرگ گرگان دومین دیوار طوالنی دفاعی موجود در جهان بعد از 

  )ویکی پدیا (  لیست دیوارها: منبع 

 

  جهان قدیمی ترین آب انبارهاي دست ساز

  ) 2010(  جهانی 1

سال قدمت هنوز مورد  2700این آب انبار با بیش از . قدیمی ترین آب انبار جهان در گناباد واقع است
  .شوداستفاده قرار می گیرد و بزرگ ترین قنات جهان نیز محسوب می 

  )ویکی پدیا (  قناتمقاله : منبع 

  

  سالیانه جهانگرد بین المللی تعداد ورود 

  ) 2000(  152از  59

  .جهانگرد خارجی از ایران دیدن می کنند 740000ساالنه 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_tou_arr-economy-tourist-arrivals 

  بین المللیهزینه هاي گردشگري 

  ) 2004(  158از  28

. میلیارد دالر بوده است 4.4در سفرهاي بین المللی صرف کردند  2004مبلغی که جهانگردان ایرانی در سال 
میلیارد دالر می داند و مبلغی  4.6برابر  2006از طرف دیگر تحقیقی توسط سازمان ملل این عدد را در سال 

  .میلیارد دالر است 1.2ایران هزینه کردند برابر  که جهانگردان خارجی در همان سال در

http://www.nationmaster.com/graph/eco_tou_arr-economy-tourist-arrivals


  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_int_tou_exp_cur_us-international-
tourism-expenditures-current-us 

  مجموعه جواهرات سلطنتی

  ) 2010(  جهانی 1

  .ایران صاحب بزرگترین مجموعه جواهرات سلطنتی است

  )ویکی پدیا (  جواهرات سلطنتی ایران: منبع 

 

  تعداد پایتخت هاي سابق ملی

  ) 2010(  جهانی 1

پایتخت دیگر را دارا بوده  30ایران باالترین تعداد جابه جایی در پایتخت را داشته است و قبل از تهران 
  .است

  )ویکی پدیا (  لیست پایتخت هاي سابق ملی: منبع 

  

  مورد استفادهدقت تقویم خورشیدي 

  ) 2010(  جهانی 1

  .ایران دقیق ترین تقویم خورشیدي را دارد

  )ویکی پدیا (  تقویم ایرانیان: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_int_tou_exp_cur_us-international


 

  بزرگترین امپراتوري هاي باستان

  ) 2010(  جهانی 1

  .امپراتوري باستان در تاریخ بوده است بزرگترین) م .ق 480( هخامنشیان 

  )ویکی پدیا (  لیست بزرگترین امپراتوري ها: منبع 

 

  بزرگ ترین امپراتوري هاي تاریخ

  ) 2010(  جهانی 14

ن امپراتوري یلو متر مربع تحت سلطه خود چهاردهمیمیلیون ک 7.7هخامنشیان با سرزمینی به مساحتی برابر 
  .بزرگ طول تاریخ بوده اند

  )ویکی پدیا (  لیست بزرگترین امپراتوري ها: منبع 

  

  هاي مدرنبزرگ ترین فرمانروایی 

  ) 2010(  جهانی 15

مین امپراتوري بزرگ ون کیلو متر مربع تحت سلطه خود پانزدهمیلی 4افشاریان با سرزمینی به مساحت 
  .مدرن طول تاریخ بوده اند

  )ویکی پدیا (  لیست بزرگترین امپراتوري ها: منبع 

  



  در طول تاریخ بزرگ ترین امپراتوري هاي یکپارچه

  ) 2010(  جهانی 8

  .مین فرمانروایی بزرگ همجوار در طول تاریخ بوده استهخامنشیان هشت

  )ویکی پدیا (  لیست بزرگترین امپراتوري ها: منبع 

  

  بزرگ ترین فرمانروایی بر اساس تعداد جمعیت

  ) 2010(  جهانی 12

  .ه استمین امپراتوري بزرگ در طول تاریخ بوددوازدهقرن  7میلیون در  78ساسانیان با جمعیتی برابر 

  )ویکی پدیا (  لیست بزرگترین امپراتوري ها: منبع 

  

  بزرگ ترین فرمانروایی ها بر اساس درصد جمعیت تشکیل دهنده دنیا

  ) 2010(  جهانی 1

بزرگ ترین امپراتوري بر اساس میزان جمعیت تحت سلطه جمعیت جهان % 44هخامنشیان با جمعیتی برابر 
دومین فرمانروایی بزرگ بر اساس درصد جمعیت % 37.1ساسانیان با  .نسبت به کل جمعیت جهان بوده اند

  . تشکیل دهنده دنیا بودند

  )ویکی پدیا (  لیست بزرگترین امپراتوري ها: منبع 

  

  جهانکل بزرگ ترین فرمانروایی ها بر اساس درصد تولید ناخالص داخلی 



  ) 2010(  جهانی 9

امین فرمانروایی بزرگ از لحاظ تولید  9داخلی در کل جهان از کل تولید ناخالص % 24.24افشاریان با 
  .ناخالص داخلی نسبت به تولید کل ناخالص داخلی در جهان بوده است

  )ویکی پدیا (  لیست بزرگترین امپراتوري ها: منبع 

  

   بزرگ ترین فرمانروایی ها بر اساس تولید ناخالص داخلی

  ) 2010(  جهانی 10

مین امپراتوري بزرگ قبل از میالد ده 1740رد دالر در میلیا 119.85لص داخلی برابر افشاریان با تولید ناخا
  .جهان بر اساس میزان اقتصادي اش است

  )ویکی پدیا ( لیست بزرگترین امپراتوري ها : منبع 

  

  کل طول مدت فرمانروایی ها توسط کشورها

  ) 2010(  جهانی 1

  .به عنوان یک امپراتوري در تاریخ داردایران بیشترین تعداد سالهاي فرمانروایی را 

  )ویکی پدیا ( لیست بزرگترین امپراتوري ها : منبع 

  

  بزرگ ترین تولیدکنندگان فرش دستباف

  ) 2010(  جهانی  1



بازار صادرات فرش جهان را در دست % 30فرش دستباف جهان را تولید می کنند و هم چنین  4/3ایران 
  .پاي مربع در ایران بافته شده است 60546جهان به ابعاد بزرگترین فرش دستباف . دارد

 )ویکی پدیا (  Carpet: منبع 

  

  حضار سینماهاجمعیت مجموع 

  ) 2003(  78از  19

  .را تشکیل می دهند هانفر حضار سینما 26000000

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/med_cin_att-media-cinema-attendance 

  هاتعداد صندلی هاي سینما

  ) 1995(  60از  15

  .صندلی سینما وجود دارد 173000

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/med_cin_sea-media-cinemas-seats 

  

  

 

  

http://www.nationmaster.com/graph/med_cin_att-media-cinema-attendance
http://www.nationmaster.com/graph/med_cin_sea-media-cinemas-seats


  صنعت و معدن

  بزرگترین شرکت هاي استخراج معدن جهان

  ) 2007(  جهانی 23

مین شرکت بزرگ استخراج از کل تولیدات معدنی جهان بیست و سو% 0.6شرکت ملی معدن ایران با 
  .معدن است

  بانک جهانی: منبع 

h p://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/336099-
1236292308783/humphreys_Emerging_players_%2897v%29.pdf 

  نرخ رشد تولیدات صنعتی

  ) 2009(  161از  28

اعالم % 7.4است از طرف دیگر این میزان توسط دولت ایران % 4صنعتی در ایران برابر نرخ رشد تولیدات 
  .شده است

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

  

  لیست کشورها بر اساس تولیدات اتومبیل

  ) 2008(  52از  16

  .اتومبیل در ایران ساخته می شود 1051430ساالنه 

  سازمان بین المللی ساخت اتومبیل: منبع 

  



  تکنولوژي هاي برتر سرانه کاالهاي صادراتی با

  ) 2004(  167از  114

هوا  ,کاالهاي صادراتی با فناوري هاي مدرن محصوالتی با میزان تحقیق و توسعه باال مانند وسایل هسته اي
نفر  1000سرانه آن ساالنه به ازاي هر  فضا وسایل داروسازي و علمی و ماشینهاي الکتریکی می باشد که

  .دالر است 1461برابر 

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_hig_exp_cur_us_percap-exports-
current-us-per-capita 

  )شیمیایی نفتی ( ی تولیدات مواد پتروشیم

  ) 2008(  جهانی 45

شرکت  .میلیارد دالر است 7.8امین تولید کننده بزرگ مواد شیمیایی با تولیدات ساالنه به ارزش  45ایران 
ام جهانی را در زمینه پاالیش نفت دارد  11میلیون بشکه نفت در روز مقام  1.67 تقریبا  ملی نفت ایران با

. رگ مواد شیمیایی در جهان شوددومین تولید کننده بز 2015تا سال  ن این شرکت در تالش استهم چنی
  .ایران می کوشد تا دومین صادر کننده پلیمر در جهان نیز شود

  اخبار شیمی و مهندسی: منبع 

 

  در مواردي به غیر از تولید انرژي آسفالت قیري مصرف

  ) 2005(  130از  6

  .تن آسفالت استفاده می شود 3496000ساالنه 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_hig_exp_cur_us_percap-exports


http://www.nationmaster.com/graph/ene_bit_asp_con_for_non_use-bitumen-
asphalt-consumption-non-uses 

  سرانه عالمت هاي تجاري

  ) 2001(  142از  33

یک شرکت یا  عالمت هاي تجاري عالمت هاي مشخصه اي هستند که کاال ها و یا خدماتی را که توسط
عالمت  153تقریبا ایران داراي .مشخص می کنند و یا از آنها حمایت می کنند شخص تولید می شوند

  .میلیون نفر است 1تجاري به ازاي هر 

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/gov_tra_res_percap-government-
trademarks-residents-per-capita 

  لید انرژيمصرف چرب کننده ها در مواردي غیر از تو

  ) 2005(  147از  9

  .تن روغن گریس مصرف می شود 770000ساالنه 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_lub_con_for_non_use-energy-
lubricants-consumption-non-uses 

  استفاده از نفتا در صنعت

  ) 2005(  45از  13

  .می شودتن نفتا استفاده  2492000ساالنه 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_bit_asp_con_for_non_use-bitumen
http://www.nationmaster.com/graph/gov_tra_res_percap-government
http://www.nationmaster.com/graph/ene_lub_con_for_non_use-energy


http://www.nationmaster.com/graph/ene_nap_con_by_ind_amp_con-naphtha-
consumption-industry-amp-construction 

  سرانه استفاده صنعتی از برق

  ) 2005(  171از  73

  .کیلو وات ساعت در سال می باشد 692سرانه مصرف صنعتی برق تقریبا برابر 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_ele_con_by_ind_amp_con_percap-
industry-amp-construction-per-capita 

  نفت استفاده صنعتی از پسماند

  ) 2005(  142از  5

  .مصرف می شودتن از پسماند نفت  6869000 ساالنه

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_res_fue_oil_con_by_ind_amp_con-oil-
consumption-industry-amp-construction 

  مبلغ ارزش افزوده ساخت

  ) 2005(  155از  29

  .ارزش افزوده است در هر سال میزان 2002مریکا در سال آ ثابت میلیارد دالر 21.22مبلغ 

  بانک جهانی: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/ind_man_val_add_con_2000_us-value-
added-constant-2000-us 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_nap_con_by_ind_amp_con-naphtha
http://www.nationmaster.com/graph/ene_ele_con_by_ind_amp_con_percap
http://www.nationmaster.com/graph/ene_res_fue_oil_con_by_ind_amp_con-oil


  در صنعتاستفاده از تفاله نیشکر 

  ) 2005(  80از   27

  .تن تفاله نیشکر ساالنه توسط صنعت مورد استفاده قرار می گیرد 1206000

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_bag_con_by_ind_amp_con-bagasse-
consumption-industry-amp-construction 

  مصرف دیزل در صنعت

  ) 2005(  128از  15

  .تن دیزل ساالنه در ایران مصرف می شود 1798000

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_gas_oil_con_by_ind_amp_con-oils-
consumption-industry-amp-construction 

  کل تولیدات چرب کننده ها

  ) 2005(  86از  10

  .در هر سال تولید می شود تن چرب کننده 955000

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_lub_tot_pro-energy-lubricants-total-
production 

  طبیعی توسط صنعت شیمیایی مصرف گاز

http://www.nationmaster.com/graph/ene_bag_con_by_ind_amp_con-bagasse
http://www.nationmaster.com/graph/ene_gas_oil_con_by_ind_amp_con-oils
http://www.nationmaster.com/graph/ene_lub_tot_pro-energy-lubricants-total


  ) 2005(  66از  9

  .انرژي حاصل از گاز طبیعی مصرف می شودترا ژول  138966ساالنه 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_nat_gas_inc_lng_con_by_che_ind-
including-lng-consumption-chemical-industry 

  صنعتمصرف گاز کوره بلند در 

  ) 2005(  47از  19

  .ترا ژول انرژي حاصل از گاز کوره بلند مصرف می شود 10102در هر سال 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_bla_fur_gas_con_by_ind_amp_con-
gas-consumption-industry-amp-construction 

  مصرف زغال سنگ در صنعت

  ) 2005(  89از  42

  .تن زغال سنگ در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد 330000ساالنه 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_coa_con_by_ind_amp_con-coal-
consumption-industry-amp-construction 

  تولید اورانیوم

 )2008 (  

  .تولید نمی کنددر حال حاضر ایران هیچ مقدار قابل توجهی اورانیوم 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_nat_gas_inc_lng_con_by_che_ind
http://www.nationmaster.com/graph/ene_bla_fur_gas_con_by_ind_amp_con
http://www.nationmaster.com/graph/ene_coa_con_by_ind_amp_con-coal


  مجمع هسته اي جهان: منبع 

 

  تولید فوالد 

  ) 2008(  جهانی 20

میلیون تن فوالد در سال توسط ایران تولید می شود که ایران در حال افزایش این  10هم اکنون بیش از 
  .است 2011میلیون تن تا سال  17.5مقدار به 

 تحقیق زمین شناسی آمریکا , مجمع فوالد جهان : منبع 

http://www.indexmundi.com/minerals/?product=raw-steel&graph=production 

  تولید سنگ مس

  ) 2006(  جهانی 12

  .تن مس در کشور تولید می شود 249100ساالنه 

  تحقیق زمین شناسی بریتانیا: منبع 

 

  تولید آلومینیوم

  ) 2006(  جهانی 17

  .می شودتن آلو مینیوم در ایران تولید  457000ساالنه 

  )ویکی پدیا (  لیست کشورهاي تولید کننده آلو مینیوم: منبع 

  

http://www.indexmundi.com/minerals/?product=raw-steel&graph=production


  تولید سیمان

  ) 2010(جهانی  5

کل  از کل تولیدات جهان است% 1.6میلیون تن سیمان تولید می شود که به عبارتی تقریبا برابر  45ساالنه 
م در جهان را ت سیمان مقام دهدر زمینه صادرا میلیون تن در سال می باشد ایران 55ظرفیت تولید برابر 

  .دارد

ویکی پدیا (  نمودار دایره اي تولیدات جهان ,لیست کشورهاي تولید کننده سیمان : منبع 
(h p://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Cement_Produc on.JPG  

  تولید آهن

  ) 2006(  جهانی 12

  .می شودمیلیون تن آهن در ایران تولید  20ساالنه 

  تحقیق زمین شناسی آمریکا: منبع 

 

  تولید گچ

  ) 2006(  جهانی 2

  .ایران بعد از چین دومین کشور بزرگ تولید کننده گچ در جهان است

  تحقیق زمین شناسی بریتانیا: منبع 

  

  تولید سنگ آهن



  ) 2009(  جهانی 8

  .میلیون تن سنگ آهن تولید می کند 33ایران ساالنه 

  زمین شناسی آمریکاتحقیق : منبع 

http://www.indexmundi.com/minerals/?product=iron-oxide&graph=production 

  تولید اکسید آهن طبیعی

  ) 2006(  جهانی 9

  .تن اکسید آهن طبیعی در ایران تولید می شود 2600ساالنه 

  تحقیق زمین شناسی آمریکا: منبع 

http://www.indexmundi.com/minerals/?product=ammonia&graph=production 

  تولید آمونیاك

  ) 2006(  جهانی 21

  .تن آمونیاك در ایران تولید می شودمیلیون  1.02ساالنه 

  تحقیق زمین شناسی آمریکا: منبع 

 

  ذخایر روي

  ) 2010(  جهانی 1

گ مس نهمین عالوه بر آن ایران داراي دومین منابع بزر ایران بزرگ ترین منابع روي در جهان را داراست
  .مین منابع بزرگ سرب در جهان می باشدمنابع بزرگ آهن و یازده

http://www.indexmundi.com/minerals/?product=iron-oxide&graph=production
http://www.indexmundi.com/minerals/?product=ammonia&graph=production


  تحقیق زمین شناسی بریتانیا: منبع 

 

  واردات صنعتی کشور

  ) 2004(  جهانی 28 

  .ام در زمینه واردات ماشین آالت صنعتی در جهان را دارد 28ایران رتبه 

  سازمان تجارت جهانی: منبع 

h p://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-3521704/IRAN-IRAN-RANKS-28TH-
AMONG.html 

  

  

  

  

  

  

  

  



  ارتش و دفاع

  ملی شاخص ترکیبی توانایی

  ) 2001(  جهانی 17

شاخص ترکیبی قابلیت ملی یک اندازه گیري آماري از نیروي سخت ملی در برابر نیروي نرم ملی که تعداد 
و  0.01332اقتصاد و قدرت نظامی یک ملت را بیان می کند است این شاخص براي ایران برابر  , افراد 

  .می باشد 1براي جهان برابر 

 Correlates of War: منبع 

h p://correlatesofwar.org/COW2%20Data/Capabili es/nmc3-02.htm 

  هزینه هاي نظامی 

  ) 2007(  169از  24

 2010دولت ایران بودجه امنیت و دفاع را در سال . میلیارد دالر است 6.3کل بودجه نظامی ایران ساالنه 
  .میلیارد دالر قرار داده است 18

  )   CIA World Factbook(  اطالعات آمریکاکتاب وقایع جهان سازمان : منبع 

 

  هزینه هاي نظامی به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلی

  ) 2006(  174 از  65

  .از تولیدات ناخالص داخلی خود را صرف هزینه هاي دفاعی نظامی می کند% 2.5ایران 

  )موسسه تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم (  SIPRI: منبع 



  بر اساس سالح هاي اتمی لیست کشورها

 )2010 (  

هم اکنون هیچ سالح تایید  ) NPT  )Nuclear non Proliferation Treatyایران به عنوان یک عضو 
  .هسته اي و در یک منطقه ي آزاد سالح هاي هسته اي نیز نیست ایران تحت هیچ قارچ. اتمی ندارد شده

  سازمان ملل: منبع 

 

  تعداد کل سربازان

  ) 2005(  165از  8

  .نفر می باشد 1180000تعداد کل سربازان 

  )مرکز مطالعات و استراتژي بین المللی (  CSIS: منبع 

 

  نیروي انسانی آماده به خدمت سربازي

  ) 2009(  234از  15

  .میلیون نفر به خدمت سربازي رفتند 17.67

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

http://www.photius.com/rankings/military/manpower_fit_for_military_service_
male_2009_0.html 

  که ساالنه به سن خدمت سربازي می رسندتعداد نیروهاي انسانی 

http://www.photius.com/rankings/military/manpower_fit_for_military_service_


  ) 2009(  234از  15

  .نفر ساالنه به سن سربازي می رسند 700213

  )   CIA World Factbook(  زمان اطالعات آمریکاکتاب وقایع جهان سا: منبع 

http://www.photius.com/rankings/military/manpower_reaching_military_service
_age_annually_male_2009_0.html 

  لیست کشورها بر اساس تعداد نیروهاي پلیس

  ) 2006(  47از  24

  .نفر است 40000تعداد نیروهاي پلیس کشور 

  )مرکز مطالعات و استراتژي بین المللی (   CSIS: منبع 

 

  گرم مالکیت خصوصی تفنگ و سالح هاي

  ) 2007(  34از  30

  .اسلحه می باشند 5.3نفر به طور خصوصی صاحب  100هر 

  )ویکی پدیا (  لیست کشورها بر اساس مالکیت اسلحه: منبع 

 

  صادرات اسلحه در سال

  ) 2005(  40از  37

http://www.photius.com/rankings/military/manpower_reaching_military_service


ایران از صادرات تجهیزات نظامی . دالر در سال است 1000000لحه در ایران برابر میزان صادرات اس
ساخت خودش توسط شوراي امنیت سازمان ملل منع شده است در حال حاضر ایران با طوالنی ترین 

  .مجازات تاریخ معاصر روبه رو است

  )موسسه تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم (  SIPRI: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/mil_con_arm_exp-military-conventional-
arms-exports 

  واردات اسلحه در سال

  ) 2005(  169از  17

  .اسلحه در سال است 403000000واردات ایران برابر 

  بانک جهانی: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/mil_arm_imp_con_1990_us-arms-imports-
constant-1990-us 

  سرانه واردات اسلحه در سال

  ) 2005(  169از  60

  .دالر به ازاي هر فرد در سال است 6سرانه واردات اسلحه تقریبا برابر 

  بانک جهانی: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/mil_arm_imp_con_1990_us_percap-
constant-1990-us-per-capita 

  توسط سالح هاي کشتار جمعی آسیب دیده ترین کشورها

  ) 2010(  جهانی 2

http://www.nationmaster.com/graph/mil_con_arm_exp-military-conventional


ایران دومین کشور آسیب دیده از سالح هاي کشتار جمعی به دلیل استفاده آنها توسط صدام حسین بر علیه 
ایران این حرکت را گرچه در . نظامیان و غیر نظامیان ایرانی است و بعد از ژاپن در مقام دوم قرار دارد

  .توانش بود تالفی نکرد و تاکنون جلسات دوستانه اي میان قربانیان ایرانی و ژاپنی برگزار شده است

  )ویکی پدیا (  سالح هاي کشتار جمعی: منبع 

 

  نگهاي شیمیایی و میکروبیآسیب دیده ترین کشورها در ج

  ) 2010(  جهانی 1

غیر نظامیان . ایران آسیب دیده ترین کشور در تاریخ بشر از سالح هاي شیمیایی و میکروبی بوده است
غیر  100000در طول جنگ ایران و عراق . ایرانی اولین قربانیان سالح هاي شیمیایی در تاریخ بوده اند

. تن دیگر نیز مجروح شدند 100000الح هاي میکروبی کشته شدند و نظامی و نظامی ایرانی به وسیله س
  .امروزه ایران در زمینه علم درمان جراحات ناشی از سالح هاي شیمیایی در جهان پیشتاز است

  )ویکی پدیا (  عراق و سالح هاي کشتار جمعی: منبع 

 

  مرگبارترین جنگها و درگیري هاي نظامی

   ) 2010(  جهانی 18

امین جنگ خونین در  18به ایران آغاز شد  1980حمله صدام حسین در سال  که باجنگ ایران و عراق 
  .تاریخ بشر بوده است

  )ویکی پدیا (  لیست جنگها و فجایع بر اساس تعداد تلفات: منبع 

 



  سیاست

  شاخص صلح جهانی

  ) 2010(  149از  104

  .تخمین انجام شده است تحقیق به صورت غیر مستقیم یا

  واحد اطالعات اقتصادي: منبع 

 

  جهت گیري سیاسی به عنوان درصدي از طرفداران پروپا قرص حزب چپ

  ) 2005(  61از  9

  .جمعیت چپ گرا هستند% 7.3

  )ویکی پدیا (  تحقیق ارزش هاي جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/lif_pol_ori_far_lef-lifestyle-political-
orientation-far-left 

  جهت گیري سیاسی به عنوان درصدي از طرفداران پروپا قرص راست

  ) 2005(  61از  40

  .جمعیت راست گرا هستند% 3.9

  )ویکی پدیا (  تحقیق ارزش هاي جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/lif_pol_ori_far_rig-lifestyle-political-
orientation-far-right 

  جهانیو حکومت شاخص هاي نظارت 

http://www.nationmaster.com/graph/lif_pol_ori_far_lef-lifestyle-political
http://www.nationmaster.com/graph/lif_pol_ori_far_rig-lifestyle-political


 )2008 (  

کارایی  ,عدم وجود خشونت و تروریسم ,ثبات سیاسی ,این شاخص ها با اندازه گیري میزان راي و پاسخگویی
  .کیفیت نظم و اجراي قانون و کنترل فساد اندازه گیري می شوند ,دولت

  گزارش کامل براي ایران  , یبانک جهان: منبع 

h p://www.info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c106.pdf 

  شاخص فساد قابل درك

  ) 2007(  180از  168

  .تخمین انجام شده است تحقیق به صورت غیر مستقیم یا

 Transparency International: منبع 

 

  مطبوعات شاخص جهانی آزادي

  ) 2008(  169از  166

  .تخمین انجام شده استتحقیق به صورت غیر مستقیم یا 

  گزارشگران بدون مرز: منبع 

 

  )مردم ساالري ( شاخص دموکراسی 

  ) 2008(  167از  145

  .تخمین انجام شده استتحقیق به صورت غیر مستقیم یا 

http://www.info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c106.pdf


  واحد اطالعات اقتصادي: منبع 

 

  کارداراندرصد کارداران زن نسبت به کل 

  ) 2000(  125از  23

  .از هیئت دولت را زنان تشکیل می دهند% 27.1

  اتحادیه بین المجالس: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/dem_fem_can-democracy-female-
candidacy 

  شکست خوردهلیست کشورها بر اساس شاخص سیاست هاي 

  ) 2009(  177از  38

  .تخمین انجام شده استتحقیق به صورت غیر مستقیم یا 

  سرمایه گذاري براي صلح: منبع 

 

  جمعیت واجد شرایط راي دادن در انتخابات ریاست جمهوري

  ) 2003(  91از  10

  .نفر واجدان شرایط راي دادن در انتخابات ریاست جمهوري اند 32585700

  Institute of Democracy and Electoral Assistance: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/dem_pre_ele_vot_age_pop-presidential-
elections-voting-age-population 

http://www.nationmaster.com/graph/dem_fem_can-democracy-female
http://www.nationmaster.com/graph/dem_pre_ele_vot_age_pop-presidential


  آزادي مطبوعات

  ) 2009(  196از  184

  .تخمین انجام شده استتحقیق به صورت غیر مستقیم یا 

 Freedom House: منبع 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مذهب

  جمعیت مسلمان

  ) 2005(  67از  7

  .مین کشور پر جمعیت مسلمان در جهان استایران هفت

  آمارهاي اسالم: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/rel_isl_num_of_mus-religion-islam-
number-of-muslim 

  تعداد مسلمانان به عنوان درصدي از جمعیت کشور

  ) 2004(  168از  6

  .جمعیت ایران مسلمان هستند% 98

  گزارش آزادي مذهب بین المللی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/rel_isl_per_mus-religion-islam-percentage-
muslim 

  کشور تعداد شیعیان به عنوان درصدي از کل جمعیت مسلمانان

  ) 2005(  67از  1

  .مسلمانان ایران شیعه هستند% 89

  آمارهاي اسالم: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/rel_isl_shi_to_mus-religion-islam-shia-to-
muslim 

http://www.nationmaster.com/graph/rel_isl_num_of_mus-religion-islam
http://www.nationmaster.com/graph/rel_isl_per_mus-religion-islam-percentage
http://www.nationmaster.com/graph/rel_isl_shi_to_mus-religion-islam-shia-to


  جمعیت شیعیان کشور

  ) 2005(  67از  1

 40نفر می باشد و دومین کشور هندوستان با جمعیت شیعه اي برابر  61924500عداد شیعیان ایران برابر ت
بعد از آن در مقام میلیون شیعه  45تا  30که پاکستان با  است 2001آمارهاي سال نفر طبق میلیون  55تا 

  .سوم قرار دارد

  آمارهاي اسالم: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/rel_isl_shi-religion-islam-shia 

  کشور تعداد سنی ها به عنوان درصدي از کل جمعیت مسلمانان

  ) 2005(  67از  67

  .مسلمانان ایران را سنی ها تشکیل می دهند% 9

  آمارهاي اسالم: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/rel_isl_sun_to_mus-religion-islam-sunni-
to-muslim 

  جمعیت بهاییان کشور

  ) 2004(  247از  2

  .نفر بهایی دارد 500000تا  150000ایران بین 

  )ویکی پدیا (  فرقه بهایی کشورها: منبع 

  

  جمعیت پروتستان ها

http://www.nationmaster.com/graph/rel_isl_shi-religion-islam-shia
http://www.nationmaster.com/graph/rel_isl_sun_to_mus-religion-islam-sunni


  ) 2004(  167 از  98

  .نفر می باشد 204054جمعیت پروتستان ها در ایران برابر 

  )ویکی پدیا (  مذهب پروستان کشورها: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/rel_pro_by_cou_pro-religion-
protestantism-by-country-protestants 

  کاتولیک هاجمعیت 

  ) 2004(  170از  149

  .نفر می باشد 13603جمعیت کاتولیک ها در ایران برابر 

  )ویکی پدیا (  مذهب کاتولیک کشورها: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/rel_rom_cat_by_cou_rom_cat_cat_tot-
roman-catholicism-country-catholic-total  

  تعداد زردشتیان کشورها

  ) 2005(  جهانی 2

  .نفر می باشند 24000 – 30000زردشتیان کشور بین 

  )ویکی پدیا (  زردشت: منبع 

 

  جمعیت یهودیان کشورها

  ) 1998(  89از  24

  .یهودي در کشور زندگی می کنند 25000 – 40000متفاوت  يبر اساس برآوردها

http://www.nationmaster.com/graph/rel_pro_by_cou_pro-religion
http://www.nationmaster.com/graph/rel_rom_cat_by_cou_rom_cat_cat_tot


  کنگره یهودیان دنیا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/rel_jew-religion-jews 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.nationmaster.com/graph/rel_jew-religion-jews


  علم و فناوري

  میزان رشد علم و فناوري

  ) 2010(  195از  1

 میزان بازده . سال بوده است 9افزایش در طی % 1000باالترین میزان رشد علمی و فناوري در جهان برابر 

افزایش  2004در سال % 0.29به  1970کل بازده جهانی در سال % 0.0003دانشگاهی در ایران از انتشارات 
کل بازده جهانی % 1.02سهم ایران به  2008سال است تا سال  33رشد در طول % 100000یافته که برابر 

برابر سریع تر از میانگین  11میزان رشد علمی ایران . سال است 37رشد طی % 340000رسیده که برابر 
علوم  ,در زمینه کل بازده علمی مقام چهل و پنجم در زمینه ریاضیات مقام دوازدهمایران . سترشد جهانی ا

را به خود اختصاص داده  هجدهم و نانوتکنولوژي مقام پانزدهمشیمی  ,هفدهمپزشکی  ,سیزدهمکامپیوتر 
  .است

و دولت  Science-Metrix report , Science-Metrix country graph comparison: منبع 
  انگلیس

http://www.science-metrix.com/30years-Paper.pdf 

http://www.science-metrix.com/30years/index.html# 

h p://www.berr.gov.uk/files/file27330.pdf 

  مخارج تحقیق و توسعه

  ) 2000(  69از  43

  .تولید ناخالص داخلی صرف مخارج تحقیق و توسعه می شود% 0.5ساالنه 

  بانک جهانی: منبع 

http://www.science
http://www.science
http://www.berr.gov.uk/


http://www.nationmaster.com/graph/eco_res_and_dev_spe-economy-research-
and-development-spending 

  سرانه مخارج تحقیق و توسعه

  ) 2000(  69از  58

میلیون  1تولید ناخالص داخلی ملی به ازاي هر % 0.007351 سرانه مخارج تحقیق و توسعه در ایران برابر
  .است نفر

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_res_and_dev_spe_percap-research-
development-spending-per-capita 

  شاخص دست یابی به فناوري

  ) 2001(  68از  45

انتشار ابداعات قدیمی و مهارت هاي  ,پخش ابداعات اخیر ,شاخص دست یابی به فناوري با ایجاد فناوري
  .ارزیابی شده است 0.26برابر  1امتیاز ایران از . انسانی سنجیده می شود

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_tec_ach-economy-technological-
achievement 

  ) Patent granted per capita(  سرانه حق ثبت اختراع واگذار شده

  ) 1998(  60از  56

  .میلیون نفر واگذار می شود 1حق ثبت به ازاي  0.014702

 World Intellectual Property Organization: بع من

http://www.nationmaster.com/graph/eco_res_and_dev_spe-economy-research
http://www.nationmaster.com/graph/eco_res_and_dev_spe_percap-research
http://www.nationmaster.com/graph/eco_tec_ach-economy-technological


http://www.nationmaster.com/graph/eco_pat_gra_percap-economy-patents-
granted-per-capita 

  بیشترین بودجه آژانس هاي ملی فضایی

  ) 2007( جهانی  10

مین سازمان فضایی ملی با میلیون دالر در سال ده 400رابر با بودجه اي ب)  ISA( فضایی ایران آژانس 
  .بیشترین بودجه است

  )ویکی پدیا (  لیست آژانس هاي فضایی: منبع 

 

  کشور اولین پرتاب مداري

  ) 2010( جهانی  9

  .مین کشوري است که به فضا دست یافتایران نه

  )ویکی پدیا (  ترتیب زمانی اولین پرتاب هاي فضایی کشورهامقاله : منبع 

 

  )بیولوژیکی ( توانایی پرتاب هاي فضایی زیستی 

  ) 2010( جهانی  6

  .امین کشوري است که توانست حیواناتی را به فضا پرتاب کند و آنها را زنده بازگرداند 6ایران 

  )ویکی پدیا (  حیوانات در فضامقاله : منبع 

 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_pat_gra_percap-economy-patents


  قابلیت هاي فضانوردي ملی

 )2010 (  

 2021ایران در حال حاضر توانایی فرستادن انسان را به فضا ندارد اما براي فرستادن بشر به فضا تا سال 
  .برنامه ریزي می کند

  )ویکی پدیا (  لیست برنامه هاي پروازهاي فضایی بشر: منبع 

 

  ع زمان پرواز فضایی انسان کشورهامجمو

  ) 2007( جهانی  21

م را کسب کرده است انوشه ه توسط ایرانیان در فضا مقام بیست و یکایران در زمینه مدت زمان گذرانده شد
  .روز را در فضا به عنوان یک جهانگرد فضایی سپري کرد 11انصاري تنها ایرانی است که 

  )ویکی پدیا ( لیست سوابق پروازهاي فضایی : منبع 

 

  جهان برتر )کامپیوتر سوپر ( ابر کامپیوتر  500

 )2010 (  

مرکز تحقیق ریز پردازنده هاي مافوق سرعت در دانشگاه فنی دانشگاه تهران با موفقیت یک ابر کامپیوتر را 
  .میلیارد عملیات بر ثانیه است 860ساخت که ماکسیمم ظرفیت پردازش این سوپر کامپیوتر  2007در سال 

یک سیستم  2009ی در دانشگاه امیرکبیر ساخته شد و در سال اولین سوپر کامپیوتر ایران 2001در سال 
SUSE Linux-based HPC توسط موسسه تحقیقات فضایی نیز ساخته شد.  



و مرکز علمی تحقیقاتی )  LBNL( دانشگاه منهیم و دانشگاه تنسی و کتابخانه ملی الرنس برکلی  :منبع 
  ) NERSC( محاسباتی ملی انرژي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جامعه

  شاخص کیفیت زندگی

  ) 2010(  194از  150

  .تخمین انجام شده استبه صورت غیر مستقیم یا تحقیق 

  واحد اطالعات اقتصادي: منبع 

 

Legatum Prosperity Index 

  ) 2009(  104از  94

  .تخمین انجام شده استبه صورت غیر مستقیم یا تحقیق 

 Legatum Institute: منبع 

 

  شاخص رضایت از زندگی

  ) 2006(  178از  96

براي دستیابی به این شاخص میزان ثروت سالمتی و دسترسی به آموزش و تعلیم و تربیت اولیه سنجیده می 
  .است 200امتیاز ایران برابر . شود

  )ویکی پدیا (  سنجش رضایت درونی از زندگی: منبع 

 

  تعداد زندانی ها



  ) 2009(  217از  57

  .دانها هستندنفر در زن 222نفر  100000از هر 

  مرکز بین المللی مطالعات زندان ها: منبع 

 

  درصد زنان زندانی نسبت به کل تعداد زندانیان

  ) 2003(  134از  81

  .جمعیت زندانها را تشکیل می دهند% 3.5زنان 

  مرکز بین المللی مطالعات زندان ها: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/cri_pri_fem-crime-prisoners-female 

  درصد بازداشتی ها نسبت به کل تعداد زندانیان

  ) 2003(  143از  89

  .جمعیت زندان ها را تشکیل می دهند% 24.8بازداشتی هاي قبل از محاکمه 

  مرکز بین المللی مطالعات زندان ها: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/cri_pri_pre_tri_det-crime-prisoners-pre-
trial-detainees 

  میزان قتل و کشتار

  ) 2009(  144از  66

  .نفر است 100000قتل عمدي در هر  2.93میزان قتل در ایران 

http://www.nationmaster.com/graph/cri_pri_fem-crime-prisoners-female
http://www.nationmaster.com/graph/cri_pri_pre_tri_det-crime-prisoners-pre


  سازمان ملل: منبع 

  

  جنسیتی جهانی) فاصله ( گزارش تفاوت 

  ) 2009(  134از  128

  .تخمین انجام شده استبه صورت غیر مستقیم یا تحقیق 

  ) World Economic Forum(  گردهمایی اقتصاد جهان: منبع 

 

  رتبه شاخص مادران

  ) 2009(  158از  49

تغذیه  ,آزادي اقتصادي ,مساوات ,تحصیالت ,شاخص با استفاده از ترکیب اندازه گیري هاي میزان سالمتی
 115کشور توسعه یافته و  43رده بندي بین . و وضعیت سیاسی مربوط به رفاه حال مادران محاسبه می شود

  .کشور انجام شده است 158کشور در حال توسعه و در مجموع 

 Save the Children State of the World’s Mother report 2009: منبع 

http://www.savethechildren.org/jump.jsp?path=/publications/state-of-the-
worlds-mothers-report/state-worlds-mothers-report-
2009.pdf?WT.mc_id=0509_sowm_b_fullr 

  رتبه شاخص زنان

  ) 2009(  158از  45

http://www.savethechildren.org/jump.jsp?path=/publications/state-of-the


تغذیه  ,آزادي اقتصادي ,مساوات ,تحصیالت ,شاخص با استفاده از ترکیب اندازه گیري هاي میزان سالمتی
 115کشور توسعه یافته و  43رده بندي بین . یاسی مربوط به رفاه حال زنان محاسبه می شودو وضعیت س

  .کشور انجام شده است 158کشور در حال توسعه و در مجموع 

 Save the Children State of the World’s Mother report 2009: منبع 

http://www.savethechildren.org/jump.jsp?path=/publications/state-of-the-
worlds-mothers-report/state-worlds-mothers-report-
2009.pdf?WT.mc_id=0509_sowm_b_fullr 

  کودکانرتبه شاخص 

  ) 2009(  158از  45

تغذیه  ,آزادي اقتصادي ,مساوات ,تحصیالت ,شاخص با استفاده از ترکیب اندازه گیري هاي میزان سالمتی
کشور توسعه یافته و  43رده بندي بین . و وضعیت سیاسی مربوط به رفاه حال کودکان محاسبه می شود

  .کشور انجام شده است 158کشور در حال توسعه و در مجموع  115

 Save the Children: State of the World’s Mother report 2009: منبع 

http://www.savethechildren.org/jump.jsp?path=/publications/state-of-the-
worlds-mothers-report/state-worlds-mothers-report-
2009.pdf?WT.mc_id=0509_sowm_b_fullr 

  انشاخص رشد کودک

  ) 2000 – 2006(  143از  68

  .این شاخص میزان سالمتی تحصیالت و تغذیه کودکان را می سنجد

 Index 2008  Save the Children : Child Development:منبع 

http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/child-development-index.pdf 

http://www.savethechildren.org/jump.jsp?path=/publications/state-of-the
http://www.savethechildren.org/jump.jsp?path=/publications/state-of-the
http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/child-development-index.pdf


  ) Sen social welfare function( سن  رفاه اجتماعیتابع 

  ) 2009( جهانی  49

  .را در زمینه بهترین رفاه اجتماعی در جهان دارد 49ایران رتبه 

  )ویکی پدیا (  لیست کشورها بر اساس تابع رفاه اجتماعی سن: منبع 

  

  شاخص رشد و توسعه وابسته به جنسیت

  ) 2009(  155از  76

طول عمر و میزان : در این زمینه ها نشان می دهد  بین زنان و مردان این شاخص میزان نابرابري ها را
  مناسب براي زندگی دانش و یک استاندارد ,سالمت آن

  گزارش کامل ,سازمان ملل :منبع 

h p://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf 

  جنسیتیمیزان اختیار 

  ) 2009(  109از  103

  .این شاخص میزان نابرابري ها میان فرصت هاي زنان و مردان را در کشور نشان می دهد

  گزارش کامل ,سازمان ملل: منبع 

h p://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf 

  فرار مغزهاي کشور

  ) 2002( جهانی  1



  .ایران باالترین میزان فرار مغزها در جهان را دارد

  فرار مغزهاي ایران: منبع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  حمل و نقل

  ظرفیت تجارت دریایی

  ) 2008(  146از  30

کشتی با پرچم کشورهاي دیگر و  115کشتی با پرچم رسمی ایران و  73کشتی است که  188ایران صاحب 
نفت  46ایران هم چنین . به عالوه یک کشتی امارات متحده عربی که با پرچم ایرانی دریانوردي می کنند

 3و  Aframaxنفت کش  Suezmax , 5کشتی  VLCC (, 9( بزرگ نفت خام حامل  28کش تندرو شامل 
افزایش  74به  2013تعداد کل نفت کش ها تا سال . ش حامل گاز مایع می باشدنفت ک 1مخزن شیمیایی و 
  .نفت کش خواهد رسید 80به بیش از  2015می یابد و تا سال 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

  

  طول شبکه حمل و نقل ریلی

  ) 2007(  148از  25

  .کیلومتر است 7335طول کل شبکه ریلی 

  اتحادیه بین المللی خطوط راه آهن: منبع 

  

  طول شبکه جاده اي

  ) 2006(  191از  29

  .کیلومتر است 172927طول کل شبکه جاده اي کشور برابر 



  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  طول کل خطوط لوله

  ) 2007(  120از  8

طول  ,کیلو متر 7کیلو متر است که طول خطوط تغلیظ برابر  36509کل خطوط لوله در ایران برابر طول 
کیلو  570طول خطوط گاز مایع حاصل از نفت خام  ,19161طول خطوط گاز  ,397خطوط گاز متراکم شده 

ایران . اشدکیلومتر می ب 7936فرآورده هاي پاالیش شده  ,کیلو متر  8438طول خطوط انتقال نفت  ,متر
طول این خطوط را به  2025مقام دوم جهانی را در طول خطوط گاز طبیعی دارد که در تالش است تا سال 

  .برساند 70000

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  طول خطوط گاز مایع

  ) 2006(  17از  6

  .کیلومتر است 570طول خطوط میعانات گازي برابر 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/tra_pip_liq_pet_gas-transportation-
pipelines-liquid-petroleum-gas 

  طول خطوط نفت

  ) 2006(  97از  6

http://www.nationmaster.com/graph/tra_pip_liq_pet_gas-transportation


  .باشدکیلومتر می  8256طول خطوط انتقال نفت برابر 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/tra_pip_oil-transportation-pipelines-oil 

  طول خطوط فرآورده هاي پاالیش شده

  ) 2006(  53از  2

  .کیلومتر است 7808طول خطوط فرآورده هاي پاالیش شده برابر 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/tra_pip_ref_pro-transportation-pipelines-
refined-products 

  سیستم حمل و نقل سریع

  ) 2002(  53از  36

  .کیلومتر است 48.5ایستگاه برابر  40طول سیستم شبکه حمل و نقل سریع با 

  )ویکی پدیا (  آمار کل سیستم هاي حمل و نقل سریع کشورها: منبع 

  

  نقلیه سرانه وسایل

  ) 2010(  141از  67

  .دستگاه وسیله نقلیه وجود دارد 133نفر  1000به ازاي هر 

  )ویکی پدیا (  لیست کشورها بر اساس سرانه وسایل نقلیه: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/tra_pip_oil-transportation-pipelines-oil
http://www.nationmaster.com/graph/tra_pip_ref_pro-transportation-pipelines


 

  طول راه هاي آبی

  ) 2008(  109از  70

  .کیلومتر است 850طول راه هاي آبی 

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

 

  بارجا به جا شده هوایی

  ) 2005(  176از  59

  .میلیون تن کیلومتر در سال توسط سیستم حمل و نقل هوایی منتقل می شود 98.22

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/tra_air_tra_fre_mil_ton_per_km-freight-
million-tons-per-km 

  تعداد مسافران حمل و نقل هوایی

  ) 2005(  177از  26

  .نفر می باشند 12708350تعداد مسافران هوایی در سال برابر 

  بانک جهانی: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/tra_air_tra_pas_car-transportation-air-
transport-passengers-carried 

  تعداد فرودگاه ها

http://www.nationmaster.com/graph/tra_air_tra_fre_mil_ton_per_km-freight
http://www.nationmaster.com/graph/tra_air_tra_pas_car-transportation-air


  ) 2007(  251از  26

  .فرودگاه فعال در کشور وجود دارند 331

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/tra_air-transportation-airports 

  تعداد باندهاي فرود و پرواز هلی کوپترها

  ) 2007(  101از  15

  .باند فرود و پرواز هلیکوپتر در کشور وجود دارد 14

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/tra_hel-transportation-heliports 

  بر اساس کل طول راه مسافرتی ساالنه بر حسب کیلومتر سرانه استفاده ریلی

  ) 2006(  32از  26

میلیارد طول راه مسافرتی بر حسب کیلومتر در سال انجام شده است  5رده بندي میان کشورهاي با بیش از 
  .کیلومتر راه مسافرتی در سال می باشد 180اراي سرانه و ایران د

  اتحادیه بین المللی خطوط راه آهن: منبع 

 

  مصرف ریلی در میلیارد تن کیلومتر در سال 

  ) 2006(  32از  20

  .میلیارد تن کیلومتر انجام شده است 10رده بندي میان کشورهاي با بیش از 

http://www.nationmaster.com/graph/tra_air-transportation-airports
http://www.nationmaster.com/graph/tra_hel-transportation-heliports


  اتحادیه بین المللی خطوط راه آهن: منبع 

 

  تعداد کل فرودگاه ها با باندهاي هموار شده

  ) 2007(  227از  20

  .می باشد 129فعال کشور برابر  تعداد کل فرودگاه ها با باندهاي هموار شده

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/tra_air_wit_pav_run_tot-transportation-
airports-paved-runways-total 

  متر 2438 – 3047تعداد فرودگاه ها با باندهاي پرواز هموار شده به طول 

  ) 2007(  161از   15

  .ر وجود داردمتر در کشو 2438 – 3047فرودگاه با باندهاي پرواز هموار شده به طول  28

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

h p://www.na onmaster.com/graph/tra_air_wit_pav_run_2438_to_3047_m-
paved-runways-2438-3047-m 

  متر 3047تعداد فرودگاه ها با باندهاي پرواز هموار شده به طول بیش از 

  ) 2007(  161از  4

  .متر در کشور وجود دارد 3047فرودگاه با باندهاي پرواز هموار شده به طول بیش از  40

  )   CIA World Factbook(  کتاب وقایع جهان سازمان اطالعات آمریکا: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/tra_air_wit_pav_run_tot-transportation


h p://www.na onmaster.com/graph/tra_air_wit_pav_run_ove_3047_m-paved-
runways-over-3047-m 

  مصرف بنزین توسط بخش حمل و نقلمیزان 

  ) 2005(  194از  10

  .تن است17854000مصرف ساالنه بنزین توسط وسایل نقلیه 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_mot_gas_con_in_roa_tra-motor-
gasoline-consumption-road-transport 

  سوخت جت هاي ظرفیت مخزن

  ) 2005(  185از  21

  .تن می باشد 850000میزان ظرفیت مخزن هاي سوخت جت ملی 

  سازمان ملل: منبع 

http://www.nationmaster.com/graph/ene_jet_fue_bun-energy-jet-fuel-bunkers 

  حمل و نقل سرانه تعداد تلفات در سیستم

  ) 2000( جهانی  11

عبور و مرور کشور جان خود را از دست می نفر در تصادفات  35.8نفر جمعیت  100000ساالنه از هر 
 نفر بوده 22918برابر  اشت جهانی تعداد کل کشته شدگانسازمان بهد 2009بنابر گزارش سال . دهند

میلیارد طول عمر مردم را ساالنه از بین می  1.3 فوت نابهنگام و معلولیت می شوند و منجر به تتصادفا
علل عمده مرگ و میر در تصادفات نبستن کمربند . است 1به  5نسبت مرگ و میر مردان به زنان .دنبر

http://www.nationmaster.com/graph/ene_mot_gas_con_in_roa_tra-motor
http://www.nationmaster.com/graph/ene_jet_fue_bun-energy-jet-fuel-bunkers


سبقت هاي غلط استفاده نکردن از کاله  ,سرعت زیاد ,ایمنی رعایت نکردن فاصله مطمئنه بین وسایل نقلیه
  .تغییر ناگهانی مسیر و عالمت ندادن به وسایل دیگر هستند ,ایمنی

همه گیري تصادفات وسایل نقلیه  , Smeed’s Law ,لیست کشورها بر اساس میزان تلفات جاده اي: منبع 
 در ایران جراحات عبور و مرور ,موتوري

h p://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/86320090126.pdf 

  تعداد وسایل حمل و نقل گاز سوز

  ) 2008( جهانی  4

میلیون دستگاه استفاده  1با بیش از  CNGرا در زمینه وسایل نقلیه تندرو استفاده کننده از  ایران مقام چهارم
میلیون دستگاه  1.5از  به بیش 2009اعداد تا پایان سال  این. جایگاه سوخت دارد 500کننده گاز طبیعی و 

جایگاه سوخت خواهند رسید ایران هم چنین سریع ترین میزان رشد در بازار وسایل نقلیه گاز  900وسیله و 
  .سوز را داشته است

  جهانی وسایل نقلیه گاز سوزآمار : منبع 

http://www.iangv.org/tools-resources/statistics.html 

 

http://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/86320090126.pdf
http://www.iangv.org/tools-resources/statistics.html

