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Abstract
Objective (s): Traditional health surveillance systems usually publish reports of infectious disease outbreaks 1 to 2 weeks after
onset. The Google Trends tool shows people search information with a one-day delay. These data can be used to identify and
manage epidemics of infectious diseases. The aim of this study was to predict the Covid-19 epidemic using the Google Trends.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in February 2021. Google Trends data was used to determine
how much attention was paid to COVID-19. Data on COVID-19 deaths were obtained from the Iran Ministry of Health. Data
were collected and reviewed in the period from February 22, 2020 to January 20, 2021. Data were analyzed using Excel and
SPSS soft wares.
Results: Simultaneously with the announcement of incidence of COVID-19 in Iran on February 20, the society’s sensitivity to
COVID-19 has increased and the search rate for COVID-19 in Google has reached its maximum. Three waves of COVID-19
outbreak have been observed in Iran by the end of December 2020. These three waves were similarly observed in Google
trends. In all three COVID-19 waves, the peak of Google search occurred 10 to 20 days before the peak of the number of
deaths.
Conclusion: The Google Trends tool can detect the COVID-19 outbreak quicker. Google search data can be used as a
complement to the infectious disease surveillance system.
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سال بیستم ،شماره دوم ،فروردین ـ اردیبهشت 1400

۳

 .۱دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشکده بهداشت ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل ،ایران
تاریخ دریافت۱399/9/۱ :
تاریخ پذیرش۱400/۱/۱0 :
[نشر الکترونیك پیش از انتشار 3۱ -فروردین ]۱400
نشریه پایش 20)2( :237 -242 :؛۱400

چكیده
مقدمه :نظامهای سنتی مراقبت از بیماریهای واگیر مبتنی بر دادههای بالینی و آزمایشگاهی ،معموالً گزارشهای طغیان بیماریهای واگیر را با فاصله  ۱تا
 2هفته پس از بروز آنها منتشر میکنند .ابزار روند جستجوی گوگل با تأخیر یك روزه ،اطالعات جستجوی افراد را نشان داده است .از این دادههاا مایتاوان
برای شناسایی و مدیریت اپیدمی بیماریهای واگیر استفاده نمود .این مطالعه با هدف پیشبینی اپیدمی کووید ۱9-با استفاده از روند جستجوی گوگل انجام
شد .مواد و روش کار :این مطالعه به صورت توصیفی و مقطعی در بهمن  ۱399انجام شد .از دادههای پایگاه اینترنتی روند جستجوی گوگل بارای تعیاین
میزان توجه به کووید ۱9-استفاده شد .آمار میزان مرگ ناشی از کرونا از وزارت بهداشت به دست آمد .اطالعات در باازه زماانی  ۱بهمان  ۱398تاا  30دی
 ۱399گردآوری شد .دادهها با استفاده از نرمافزارهای اکسل و  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :همزمان با اعالم رسمی موارد ابتال به کرونا در ایران در تاریخ  30بهمن ،حساسیت جامعه به کرونا بسیار زیاد شده و میزان جستجو در گوگال باه
حداکثر رسیده است .تا پایان دی  ۱399سه موج طغیان کووید ۱9-در ایران مشاهده شده است .این سه موج به طور مشابه در روندهای گوگل نیز مشاهده
شد .در هر سه موج کووید ،۱9-به اوج رسیدن جستجو در گوگل ۱0 ،تا  20روز زودتر از به اوج رسیدن تعداد فوتیها روی داده است.
نتیجه گیری :با استفاده از دادههای روندهای جستجوی گوگل ،میتوان وضعیت طغیان بیماری کووید  ،۱9حساسیت جامعه باه بیمااری و نیازمنادیهاای
بهداشتی و درمانی را در زمان کوتاهی تعیین نمود .از دادههای جستجوی گوگل میتوان به عنوان مکمل نظام مراقبت بیماریهای واگیر استفاده کرد.
کلیدواژه :بیماری کووید  ،۱9اپیدمی ،پیشبینی ،روند جستجوی گوگل
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پیش بینی اپیدمی کووید ... ۱9

مقامااات نیناای در  8دسااامبر  ۱7( 20۱9آذر  ۱398خورشاایدی)
نوعی جدید از ویروس کرونا را به ساازمان ساالمت جهاان گازارش
کردند که موجب ایجاد بیماری عفونی همراه با عالیم تاب ،سارفه و
تنگی نفس می شد .دوره کماون بیمااری باین  2تاا  ۱4روز متغیار
است .سازمان بهداشات جهاانی در  6ژانویاه  ۱6( 2020دی ۱398
خورشیدی) ناام کوویاد  ۱9را بار روی ایان بیمااری گذاشات [.]۱
بیشتر افراد آلوده به ویروس کووید  ۱9یك بیماری تنفسای خفیاف
تا متوسط را تجربه میکنند و بدون نیااز باه درماان خاصای بهباود
مییابند [ .]2تشخیص بیماری کووید  ۱9به بررسایهاای باالینی و
آزمایشگاهی متکی است .تا روز  ۱9ژانویه سال  2020مایالدی (30
دی  )۱399بیش از  94میلیون نفر به بیماری مبتال شادند .از ایان
تعداد حدود  2میلیون نفر در اثر بیماری فوت کردند [.]3
نظام های سنتی مراقبت از بیماری های واگیار مبتنای بار دادههاای
بالینی و آزمایشگاهی حاصل از ویزیت بیماران توسط پزشکان است.
در این نظامها معموالً گزارش طغیان بیماریهای واگیر باا فاصاله ۱
تا  2هفته پس از بروز آنها منتشر میشود .اطالع رسانی دقیا و باه
موقع توسط منابع گزارشدهی برای پاسخ سریع نسبت باه افازایش
بروز بیماریها ضروری است .بنابراین ،پاسخدهی باه اپیادمیهاا باه
توانایی نظامهای مراقبت و گزارشدهی بیماریها در ارائه باه موقاع
اطالعات بستگی دارد .نظامهای جدید مراقبت از بیماریهای واگیار،
عالیم غیر مستقیم شیوع یاك بیمااری مثال آنفاوالنزا را باا پاایش
برخی از رفتارهای مردم نظیر تعداد تماسهای تلفنی باا اورژاناس و
میزان فروش داروهای بدون نسخه ،کشف و ثبت مایکنناد .در ایان
شرایط ،بیماری های واگیر و ایپادمی هاا ساریعتر شناساایی شاده و
اطالعات آنها در اختیار جامعه قرار میگیرد.
موتورهاای جسااتجوگر اینترنتاای دادههاای عظیماای  Big dataاز
جستجوی اینترنتی مردم جمعآوری میکنند کاه مایتاوان از آنهاا
برای شناسایی و مدیریت اپیدمی بیماری های واگیر اساتفاده نماود.
این موتورهای جستجوگر با تأخیر اندکی اطالعات جستجوی افراد را
ارائه می دهند .هر سیستمی که بتواند ظرف مدت کمتری ،اطالعاات
مربوط به شیوع و بروز بیمااریهاای واگیار را جماعآوری و منتقال
کند ،میتواند منجر به مدیریت و کنترل بهتر بیماریها شود.

این مطالعه به صورت توصیفی و مقطعی در بهمن  ۱399انجام شاد.
از دادههای پایگاه اینترنتی روندهای گوگل برای تعیین میزان توجاه
و عالقه مندی به موضوع کروناا در ایاران و ساایر کشاورهای جهاان
استفاده شد .آمار میزان مرگ ناشی از کروناا از وزارت بهداشات باه
دست آمد .کلیه جستجوها در سایت روندهای گوگال باا اساتفاده از
کلید واژه کرونا و  Coronaانجام شد .کلمات جستجو شده مارتبط
با کرونا با استفاده از قابلیت سایت روندهای گوگال باه دسات آماد.
اطالعات در بازه زمانی  ۱بهمن  ۱398تا  30دی  ۱399گردآوری و
مورد بررسی قرار گرفت .اطالعات با نارمافزارهاای اکسال و SPSS
تحلیل شدند.
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گوگل یکی از محبوبترین موتورهای جستجو در جهان است .ساهم
گوگل از بازار موتورهای جستجوگر در جهان  9۱/4درصد و در ایران
 99/5درصد است [ .]4معنای این گزاره این است که تقریباً تماامی
جستجوهای اینترنتی در ایران از طری گوگل انجام میشود .هر روز
میلیااونهااا نفاار اطالعااات بهداشااتی و پزشااکی را از سااایت گوگاال
جستجو میکنند .شرکت گوگل سابقهای از جستجوهای انجام شاده
توسط مردم را نگه میدارد و در پایگاه اینترنتی نیز روندهای گوگال
 Google Trendsرا ارائااه ماایکنااد کااه اباازار مناساابی باارای
پیشبینی طغیان بیماریهای واگیر است .این گازارشهاا مایتواناد
طغیان آنفوالنزا را  7تاا  ۱0روز زودتار از مرکاز کنتارل بیمااریهاا
شناسایی کند [.]5
سایت روندهای گوگل ،سرویس رایگان و تحات وب شارکت گوگال
است که در سال  2006مایالدی راهانادازی شاد و ساط تمایال و
عالقه افراد نسبت به یك کلمه کلیدی یا عبارت خاص را بار اسااس
میزان جساتجوی انجاام شاده در گوگال نماایش مایدهاد .پایگااه
روندهای گوگل تعداد جستجوهای واقعی را در اختیار کااربران قارار
نمیدهد و فقط محبوبیت عبارات را بار اسااس تعاداد جساتجو ،باا
عددی بین صفر تا  ۱00نمایش مای دهاد .عادد صافر یعنای ساهم
کلیدواژه مورد نظر بسیار نانیز بوده است و عدد  ۱00به ایان معناا
است که آن کلمه خاص در مقایسه با تماام کلیادواژههاا و عباارات
جستجو شده در گوگل دارای بیشترین میزان جستجو بوده است.
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بازه زمانی
هفته اول اسفند ۱398
هفته دوم اسفند ۱398
هفته سوم اسفند ۱398
هفته نهارم اسفند ۱398
هفته اول فروردین ۱399
هفته دوم فروردین ۱399

قم ،تهران ،کهگیلویه و بویراحمد ،مرکزی
نهارمحال و بختیاری ،زنجان ،گیالن و اردبیل
زنجان ،لرستان ،نهارمحال و بختیاری
نهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه و بویراحمد ،همدان ،نهارمحال و بختیاری
اردبیل ،کرمان ،نهارمحال و بختیاری

آمار کرونا ،عالئم اولیه کرونا و اخبار کرونا
واکسن کرونا و تست کرونا
کرونا کی از بین میرود ،آمار کرونا در بوشهر و درمان کرونا
بسته معیشتی کرونا ،یارانه کرونا و وام کرونا
اولین عالئم کرونا و راههای انتقال کرونا
ثبتنام بیمه بیکاری کرونا و کشف داروی کرونا

نمودار  :2روند جستجوی « »Coronaدر گوگل و میزان فوتی هفتگی کرونا در بازه زمانی اسفند  1۳98تا دی 1۳99

 Coronaدر کشور نین در روزهای نخست بهمن به حداکثر میزان
خود رسیده است .توجه به کرونا در سط جهان در تااریخ  ۱بهمان
 ۱398روند افزایشی پیادا کارده و در تااریخ  26اسافند  ۱398باه
بیشترین حد ممکن رسیده است .در ایران در تاریخ  ۱بهمان ۱398

نتيجهگيري 


کشور نین منشا ویروس کوید  ۱9شناخته مای شاود .در نماودار ۱
روند توجه به کرونا در سط جهان و دو کشور نین و ایران در ساه
ماه ابتدای شروع بیماری نمایش داده شده اسات .جساتجوی کلماه
240
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نمودار  :1روند جستجوی « »Coronaدر ایران ،چین و جهان در بازه زمانی  1بهمن  1۳98تا  15فروردین 1۳99
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جدول  :1روند جستجوی «کرونا» در ایران در شش هفته منتهی به  15فروردین
استانهای دارای بیشترین میزان جستجو

جستجوهای وابسته دارای بیشترین رشد

سال بیستم ،شماره دوم ،فروردین ـ اردیبهشت 1400

پیش بینی اپیدمی کووید ... ۱9

جستجوی کلمه کرونا و ترکیب آن با سایر کلماات مانناد «ویاروس
کرونا»« ،عالیم کرونا» و «کرونا ویروس» همزماان باا روناد جهاانی،
روند افزایشی پیدا کرده است .این روند رو به رشد تا  ۱3بهمن ادامه
یافته و سپس ،تا پایان بهمن روند آن کاهشی شده است .همزمان با
اعالم رسمی موارد اباتال در ایاران در تااریخ  30بهمان ،حساسایت
جامعه به کرونا بسیار زیاد شاده و روناد رشاد دوبااره آغااز شاد .در
تاریخ  4اسفند ،توجه به کرونا به حداکثر میزان خود رسیده و دوباره
رو به کاهش گذاشته است.
با توجه به دوره کمون  2تا  ۱4روزه این بیماری ،ماردم در روزهاای
اول ابتال به بیماری ،به جستجو در اینترنت برای دریافات اطالعاات
بهداشتی و پزشکی میپردازند و زمانیکاه بیمااری شادید شاد ،باه
بیمارستان ها مراجعه خواهند کرد .به نظر می رسد افزایش محسوس
جستجو در گوگل در بازه زمانی  ۱0تا  ۱4بهمان مرباوط باه زماان
ابتالی اولین موارد در ایران بوده باشد که باا گذشات دوران کماون
بیماری با شروع عالئم بالینی در اواخر بهمن به بیمارستانها مراجعه
کردند و در نتیجه ،موارد قطعی ابتال در کشور ثبت شاده باشاد .باه
عبارتی ،سایت روندهای گوگل  ۱0تا  20روز زودتر اطالعات ابتال به
بیماری را نشان داده است .تاا پایاان دی  ۱399ساه ماوج طغیاان
بیماری کووید  ۱9در ایران مشاهده شده است (نمودار  .)2ماوج اول
ابتدای اسفند  ۱398آغاز شد و در دهه اول فروردین  ۱399باه اوج
رسید .موج دوم از دهه دوم خرداد آغاز شد و در دهه اول مارداد باه
اوج رسید .موج سوم از اواسط شهریور آغاز شد و اواخر آباان باه اوج
رسید و سپس فروکش کرد .بررسی روند توجه باه کروناا در گوگال
هم به طور مشهود  3موج را نشان میدهد .این سه موج باه ترتیاب
در اوایل اسفند  ،۱398اواسط تیر و اواساط آباان باه اوج رسایده و
سپس فروکش کردند .مقایسه روند فوت ناشی از کرونا و جساتجوی
کرونا نشان میدهد که همزمان با افزایش فوتیها ،میزان جساتجوی
کرونا افزایش یافته است .نکته قابل توجه این است کاه در هار ساه
موج مشاهده شده ،به اوج رسیدن موج جستجوی گوگل تقریباا ۱0
تا  20روز زودتر از به اوج رسیدن تعداد فوتیها روی داده اسات .بار
اساس این الگوی تکرار شاونده ،در طغیاانهاای احتماالی پایش رو
می توان برای پایشبینای هاای ایپادمیولوژیك ،از دادههاای گوگال
استفاده نمود .ارتقاع هر کدام از موجها در جستجوی گوگال نسابت
به موج قبلی کمتر بوده و روند نمودار به طور کلای کاهشای اسات.
این وضعیت حاکی از آن است که حساسایت جامعاه باه تادری در
طول زمان نسبت به بیماری کرونا کمتر شده است.
24۱
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تحلیل دادههای گوگل در سط استانهای کشور نیاز مایتواناد باه
سیاست گذاران و مدیران نظام سالمت کمك کند .جدول  ۱جزئیات
جستجوی کلمه کرونا از زمان اعالم رسامی وجاود کروناا در کشاور
( 30بهمن) تا  ۱4فروردین را در ایران نشان میدهاد .در هفتاه اول
اسفند بیشترین جساتجو در اساتانهاای قام ،تهاران ،کهگیلویاه و
بویراحمد و مرکزی باوده اسات .در هفتاه دوم اسافند اساتانهاای
نهارم حال و بختیاری ،زنجان ،گیالن و اردبیل بیشترین جساتجو را
داشتهاناد .در هفتاه پایاانی ساال  ۱398اساتانهاای نهارمحاال و
بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین سهم از جستجوی کروناا
را در کشور به خود اختصاص دادند.
در قسمت «جستجوهای وابساته دارای بیشاترین رشاد» در ساایت
روندهای گوگل ،میتوان عبارتهای جستجو شده مرتبط با کروناا را
بررسی کرد .در هفته اول همهگیری بیماری؛ کسب آمار مبتالیاان و
عالئم کرونا بیشتر مورد توجه جامعه قرار داشته است .در هفتاه دوم
اسفند با جستجوی واکسن و تست کرونا ،توجاه جامعاه بیشاتر باه
سمت پیشگیری از بیماری معطوف شده است .در هفته سوم اسفند،
برای جامعه زمان پایان کروناا اهمیات پیادا کارده اسات .در هفتاه
پایانی سال  ،۱398با توجه به تمهیادات کنتارل بیمااری و محادود
شدن فعالیت های اقتصادی؛ موضوع یارانه و بستههای معیشتی مورد
توجه جامعه قارار گرفات .هفتاه اول فاروردین  ۱399باا توجاه باه
فرارساایدن روزهااای دیااد و بازدیااد نااوروزی و آغاااز دوره مسااافرت
شهروندان ،مجددا عالئم و راه های انتقال بیماری بیشتر مورد توجاه
قرار گرفت .در هفته دوم فروردین  ۱399با توجه به اثرات اقتصادی
همه گیری کرونا در کشور ،دغدغه جامعه بیشتر مساائل معیشاتی و
بیمه بیکاری بوده و این کلیدواژه ها در کنار کرونا مورد جستجو قرار
گرفته است.
سیاستگذاران و مدیران ارشد نظام ساالمت باه کماك ایان دادههاا
میتوانند نیازهاا و دغدغاههاای جامعاه در زمیناه بیمااری را بهتار
تشخیص دهند .بر مبنای این اطالعات میتوان برای پاساخگویی باه
نیازهای سالمتی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه برناماه ریازی و اقادام
کرد .همه گیری کووید  ۱9به یك تهدیاد جادی در سراسار جهاان
تبدیل شده است .هنوز دانش انادکی در ماورد ایان بیمااری وجاود
دارد .سیاستگذاران و مدیران نظام ساالمت باا اساتفاده از دادههاای
جستجوی مردم میتوانند تاب آوری نظام سالمت را افازایش دهناد،
منابع مورد نیاز را تأمین کنند و با آمادگی بیشاتر خادمات ساالمت
مورد نیاز را ارائه دهناد .ایان امار باه افازایش دسترسای ماردم باه
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خدمات سالمت و کاهش موارد ابتالء و مرگومیار کماك مایکناد.
شناسایی واقعی میزان اطالعات ،سط ادراکات و انتظارات ماردم در
شرایط همه گیری اهمیت زیاادی دارد .بار اسااس دادههاای گوگال
مایتاوان بااه حساسایت جامعااه باه موضاوعات سااالمتی پای باارد.
جستجوهای مرتبط با کرونا در طاول زماان ،نشاان دهناده ادرا و
انتظارات مردم اسات .یافتاههاای ایان مطالعاه نشاان داد کاه ایان
انتظاارات و توجهاات در طااول زماان تغییار ماایکناد .اثرگااذاری و
شکلدهی به رفتارهای جستجوی درماان ( Treatment-seeking
 )behaviorاز جمله اولویت های مدیران نظام سالمت در مواقع بروز
بحران های بهداشتی و همه گیری در سط جامعاه اسات .دادههاای
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گوگل می تواند مبناای مناسابی بارای تعیاین ماداخالت ،سانجش
اثربخشی و اصالح به هنگام آنها در کوتاهتارین زماان ممکان باشاد.
بنابراین ،پیشنهاد میشود که از دادههای گوگال باه عناوان مکمال
نظام مراقبت بیماریهای واگیر در کشور استفاده شود.

