چکیذٍ فاسعی
صهیٌَ ّ ُذف :آلشژی یا حغاعیت ،بَ ّاکٌش ُای غیش طبیؼی بذى کَ با ّاعطَ عیغتن ایوٌی ایجاد هی گشدًذ،
اطالق هی شْد کَ پظ اص بشخْسد یا تواط هْاد آلشژى با یک فشد آتْپیک  ،باػث ایجاد ػالئن بالیٌي ألشژی یا
اصدیاد حغاعیت ًْع یک هی شًْذ .اهشّصٍ آلشژی بَ هْاد غزایی ّ هیٍْ ُای تاصٍ بَ ػٌْاى یکی اص هشکالت
بِذاشت جِاًی بْیژٍ دس کشْسُای دس حال تْعؼَ هی باشذ ّ هیضاى آى ُواًٌذ بقیَ اختالالت آلشژیک سّ بَ
افضایش هی باشذ .اًجام ایي هطالؼَ بَ هٌظْس بشسعی تْصیغ فشاّاًی آلشژی بَ آلشژى ُای غزایی ّ شٌاعایی
آلشژى ُای شایغ دس هٌطقَ هی باشذ.
هْاد ّ سّشِا :بشسعی یک هطالؼَ تْصیفی ّ اص ًْع هقطؼی اعت .دس ایي بشسعی جاهؼَ هْسد هطالؼَ شاهل هشدم
شِش گٌاباد ّ داًشجْیاى داًشگاُِای شِش گٌاباد هی باشذ ّ ً ۳۳۳فش اص افشاد بْهی عاکي گٌاباد ّ داًشجْیاى داًشگاُِای
شِش گٌاباد کَ دس هٌطقَ گٌاباد بَ صْست هْقت عاکي ُغتٌذً ،وًَْ پژُّش سا شاهل شذٍ اعت .دس ایي هطالؼَ پشعشٌاهَ
ُای طشاحی شذٍ تْعط گشٍّ ها هشبْط بَ اًجوي بیي اللولی آلشژی ّ ایوًْْلْژی ) (ISSACهی باشذً .تایج :دس ایي
بشسعی  ۳۳۳صى ّ هشد هْسد بشسعی شذًذ .اص ایي تؼذاد ( )2.7.%بْهی گٌاباد ،بْهی خشاعاى) ّ(2۳..%غیش بْهی
خشاعاى )(27.%سا شاهل شذٍ اًذ .فشاّاًی تؼذاد هشداى (2%%.%) ۲۵%با هیاًگیي عٌی %..۲عال ّ صًاى (2...%)۲%7با
هیاًگیي %۲.۲عال هیباشذ .فشّاًی کلی آلشژی ًغبت بَ صػفشاى )ُ ،(۲7.%لْ) ،)2%.۲گیالط ) ،(2..%عیب (،)2..%
اًگْس ( ،)%%2اًاس) ،(2..%هْص( ،)2..۳کیْی ( ،)27.%گْجَ ( ،)2%.7خشبضٍ ( ،) 2۳%.%طالبی (،(2%
بادهجاى( ،)%۲%.%عیش( ،)%۲..۳کٌجذ(  ،)%%.۲گشدّ( ،)%%.۳پغتَ ( ،)%۳.%بادام صهیٌی ( ،)%۳..فٌذق
( ،)%۲..بادام ٌُذی ( ،)%..%شیش ( ،)%۲%.%تخن هشؽ ( ،)%7.۲غزاُای دسیایی بجض هاُی ( ،)%..۲عْیا ()%%
ّ عایش آلشژى ُای غزایی ( )%%.7بْدٍ اعت.
ًتیجَ گیشی :دس ایي هطالؼَ بیشتشیي فشاّاًی اًْاع آلشژی ًغبت بَ هیٍْ ای سا خشبضٍ ( ،%۳%.%صػفشاى (،)%۲7.%
بادهجاى ( ،)%۲%.%عیش( ،)%۲..۳اًگْس ( ،)%%%طالبی ( ،)%%کیْی ( )%7.%بَ خْد اختصاص دادٍ اعت .دس
هطالؼَ ها دس دَُ ُای عٌی صیش  %.عال آلشژی ًغبت بَ ،خشبضٍ ( ،)%7.7باالی  %.عال آلشژی ًغبت بَ صػفشاى
( )% %.%بیشتشیي فشاّاًی سا داشتَ اعت .الصم بَ رکش اعت کَ بَ جض آلشژی ًغبت بَ عیب ،اًاس ،کیْی ،عیب صهیٌی،
ٌُذّاًَ ،کشفغظ ،بشّص آلشژی ًغبت بَ هابقی آلشژًِا دس صًاى ُویشَ بیشتش اص هشداى بْدٍ اعت.
ّاژگاى کلیذی :آلشژی ،آلشژى غزایی ،خشبضٍ ،صػفشاى

