
 
 

 چ

  346                          4/ شماره  46/ دوره  1401مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال 

یک مطالعه کیفی در  علمی و نامعتبر ایرانیان درباره سالمت دهان؛گردآوري فهرست باورهاي شبه

 1399سال 
 

 *2 ، علی کاظمیان2 ، صابر بابازاده1 ، الیا رعنایی1 آباديزاده یوسففاطمه رحمت
 ، مشهد، ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشکده دندانپزشکیدانشجو،  1

 ، مشهد، ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهددندانپزشکیگروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده  ،استادیار 2

 21/4/1401تاریخ پذیرش:   13/9/1400تاریخ ارائه مقاله: 

 

 چکیده

 یداشته باشند. هدف مطالعه حاضر گردآور شهیدر جوامع ر جینامعتبر را یدر باورها توانندیانسانها م یسالمت یمضر برا یرفتارها: مقدمه

 بوده است. یفیدرباره سالمت دهان با روش ک انیرانیو نامعتبر ا یعلمشبه یاز باورها یفهرست

ع جستجوی مناب شاملنگاری انجام شده است. به این منظور از طریق پنج روش مطالعه حاضر با روش کیفی و با رویکرد قوم :مواد و روش ها

کننده به دانشکده بیمار مراجعه 35های اجتماعی، جستجوی منابع مکتوب مربوط به فرهنگ عامه ایرانیان، گفتگو با مختلف اینترنتی در شبکه

فراخوان از دندانپزشکان شاغل در سطح ایران و پرسش از  طرح سوال باز از افراد با جنس، سن و تحصیالت مختلف،دندانپزشکی مشهد، با 

 علمی و نامعتبر ایرانیان درباره سالمت دهان استخراج شد. باورهای شبهگیری به صورت هدفمند اساتید دانشکده دندانپزشکی مشهد با نمونه

گروه هدف  ها با دوبر این اساس، برای تحلیل فرهنگ عامه ایرانیان درباره سالمت دهان، عالوه بر جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی، مصاحبه

شباع ها تا دستیابی به ااصلی انجام شد: دندانپزشکان )به عنوان مهمترین گروه مرجع سالمت دهان( و مردم طبقات مختلف اجتماعی. مصاحبه
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Introduction: Harmful unhealthy behaviors could be rooted in common unsupported beliefs in communities. Therefore, this 

study aimed to compile a list of pseudo-scientific and unsupported beliefs of Iranians about oral health. 
Materials and Methods: The present study was a qualitative research project using an ethnography approach. First, the 

researchers extracted a list of the pseudo-scientific and unsupported beliefs of Iranians about oral health. These beliefs were 

defined as not being supported by the available scientific evidence. The following five methods were used for the extraction of 

these beliefs: 1) analysis of various relevant websites or social network channels; 2) search for written documents related to 

Iranian popular culture; 3) open-ended interviews with 35 patients of Mashhad Dental School (Mashhad, Iran), of different 

genders, ages, and education levels; 4) telephone conversations with Iranian practicing dentists; and 5) interviews with a 

purposive sample of 13 professors at Mashhad Dental School (Mashhad, Iran). Therefore, there were two target groups of the 

interviews, including dentists (the most important reference group in the field of oral health), and Iranian people from different 

social classes. The interviews continued until saturation was achieved. Afterward, the text of documents, sources, and 

interviews were analyzed to extract possible pseudo-scientific beliefs. Finally, these beliefs were categorized into several 

groups based on common themes. 

Results: In this ethnographic study, after removing duplicate and ambiguous themes, 181 statements were obtained, which 

were categorized into the following 11 groups, according to the common themes: actions are taken to prevent caries, factors 

that cause tooth decay, whitening teeth, toothache relief, treatment of infections, gums and related diseases, pregnancy, the oral 

health of children, mouth ulcers, tooth extraction, and other cases. 

Conclusion: Iranians have various beliefs about oral health that might be unsupported scientifically. The list gathered in this 

study needs to be completed in further studies. 
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ها توسط تیم پژوهشگران مورد تحلیل محتوا قرار گرفت تا باورهای نامعتبر استخراج شود. سپس این دامه پیدا کرد. متن اسناد، منابع و مصاحبها

 های مشترک به چند گروه تقسیم شد.باورها بر اساس تم

های مشترک گروه زیر از جهت تم 11ه حاصل شد که در گزار 181 ،نگاری پس از حذف مضامین تکراری و مبهمی قومدر این مطالعه ها:یافته

ه و ، سفیدکردن دندان، تسکین درد دندان، درمان عفونت، لثزا برای دندانزا یا آسیبپوسیدگی بندی شدند: پیشگیری از پوسیدگی، عواملطبقه

 رد.های دهان، کشیدن دندان، و سایر مواهای مربوط به آن، بارداری، کودکان، زخمبیماری

وجود  یجد یدهایو معتبر بودن آنها ترد یدر مورد سالمت دهان وجود دارد که درباره علم یمتنوع یباورها انیرانیدر فرهنگ عامه ا گیري:نتیجه

 است. ازیمورد ن یشتریب یفهرست حاضر پژوهشها لیتکم یدارد. برا

 باورهای نامعتبر، شبه علم، سالمت دهان، پژوهش کیفی  :کلمات کلیدي
 . 346-60:  4/ شماره  46دوره  1401مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال 

 

 مقدمه
 به مفهوم باور صادق موجه (knowledge) دانش

(justified true beliefs) در حیطه علوم تجربي از طریق به

ي و دستیاب هاي معتبر علمي قابل جستجوکارگیري روش

صادق )صحیح(  این به معناي باوري است که اولا  (1)است.

 ل است.تدلقابل توجیه و مبتني بر شواهد و اس است و ثانیاا

که به است  اي از باورها یا عملكردهایيعلم مجموعهشبه

علم، شبه (2).شونداشتباه بر اساس روش علمي تلقي مي

شود به عبارت است از یک آگاهي کاذب که تالش مي

عنوان علم شناخته شود؛ موضوعي بحث برانگیز و پیچیده 

 (3)کند.که به طور بالقوه خطري براي جامعه ایجاد مي

اي نیست بلكه سایه علم علم، نقطه مقابل علم حرفهشبه

مرکزي و قابل درواقع اگر علم را واجد یک هسته است. 

علم حواشي پیرامون این هسته مرکزي قبول بدانیم، شبه

است که به تدریج و به شكل غیرقابل دفاعي تنیده شده 

 (4).است

اي باورها و هاي مهم فرهنگي هر جامعهیكي از جنبه

آن جامعه است. بخشي از اعتقادات رایج و پذیرفته شده در 

 ،هاي عقالني مبتني استباورهاي رایج در هر جامعه بر بنیان

هایي از باورهاي مورد پذیرش عموم یا در حالي که بخش

هاي قابل دفاع هایي از جامعه ممكن است از پشتوانهگروه

 (5)بهره باشند.عقالني بي

از آنجا که درک علمي در مورد مفاهیم سالمت در طول 

لف هاي مختدر برهه، تاریخ و به تدریج شكل گرفته است

هایي در مورد سالمت و تاریخي و جوامع مختلف افسانه

بیماري قابل ردیابي است. حول و حوش سالمت دهان و 

هاي مرتبط که نمونه مدرن آن دندانپزشكي است به حرفه

همین شكل باورهاي گاه موهومي در جوامع مختلف مطرح 

تار رش و رفبوده است که نه تنها در ذهنیت مردم بلكه در نگ

 (6)داشته است. تأثیرآنها 

یشه ر ،علمي، نامعتبر و خرافيگیري باورهاي شبهشكل

عمیقي در تاریخ و فرهنگ غالب یک جامعه دارد، بنابراین 

شكستن زنجیره انتقال این باورها فرایندي پیچیده و دشوار 

وجود هاي خاص زندگي و همچنین بین سبک (7)است.

 (8).اعتقادات خرافي رابطه معناداري کشف شده است

منطقي در نظر اگرچه به عنوان اعتقادات غیر هاافسانه

یوع ها شاي در همه فرهنگاما به طور گسترده ،شودگرفته مي

همچنین باورهاي خرافي با ضعف و فقر نیز در  (9)دارد.

ید که عقادر کساني و نامعتبر عقاید خرافي (8)ارتباط هستند.

و در افراد  (10)تر استپررنگ ،مذهبي و جنسیت زن دارند

اگرچه دندانپزشكي مدرن راه  (11)تر است.کرده کمحصیلت

هاي دندانپزشكي درازي را پیموده است، اما هنوز افسانه

اي هزیادي وجود دارد که دهان به دهان از طریق نسل

د در موریافته هاي تداوماین افسانه شود.زیادي منتقل مي
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و  کردهمانند یک مانع عمل  توانندسالمت دهان جامعه مي

از  (12)دارند.هاي دنداني مناسب باز را از از مراقبت ردمم

سطح بهداشت و سالمت دهان این روست که براي ارتقاء 

ز اهاي بهداشتي بهبود مراقبت جهتراهكار انتقال دانش 

چرا  (13)،تاسسوي جامعه علمي سالمت دهان پیشنهاد شده 

هاي تواند به نگرشناموجه درباره سالمتي ميباورهاي  که

هاي جدي منفي و رفتارهاي غیرمولد منجر شود و آسیب

 (14و15)براي سالمت فرد و جامعه به دنبال داشته باشد.

مطالعات مشابهي در کشورهاي هند و عربستان سعودي به 

هاي نامعتبر رایج در میان اند که این افسانهدنبال آن بوده

 (6و13)ورد سالمت دهان را گردآوري کنند.مردم در م

از آنجا که براساس جستجوهاي پژوهشگران، تاکنون 

انیان ي ایرمطالعه منسجمي براي گزارش باورهاي تایید نشده

 حاضر مطالعههدف ، استسالمت دهان انجام نشده  درباره

با روش کیفي فهرستي از باورهاي آن بوده است که 

علمي و نامعتبر ایرانیان درباره سالمت دهان را گردآوري شبه

 .کند

 مواد و روش ها

نگاري کیفي با رویكرد قوماي حاضر مطالعهپژوهش 

رویكرد تمرکز  انجام شد. 1399که در سال  استبوده 

معه و بر جا ،که مبناي این مطالعه بوده است نگاريقوم

که  است هایيها و نگرشباورها، ارزش، بشريفرهنگ 

این  (16).سازندالگوهاي رفتاري گروه خاصي از افراد را مي

پژوهش در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي 

مشهد با کد اخالق 

IR.MUMS.DENTISTRY.REC.1400.113 .تصویب شد 

براي دستیابي به فهرستي )تا حدامكان  ،در مطالعه حاضر

علمي، نامعتبر و خرافي ایرانیان جامع( از باورهاي شبه

هاي دهان و دندان درباره مسائل مرتبط با سالمت و بیماري

 از منابع زیر استفاده شد:

 هايجستجوي منابع مختلف اینترنتي در شبكه 

 اجتماعي

 فراخوان از دندانپزشكان شاغل در سطح ایران 

  جستجوي منابع مكتوب مربوط به فرهنگ عامه

 ایرانیان

 کننده به دانشكده گفتگو با بیماران مراجعه

)تا دستیابي به اشباع(  مصاحبه 35دندانپزشكي مشهد، شامل 

، سن و سطح تحصیالت ا طرح سوال باز از افراد با جنسب

 مختلف

  از اساتید دانشكده دندانپزشكي  نفر 13پرسش از

 (purposiveگیري به صورت هدفمند )مشهد با نمونه

از آنجا که این جستجو نه در  ،جستجوي اینترنتي براي

در منابع عمومي و ادبیات عامه مردم باید منابع علمي، بلكه 

شد، در جستجوگرهاي عمومي از قبیل گوگل یا ميانجام 

واژگاني از قبیل دندان، ي جوهاي اجتماعي با جستدر شبكه

درد دندان این مسیر ردیابي شد. این  و خوردگيکرم

 هاي مختلفهاي اجتماعي از قبیل کانالجستجو در شبكه

انجام گرفت که درمورد سالمتي و و اینستاگرام در تلگرام 

هاي سنتي پیشگیري یا درمان حیطه پزشكي بودند و روش

 .شدرا شامل مي

فراخوان دندانپزشكان شاغل در ایران از طریق صفحه 

تلگرام و اینستاگرام پربازدیدترین شبكه خبري دندانپزشكي 

از دندانپزشكان خواسته شد و ایران )دندانه( صورت گرفت 

بسا  علمي یا چهکه از نظر آنها نامعتبر، شبهرا باورهایي 

 خرافي هستند گزارش کنند.

ن در گفتگو با مطلعان ایوب جستجو در منابع مكتبراي 

 مورد مطالعه قراربرفي چند کتاب حیطه به صورت گلوله

دیوان 'که مهمترین موارد آنها عبارت بودند از  گرفت

جلد کتاب طهران قدیم نوشته جعفر  5 و (17و18)یاري
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غالمحسین ثر و کتاب خیاو یا مشكین شهر ا (19)شهري

 (20).ساعدي

بخش مهمي از باورها از طریق مصاحبه با 

 دست آمدبه مشهد هاي دانشكده دندانپزشكيکنندهمراجعه

هاي مختلف مراجعه کرده بودند. که براي انجام درمان

نمونه در همچنین قسمتي از باورها از طریق مصاحبه با 

افراد عادي جامعه با سطح تحصیالت متفاوت دسترسي از 

اعم از دکتري، لیسانس، کارداني و کارشناسي، دیپلم و زیر 

دست آمده است که از نظر سواد بهدیپلم و همچنین افراد بي

سني متفاوت بودند. این افراد از نظر موقعیت زندگي شامل 

گي فرهنسطح افراد شهرنشین و روستایي بودند و از نظر 

 ند.اشتد تفاوت

با نمونه در دسترسي از در بخش مصاحبه 

که به کنندگان به دانشكده دندانپزشكي مشهد مراجعه

 نگاشوندصورت طرح یک سوال باز انجام شد، از مصاحبه

خواسته شد درباره باورهاي شخصي خود و اطرافیان فرد 

درباره سالمت دهان اطالعات بدهد. با نظر تیم پژوهش یک 

هاي مشهورتر سالمت دهان جهت تشویق سري از حیطه

شونده به صحبت کردن درباره باورهاي خود و مصاحبه

ي: های: با طرح چنین پرسشمثالا -شداطرافیانش طرح مي

به نظر شما  شود؟اصال دندان چرا خراب مي شمانظر  به"

به نظر شما وقتي  شود چه باید کرد؟دندان خراب مي وقتي

به نظر شما هرچند وقت  باید کرد؟کند چه دندان درد مي

چند  به نظر شما هر باید به دندانپزشكي مراجعه کرد؟ یكبار

 عالوه بر این پس "یكبار باید جرمگیري انجام شود؟ وقت

شونده از او پرسیده درباره باورهاي فرد مصاحبه از کاوش

هاي جالبي در مورد از اطرافیانتان چه حرف "شد:مي

ضمن اینكه در  "؟ایدها شنیدهسالمت و بیماري دندان

ها تالش بر این شد که نظرات اطرافیان، دوستان و مصاحبه

اقوام این افراد مورد کاوش قرار گیرد. در انتها تعداد افرادي 

مرد و  15نفر بودند که شامل  35 ،ه با آنها مصاحبه شدک

سواد زن بودند. این افراد داراي تحصیالت متفاوت از بي 20

 سال بود. 60تا  20سني آنها  محدودهتا دکتري بودند و 

هاي مختلف اساتید بخش به ارسال نامهبا عالوه بر این 

از آنها  یا با انجام مصاحبه دانشكده دندانپزشكي مشهد

ا هاي خود رشان، شنیدهبر اساس تجربه کاريخواسته شد 

در مورد سالمت  علمي و نامعتبر مردم ایراناز باورهاي شبه

نفر از اساتید دانشكده دندانپزشكي  13. مكتوب کننددهان 

 ،يترمیم ،اندودانتیكس ،ارتودنسي هايمشهد )با تخصص

 .شارکت کردنددر این مرحله مو پروتز(  هاي دهانبیماري

مهمترین شاخص براي ورود یک گزاره به این فهرست 

آن بود که این باور بر اساس مطالعات علمي مورد پذیرش 

قابل دفاع نباشد یا شواهد کافي آن را  ،جامعه دندانپزشكي

و منابع غیرموجه از نظر علمي بدون استفاده از  ،تأیید نكند

 تخراجاس. پس از شناسي علمي این باور را تبلیغ کنندروش

، با حذف باورهاي تكراري، حذف باورهایي که باورها اولیه

به وضوح نامعتبر نبودند و حذف موارد کلي و مبهم، 

 . تیم پژوهش در مرحله بعد بافهرست اولیه تهیه شد

ست فهر ،و اصالح نگارشي کردن فهرستبازنویسي، مرتب

شماتیک به صورت  1د. شكل باورها را تكمیل کرنهایي 

 .دهدرا نشان مي مراحل مطالعه حاضر

 یافته ها

لمي عدر مطالعه کیفي حاضر، فهرستي از باورهاي شبه

 و نامعتبر ایرانیان از پنج روش مختلف حاصل شد:

هاي مختلف اکتشافي با گروه مصاحبه 35از طریق  -

مردم از مشاغل، طبقات اجتماعي، و تحصیالت مختلف پس 

گزاره از این طریق  77از حذف مضامین تكراري و مبهم، 

 حاصل شد. 

 ،با جستجو در منابع مكتوب مربوط به فرهنگ عامه -

 گزاره استخراج شد.  18
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 شكل شماتیک مراحل پژوهش : 1 شكل

 

اینترنتي در جستجوگر گوگل و نیز  جستجويبا  -

هاي هاي اجتماعي، از قبیل کانالجستجو در در شبكه

 گزاره به دست آمد. 24تلگرامي، 

فراخوان دندانپزشكان در سطح ایران از  به دنبال -

در تلگرام و  دندانپزشكي صفحه خبريیک طریق 

دندانپزشک در این فراخوان شرکت کردند  22، اینستاگرام

 .حاصل شدگزاره  37و با حذف مضامین تكراري و مبهم، 

نفر از  13از طریق مصاحبه شفاهي یا ارسال نامه به  -

اساتید دانشكده دندانپزشكي مشهد بعد از حذف مضامین 

 . به دست آمدگزاره  25تكراري و مبهم، 

باور، که از نظر  181در پایان کار فهرستي از 

علمي یا نامعتبر بود، حاصل شد. این دندانپزشكان شبه

بندي شدند و باورهایي که از دست آمده طبقهباورهاي به

نظر محتوا به موضوع مشترکي اشاره داشتند، در یک گروه 
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ماتیک شبه دست آمده از تحلیل  گروه 11ند. گرفتقرار 

 اند.ذکر شده 1جدول  ها درداده

 

 شده در مطالعهعلمي گردآوريبندي باورهاي شبهگروه:  1جدول 

 ها تعداد گویه علميبندي باورهاي شبهگروه

 در گروه

 26 پیشگیري از پوسیدگي

 19 زا براي دندانزا یا آسیبپوسیدگي عوامل

 7 سفیدکردن دندان

 32 تسكین درد دندان

 18 درمان عفونت

 11 هاي مربوط به آنلثه و بیماري

 3 بارداري

 18 کودکانسالمت دهان 

 10 هاي دهانزخم

 5 کشیدن دندان

 32 سایر موارد

 

هایي قرار داده شد که از گزاره "سایر موارد"در گروه 

هاي ذکر شده جاي نگرفتند نظر محتوا، در هیچ یک از گروه

فهرست  یک گروه قرار گرفتند.و به صورت مجزا در 

علمي و نامعتبر ایرانیان درباره باورهاي شبهشده گردآوري

 به شرح زیر است: در این مطالعهسالمت دهان 

 الف( پیشگیري از پوسیدگي

دندان براي مراقبت از دندان خالل استفاده منظم از (1

 مؤثر و مفید است.

قاشق را قبل از گذاشتن در دهان کودک، اول در  (2

 دهان خودتان بگذارید تا کامال تمیز شود.

زدن جویدن آدامس بدون قند جایگزین مسواک (3

 است.

 تر مسواک بزنید، بهتر است.هر چه محكم (4

تواند جایگزین مسواک دهانشویه و قرص نعنا مي (5

 شود.

 از نمک به جاي مسواک استفاده شود. (6

تر باشد، براي تر و سفتهر چه مسواک سخت (7

 یدتر است.سالمت دندانها مف

 ها مفید است.کشمش براي استحكام دندان (8

 شیرین به جاي خمیردندان استفاده شود.از جوش (9

ها از چوب به جاي مسواک براي تمیزي دندان (10

 استفاده شود.

دهانشویه از مسواک مؤثرتر است و بهتر است از  (11

 آن به جاي مسواک استفاده کنیم.

 امباد درخت پوست خاکستر از خمیردندان جاي به (12

 .شود استفاده دریا نمک با

 .است دندان طبیعي محافظ سبز چاي (13

 دندان خوردگيکرم از ذرت از مداوم استفاده (14

 .کندمي جلوگیري

 دندان شدنمقاوم براي مسواک از بعد شب در شیر (15

 .شود نوشیده پوسیدگي از جلوگیري و

 معمولي مسواک جاي به چوبي هايمسواک از (16

 .کندمي پوک را دندان معمولي کمسوا زیرا شود استفاده

 .شود استفاده خمیردندان جاي به عسل از (17

 .است مفید دندان سالمتي براي گیالس کردندم (18

 .شودمي دندان استحكام سبب عناب برگ جویدن (19

 دندان تقویت سبب زردچوبه با زدنمسواک (20

 .شودمي

 سبب (عید بعد روز 24 باران) نیسان آب خوردن (21

 .شودمي دهان خوشبویي و دندان استحكام

 .کندمي محكم را هادندان ریش، زدنشانه (22

 فیدم بسیار لثه و دندان براي طبیعي سقز جویدن (23

 .است
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 .کندمي محكم را هادندان کندر، جویدن (24

 از آن، میاني هايپرده با خصوصا انار خوردن (25

 .کندمي جلوگیري دندان شدن سوراخ و شكستگي

 زغال پودر با دهان ها،دندان و دهان سالمت براي (26

 .شود شسته

  زا براي دندانزا یا آسیبپوسیدگي عواملب( 

از میان مواد قندي فقط حبه قند عامل پوسیدگي  (1

 دندان است.

هاي قندي سبب پوسیدگي دندان فقط نوشابه (2

 هاي غیرقندي مشكلي ندارند.شوند و نوشابهمي

 .شودمي دندان خرابي باعث آهن قرص (3

 رساند.جرمگیري به میناي دندان آسیب مي (4

ها انجام شود، هرکاري که درجهت سفیدکردن دندان (5

 مضر است.

 ها مضر است.هاي سفیدکننده براي دندانخمیردندان (6

ا هجرمگیري انجام شود، بعد از آن دنداناگر یكبار  (7

 گیرد.بیشتر جرم مي

 اندازد.ها فاصله ميبین دندان دنداننخ (8

ها را خراب و خمیردندان، دندان زدنمسواک (9

 کند.مي

 شود.ميجرمگیري باعث لقي دندان  (10

 ند.کها را کج ميدندان عقل که در بیاید بقیه دندان (11

ها باعث پوسیدگي بیشتر رسیدگي به دندان (12

 شود.مي

 .شودمي دندان بین فساد باعث دنداننخ (13

 .شودمي دندان خرابي باعث و ستا اسید فلوراید (14

از ترکیب آبغوره با نمک براي درمان پوسیدگي  (15

 شود.مي دندان استفاده 

 .شودميزدن در حمام سبب عفونت دندان مسواک (16

شیریني موجود در خمیردندان باعث پوسیدگي  (17

 .شوددندان مي

جات کیک و بیسكوییت و بستني جزء شیریني (18

 .شودنیست پس باعث پوسیدگي دندان نمي

سالم است و باعث پوسیدگي دندان کیک خانگي  (19

 .شودنمي

 ن دندانکردسفیدپ( 

براي سفیدکردن دندان از نمک به جاي خمیردندان  (1

 استفاده شود.

 خاکستر درخت انگور سفیدکننده است. (2

 شیرین براي سفیدکردن دندان استفاده شود.از جوش (3

 عنوان به نارگیل روغن و نعنا برگ چند ترکیب از (4

 دندان سفیدکردن و پالک بردنبین از براي خمیردندان

 .شود استفاده

 .است مفید دندان سفیدي براي سرکه (5

 .است مفید دندان سفیدي براي انجیر (6

 براي نمک و شیرینجوش با خمیردندان ترکیب از (7

 .شود استفاده دندان سفیدشدن

 تسكین درد دندانت( 

روغن ترمز براي تسكین درد دندان روي دندان  (1

 ریخته شود.

 میخک براي تسكین درد دندان استفاده شود.از  (2

کننده براي تسكین حساز دود سیگار و اسپري بي (3

 درد دندان استفاده شود.

 بیوتیک مصرف شودوقتي دندان درد دارد باید آنتي (4

 تا عفونتش بخوابد، بعد درست شود.

خورده گذاشته شود، اگر عسل روي دندان کرم (5

 شود.ميشدن و تسكین درد دندان باعث خوب

 از سیر جهت تسكین درد دندان استفاده شود. (6
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از گوگرد کبریت براي تسكین درد دندان استفاده  (7

 شود.

روي  ارسیگ خاکسترفیلتر سیگار استفاده شده یا  (8

 دندان براي تسكین درد گذاشته شود.

 کند باید دورانداخته شود.دنداني که درد مي (9

 مؤثرکن براي تسكین درد دندان خشکچرک (10

 ست.ا

 پیاز براي تسكین درد دندان جویده شود. (11

از فروبردن سیم داغ در دندان و سوزاندن ریشه  (12

 دندان استفاده شود.

 دندان درد تسكین براي اسپند هايدانه بخور (13

 .شود استفاده

 نوشیده دندان درد تسكین براي 'مورد' کردهدم (14

 .شود

 .ودش گذاشته دندان درد تسكین براي گوش در سیر (15

 .ودش گذاشته دندان درد براي دندان روي بر تریاک (16

 سنگ عدد یک دارد درد که پوسیده دندان براي (17

 استشمام آن دود و شود ریخته ماست ظرف در داغ بسیار

 (.آیندمي بیرون دندان هايکرم همه) شود

 براي نمک جوهر و واسكازین یا باطري ازآب (18

 .شود استفاده دندان درد تسكین

 استفاده دندان درد تسكین براي سنگ چسب از (19

 .شود

 کشیدن و آن زدنشآت و کاغذيدستمال کردنلوله (20

 .است مؤثر دندان درد تسكین براي بیني راه از آن دود

 ددر تسكین براي آن دود دمیدن و پنبه زدنآتش (21

 .است مؤثر دندان

 عامل دندان روي بر استامینوفن قرص قراردادن (22

 .شودمي درد کاهش باعث ،درد

 ریخته دندان درد تسكین براي گوش در نروغ (23

 .شود

 دندان روي درد، تسكین براي حنظل روغن (24

 وغنر نشد، برطرف درد دقیقه سه از بعد اگر و شود چكانده

 .بچكانید گوش داخل را حنظل

 .داریدنگه دهان در و بجوشانید گالب در را میخک (25

 در و کنید داغ تابهماهي در را نمک مقداري (26

 .ددارینگه درد محل گونه و سر مالج روي و ریخته ايکیسه

 سكینت سبب سرکه با کاج پخته مضمضه ترکیب (27

 .شودمي دندان درد

 .شود ریخته درد عامل دندان روي بر خردل روغن (28

 ریشه) انار بیخ پخته آب استكان نیم خوردن (29

 .دهدمي تسكین را دندان درد (انار درخت

 ای سیاه فلفل باید باشد، سردي از درددندان اگر (30

 اگر و بگذارند دندان روي فلفل و عسل یا ساییده زنجبیل

 ارقر تریاک و کافور و گالب و سرکه باید بود، گرمي از

 .دهند

 ددر تسكین در شكر با کاسني عصاره ترکیب (31

 .است مفید دندان

 .زدایدمي را دندان درد سر حجامت (32

 درمان عفونتث( 

 استفاده شود.از زردچوبه براي عفونت دندان  (1

 از آویشن براي عفونت دندان استفاده شود. (2

 از نشاسته + شكر براي عفونت دندان استفاده شود. (3

از نشاسته + آبلیمو براي درمان آبسه دندان استفاده  (4

 شود.

از نشاسته + سرکه سیب براي درمان آبسه دندان  (5

 استفاده شود.

 از نشاسته + عسل براي عفونت دندان استفاده شود. (6
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نشاسته + آب سیر براي درمان آبسه دندان استفاده  از (7

 شود.

شده براي درمان آبسه دندان دادهاز آرد نخود تفت (8

 استفاده شود.

از پوست انار که داراي پي است براي درمان عفونت  (9

 دندان استفاده شود.

 دهش زده نمک رویش که انگشت با آبسه رفع براي (10

 .شود داده مالش بار 4-3 روزي آبسه روي

 .شود مالیده آن روي بر زمه کمي آبسه براي (11

 بسهآ براي نمک آب با خانگي سیب سرکه ترکیب (12

 .شود استفاده

 .شود استفاده آبسه رفع براي شیرینجوش (13

 .ودش استفاده آبسه براي میخک با سیر ترکیب (14

 آبسه رفع براي بار 4-3 روزي ختمي گل جوشانده (15

 .شود غرغره عفونت و دندان

 شدنخارج باعث باز آبسه روي بر قروتقره آب (16

 .شودمي آن چرک

 ادهاستف دندان عفونت درمان براي عنبرنسارا دود از (17

 .شود

 تعفون از پوسیده دندان روي بر خاکستر ریختن (18

 .کندمي جلوگیري دندان

 هاي مربوط به آنلثه و بیماريج( 

کشیدن دنداننخزدن یا ها هنگام مسواکاگر لثه (1

 بهتر است این کار را متوقف کرد.خونریزي کند، 

بیماري لثه فقط مشكلي مربوط به دهان و دندان  (2

 شماست و اهمیت دیگري ندارد.

 افزایش سن تنها علت تحلیل لثه است.  (3

 تنها علت بوي بد دهان بیماري لثه است. (4

 ادهاستف لثه التهاب و دندان جرم رفع براي سرکه از (5

 شود.

 است زمل حتما دنداني هر کشیدن از بعد (6

 نكند. عفونت لثه تا شود مصرف بیوتیکآنتي

 ندندا و لثه تقویت سبب نارون تازه برگ جویدن (7

 شود.مي

 ثهل تقویت سبب دیگر آلوهاي و تمرهندي آلوبخارا، (8

 شوند.مي

 تاک درخت پوست پودر از مخلوطي داشتننگه (9

 کند.يم جلوگیري هالثه خونریزي از دهان در عسل با بیاباني

 کند.مي محكم را لثه کهنه سرکه (10

 یا و هلث روي بر زنجبیل مالیدن یا زنجبیل قراردادن (11

 شود.مي لثه تقویت باعث تازه زنجبیل جویدن

 بارداريچ( 

 دهد.در هر بارداري مادر یک دندانش را از دست مي (1

 و دهان ضایعه هر ایجادشدن حاملگي دوران در (2

 .است حاملگي به مربوط دندان

 .شوندمي پوسیدگي دچار هادندان بارداري دنبال به (3

 کودکانح( 

 خوردگي دندان ویژه کودکان است.کرم (1

 سالگي است. 7هاي شیري تا عمر همه دندان (2

هاي مكیدن پستانک از بدو تولد باعث نامرتبي دندان (3

 شود.ميکودک 

 7-8اگر دندان آسیاي بزرگ اول را براي یک بچه  (4

 آید.ساله بكشیم، به جاي آن دندان در مي

 دندان شیري ریشه ندارد. (5

 ها ضرر دارد.فلورایدتراپي براي بچه (6

هاي کودک را مسواک بزنید و لزم نیست دندان (7

 بكشید. دنداننخ

 لزم نیست کودک را به دندانپزشكي ببرید. (8

ها شدن دندانها اگر سبب سیاهقطره آهن در بچه (9

 شود.ميتوان کرد و دندان زود پوسیده شود، کاري نمي
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کننده که براي کاهش درد به لثه زده حسهاي بيژل (10

 کند.ها را با مشكل روبرو ميشود، رویش دندانمي

اگر ترشحات مخصوص رویش دندان دور دهان  (11

کودک بریزد و سبب قرمزي و آسیب پوست شود، یعني 

 اش کرده است.کودک گرمي

 کشیده هادندان از کدام هر سال 12-13 سن تا (12

 .یابدمي رویش آن جاي به دنداني شود،

 و است بهتر بیاید در دیرتر شیري دندان چه هر (13

 رتضعیف آن جنس بیاید در زودتر چه هر و تراستمحكم

 .است

 کودکان، درآوردن دندان درد تسكین براي (14

 .است مؤثر زیتون روغن با هالثه ماساژدادن

 رویش تسریع باعث لثه روي بر پیازچه قراردادن (15

 .شودمي کودک هايدندان

 کشي ندارد.دندان شیري نیاز به عصب (16

کشي دندان شیري به دندان دائمي زیرش عصب (17

 زند.آسیب مي

اگر دندان شیري معالجه شود، مانع رویش دندان  (18

 شود.دائمي جایگزین مي

 هاي دهان زخمخ( 

 ریخته آن روي دهان هايزخم بهبود براي انار رب (1

 .شود

 مشكالت یا و معده بخار ،دهان هايزخم علت (2

 .است کبدي

 .شود گذاشته دهاني زخم روي بر سفید زاج (3

 .ودش بریده دهاني مشكالت رفع براي زبان زیر رگ (4

 زگیل ،هستند زبان انتهاي در که هایيناهمواري (5

 .شوند درمان باید و است تناسلي

 باید و است غیرعادي دهان داخل لنفاوي هايبافت (6

 .شوند عمل

 مسري ،شود ایجاد دهان در که مشكلي و ضایعه هر (7

 .است

 دهان در دقیقه چند را حنا دهان، برفک درمان براي (8

 .کنید پاک و بریزید بیرون بعد و دارید نگه

 هاند آفت و تبخال براي سرکه با تلخ بادام ضماد (9

 .دارد کاربرد

 ای مورد با ابونهب ترکیب از دهان زخم درمان براي (10

 .کنید استفاده سماق با بابونه ترکیب

 کشیدن دنداند( 

جراحي آسیب بیشتري نسبت به کشیدن دندان وارد  (1

 کند.مي

 مرد دندانپزشكان پس خواهدمي زور دندان کشیدن (2

 .ترندموفق دندان کشیدن در دارند بیشتري زور که

 گذاشته شدهکشیده دندان محل روي بر خام گوشت (3

 .بیاورد گوشت اصطالح به و شود خوب زودتر تا شود

 دشو گذاشته شده کشیده دندان محل روي بر سماق (4

 .شود قالبگیري آماده تا

 شده حفظ دهان در دندان ماندهباقي ریشه است بهتر (5

 .نشود کشیده و

 سایر مواردذ( 

 اگر دردي ندارید پس مشكلي ندارید. (1

پوسیدگي هاي قهوه اي روي دندان در واقع لكه (2

 هستند.

هر دنداني که بیفتد، یک دندان جدید به جاي آن در  (3

 آید.مي

کشي کار غلطي است چرا که دندان زنده را عصب (4

 کُشد.مي

 دندان سالم باید کامال سفید و مرواریدي باشد. (5

اگر دندانپزشک چپ دست باشد خوب نیست و  (6

 کیفیت کار او پایین است.
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جنس بدي دارند و  ام ارثيهاي من و خانوادهدندان (7

 آهكي هستند.

براي دنداني که به عصب رسیده اگر درد نداشته  (8

ي کشباشد، پرکردن دندان کافي است و نیازي به عصب

 ندارد.

 ایمپلنت از دندان خود آدم بهتر و ماندگارتر است. (9

 رساند.فلوراید به قلب آسیب مي (10

اي نیست و غذا آنجا گیر ها فاصلهاگر بین دندان (11

 استفاده شود. دنداننخپس لزم نیست از  کندنمي

ها در حین ارتودنسي سبب ریزش مو حرکت دندان (12

 شود.مي

هاي دائمي از جلو به عقب ترتیب رویش دندان (13

 است.

بردن جرم دندان غرغره آب و سرکه براي از بین (14

 مفید است.

براي رویش دندان روزي سه بار روي لثه با روغن  (15

 زیتون مالش داده شود.

 مشكل دهندهنشان آن پوسیدگي و دندان هر ردد (16

 .باشدمي بدن اعضاي از یكي

 .شود دمیده لوزه سنگ رفع براي بیني در هوا (17

 دهش شكسته قطعه چسباندن براي ايقطره ازچسب (18

 .شود استفاده دندان

 .شود خورده بزاق کاهش براي نخود آرد (19

 (21).است زا سرطان ایمپلنت (20

 رد دنداننخ و هستند چسبیده هم به هادندان (21

 .شودنمي

 دهان، خشكي درمان براي راهكارها از یكي (22

 .باشدمي زیتون روغن به آغشته کوهي سقز جویدن

 رمو تسكین براي اسطوخودوس با عسل ترکیب (23

 .است مفید دهان

 .شودمي دندان خرابي باعث فلوراید (24

 .شودمي هوش کاهش باعث فلوراید (25

 .ندشومي پوسیدگي دچار هادندان شیردهي بالدن به (26

 زنمکنم چون هر وقت نخ ميدندان استفاده نمينخ (27

 آید.چیزي از لي دندانم بیرون نمي

 .نشود انجام عقرب در قمر در دندانپزشكي کار (28

 دبكشی را دندانش هست، خوب بدنش کلسیم چون (29

 .آیددرمي دندان جایش به و

 جن دودکش از نكروتیک هايدندان ترمیم براي (30

 .شود استفاده

 .کشید باید را خراب دندان المثلضرب (31

 انروزیش هست فاصله هایشاندندان بین کهکساني (32

 .است بیشتر

  بحث
باورهاي متفاوت و متكثري در  ،در فرهنگ عامه جوامع

وجود دارد که بسیاري از آنها با مورد مقولت مختلف 

علم همسویي کامل باورهاي موجه و مورد قبول اهالي 

 ها وتوانند منشاء نگرشاین باورهاي نامعتبر مي ندارند.

رفتارهایي شوند که با سالمتي و بهروزي مردم همسو نیست. 

از این رو جامعه علمي ناگزیر باید نسبت به این باورها 

ه بو سپس  اسیت به خرج دهد، آنها را بشناسدتوجه و حس

جامعه براي تصحیح با  گفتگوي انتقادي و هوشمندانه

 تالش شددر این پژوهش تدریجي این باورها دست بزند. 

فهرستي از باورهاي عامه ایرانیان درباره سالمت و 

د هاي علمي تاییهاي دهان و دندان که بر اساس یافتهبیماري

از طریق جستجو در  اند گردآوري شود. براي این کارنشده

ه، ط با فرهنگ عاممنابع مكتوب مرتب و هاي اجتماعيشبكه

تگو با گفو  اساتید دانشكده دندانپزشكي مشهدمصاحبه با 

علمي باور شبه 181شامل  يبه فهرستو دندانپزشكان  بیماران

 .منتج شد
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آمده در این فهرست، اگرچه در ظاهر باورهاي به دست

هایي تجویزي و هنجاري در مورد سالمت دهان گزاره

اما از جانب دانش مورد قبول جامعه دندانپزشكي با  ،هستند

 عالمت سوالهاي جدي مواجه است.

باورهاي نامعتبر به دست آمده در به عنوان مثال یكي از 

فلوراید باعث خرابي دندان که  بودگزاره این  این مطالعه

 فلوراید در پیشگیري تأثیرکه است در حالي این  شود.مي

مه در نی شده است.تایید در مقالت فراواني از پوسیدگي 

اول قرن بیستم ارتباط بین فلوراید طبیعي و کاهش شیوع 

و و همكاران  Mullane مثالاپوسیدگي دندان کشف شد. 

Pollick(22)  ید در کاهش فلورا تأثیربه در پژوهش خود

 ،عالوه بر این کید کردند.أشیوع پوسیدگي دندان ت

رات ه تبلیغ اثبها در رسانه که فلورایدمخالف با رویكردهاي 

فلوراید سیستمیک بر  عموماا ،پردازندمي جانبي منفي آن

حال آنكه بسیاري از کاربردهاي فلوراید در  ؛کید دارندتأ

 شود.دندانپزشكي به صورت موضعي توصیه مي

تنها  هک بودباور این  هاي این مطالعهیافتهیكي دیگر از 

که  در حالي .شوددانسته ميعلت بوي بد دهان، بیماري لثه 

ا هالیتوزیس یبراي  متعدديهاي در مقالت متفاوتي، علت

در  (23)و همكاران Ferguson. شده استذکر بوي بد دهان 

هاي بوي بد دهان، مقاله خود ذکر کردند که یكي از علت

در  Beikler(24)و  Bollen مشكالت لوزه و التهاب آن است.

ترین علت بوي بد دهان، مقاله خود ذکر کردند که مهم

شرایط داخل دهاني مانند بهداشت ناکافي دندان، پریودنتیت 

اما عالوه بر اینها، اختاللت مرتبط با  .یا پوشش زبان است

 درگوش و حلق و بیني، اختاللت گوارشي ممكن است 

  ند.باش مؤثراین مشكل 

دیگري که در این مطالعه کشف شد این باور نامعتبر 

هتر بزدن با فشار بیشتر براي سالمت دهان مسواک  بود که

اعمال  ممكن است باکه اگرچه  است در حالياین  .است

ظر تمیزتر به نظاهرا ها ، دندانزدنمسواک فشار بیشتر حین

در براي سالمت دهان  نامطلوبيعوارض  این کار آیند اما

 پژوهش خوددر  (25)و همكاران Khocht پي خواهد داشت.

تر تر باشد و محكمکنند که هر چه مسواک سختتاکید مي

  خواهد شد. لثه تحلیل مسواک بزنیم باعث

ین ا ي نامعتبر حاصل از این مطالعهیكي دیگر از باورها

و  Eshghi .شودقرص آهن باعث خرابي دندان مي که بود

هاي حاوي مكمل تأثیرروي  در پژوهش خود (26)همكاران

آهن بر پیشرفت پوسیدگي دندان موش صحرایي کار کردند 

و به این نتیجه رسیدند که سولفات آهن روند پیشرفت 

  دهد.پوسیدگي دندان را کاهش مي

Jain ها در مورد در رابطه با شیوع افسانه (27)و همكاران

مراقبت از سالمت دهان در زنان باردار در جمعیت شمال 

هند پژوهش کردند. این مطالعه مقطعي از یک پرسشنامه 

هاي هاي مربوط به مراقبتبراي ارزیابي باورها و شیوه

زن باردار که براي معاینه قبل از  400بهداشتي دهان در 

هاي بهداشتي عالي در شمال هند اقبتتولد در یک مرکز مر

بیش از مراجعه کرده بودند، استفاده کرد. در این مطالعه 

 یک افسانه مربوطبه دهندگان حداقل از پاسخهشتاد درصد 

ز احدود دوسوم داشتند. باور هاي بهداشتي دهان به مراقبت

را براي روزهاي زیادي پس از  زدنمسواکدهندگان پاسخ

ه دهندگان باز پاسخ هایيگروهزایمان به تعویق انداختند. 

ي هااز مصرف غذاها و نوشیدني ،دلیل ترس از افتادن دندان

و حدود یک  م در دوران بارداري اجتناب کردندسرد و گر

تواند حسي موضعي ميمعتقد بودند که بي چهارم از آنها نیز

 کشیدن یابگذارد  تأثیرر حال رشد کودک هاي دبر اندام

  .دندان ممكن است باعث سقط جنین شود

Sindhu در پژوهش خود که روي عشایر  (13)و همكاران

هاي جنوب هند انجام شد، باورهاي بهداشت دهان، شیوه

سنتي و وضعیت سالمت دهان عشایر تامیلنادو را در یک 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jain+L&cauthor_id=32985118
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sindhu%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32110578
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مطالعه مقطعي مورد پژوهش قرار دادند. در این پژوهش به 

این نتیجه دست یافتند که باورهاي غلط مربوط به بهداشت 

عشایر رایج است، که مانعي  دهان و دندان معمولا در بین

هاي بهداشت دهان و دندان است. دلیل در جستجوي مراقبت

هاي عدم آگاهي از واقعیت و فلسفه وجود این اعتقادات

شود آگاهي در مورد سنتي به دنبال آن است. توصیه مي

سالمت دهان و واقعیت آن در بین عشایر ایجاد شود، 

د، و دندان افزایش یابهاي بهداشت دهان دسترسي به مراقبت

هاي مكرر براي شكستن باورهاي غلط توصیه و توصیه

تواند پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که فرهنگ مي شود.

تي هاي بهداشبه عنوان مانعي در دسترسي به خدمات مراقبت

عمل کند و اعتقادات فرهنگي بر رفتار آنها در ارتباط با 

ترین باورهاي رایج ذارد.گمي تأثیربهداشت دهان و دندان 

وجود  که در بین آنها مربوط به سالمت دهان و دندان غلط

هاي بال باعث از کشیدن دندان"از:  بودند داشت عبارت

ها باعث شود و تمیزکردن دنداندست دادن بینایي مي

این به دلیل اطالعات غلط  "شود.ها ميشدن دندانسست

گر از تجربیات منفي آمیز است که توسط افراد دیاغراق

  .دندانپزشكي ترویج شده است

Rathore هاي پرسشدر پژوهش خود  (28)و همكاران

با سالمت دهان و دندان فرزندانشان در  در ارتباط ،والدین

منطقه روستایي و شهري جیپور را مورد بررسي قرار دادند. 

آنها به این نتیجه رسیدند که بین نگرش والدین روستایي و 

شهري نسبت به بهداشت دهان و دندان کودکان تفاوت 

ترین سوالي که از سوي رایج محسوسي وجود دارد.

ان تود این بود که چگونه ميشجمعیت شهري پرسیده مي

ترین از پوسیدگي دندان جلوگیري کرد. از سوي دیگر، رایج

بود  شد اینسؤالي که از سوي جمعیت روستایي پرسیده مي

افتند، آیا باید آنها را هاي شیري به هر حال ميکه دندان

مندي به درمان کرد. پژوهشگران ذکر کردند که عالقه

هداشت دهان و دندان کودکان در دانستن بیشتر در مورد ب

جمعیت شهري بیشتر بود و جمعیت روستایي نسبت به 

  هاي شیري کمي ناآگاه بودند.اهمیت حفظ دندان

Gowdar هاي سالمت دهان درباره افسانه (6)و همكاران

در میان جمعیت عمومي در منطقه ریاض، عربستان سعودي 

 حدود در پایان پژوهش دریافتند که پژوهش انجام دادند.

کنندگان معتقدند در صورت عدم وجود از شرکت 52/46%

 %47/6 درد در دندان نیازي به مراجعه به دندانپزشک نیست.

کنندگان اعتقاد داشتند که کشیدن دندان جلویي از شرکت

 %27/35 بال ممكن است باعث اختالل در بینایي بیمار شود.

باور داشتند که جرمگیري باعث تضعیف ساختار دندان 

کنندگان معتقد بودند که قراردادن از شرکت %10شود. مي

ه معتقد بودند ک %5 شود.تنباکو باعث کاهش درد دندان مي

از  %83/14گذارد. مي تأثیرهاي بال بر مغز کشیدن دندان

دهندگان باور داشتند که رویش دندان آسیاب سوم، پاسخ

دهندگان معتقد از پاسخ %3/32دهد. عقل را افزایش مي

هاي باردار تا زمان زایمان نباید از درمان بودند که خانم

باور داشتند که  %5/4دندانپزشكي استفاده کنند. حدود 

هاي جلویي بالیي کودکي که با دندان متولد شده یا دندان

او بیرون زده است نشانه بدشانسي در خانواده است. حدود 

اي هاعتقاد داشتند که نیازي به نگراني در مورد دندان 56%

  .ریزندشیري نیست زیرا در نهایت با گذشت زمان مي

از قبیل عدم  هاي زیادياین مطالعه با محدودیت

هاي مختلف نژادي، قومي، مذهبي، و دسترسي به گروه

توان ادعا متكثر ایران مواجه بود. همچنین نميفرهنگي 

هاي اجتماعي که حاوي داشت که منابع مكتوب و شبكه

در این  ،باورهاي نامعتبر مربوط به سالمت دهان بودند

توان این ، ميرو اند. از اینمطالعه به طور کامل کاوش شده

اي از باورهاي مشهور به عنوان زیرمجموعه فهرست را نمونه

علمي و نامعتبر ایرانیان درباره فهرست جامع باورهاي شبه

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rathore%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31571777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gowdar%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=34447085
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سالمت دهان دانست که براي تكمیل آن مطالعات و 

 پژوهشهاي بیشتري مورد نیاز است.

 گیرينتیجه

نتیجه مطالعه حاضر، دستیابي به فهرستي از باورهاي 

 علمي یا نامعتبر مردم ایران در مورد سالمت دهان استشبه

این  .که براي تكمیل آن پژوهشهاي بیشتري مورد نیاز است

 هاي مختلف مرتبطحیطه هاي مختلفي درفهرست که گزاره

شود نشان از آن دارد که در با سالمت دهان را شامل مي

فرهنگ عامه ایرانیان باورهاي متنوعي در مورد سالمت دهان 

وجود دارد که درباره علمي و معتبر بودن آنها تردیدهاي 

  جدي وجود دارد.

 تشکر و قدردانی

 از اساتید دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي

 يکیف دندانپزشكاني که ما را در انجام این پژوهشو  مشهد

ایان نامه از پ . این مقاله، برگرفتهسپاسگزاریم ،رساندندیاري 

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه ثبت شده در  3265به شماره 

 .است 1399-1400در سال تحصیلي  علوم پزشكي مشهد
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