
آیا می دانستید انسان های اولیه هم از خالل دندان  استفاده می 

 کردند؟

تا تْجَ تَ قذهت تاالیی کَ خالل دًذاى دارد، در عصز اهزّس ٌُْس ُن تا 

ّجْد حضْر اًْاع هسْاک ُای جذیذ ّ هذرى ّ ًوًَْ ُای گًْاگْى ًخ 

 اُویت هی دٌُذ ّ تِتزیي تزًذ استفاده از خالل دنداندًذاى هزدم تَ 

ضزکت ُای تْلیذ . ُای هْجْد در تاسار را تِیَ ّ خزیذاری هی کٌٌذ

کٌٌذٍ خالل دًذاى تا طزاحی ُای فْق العادٍ ضیک ّ سیثا ّ الثتَ 

کارتزدی، ایي ّسیلَ را تزای تویش کزدى دًذاى ُا در هعزض خزیذ عالقَ 

 .هٌذاى در کطْر ُای هختلف قزار دادٍ اًذ

 

خالل دًذاى کواًی یکی اس ًوًَْ ُایی است کَ تا طزح ّ ساختاری ّیژٍ ّ 

هتوایش ًسثت تَ خالل دًذاى ُای عادی، دارای کارتزدی تیطتز، تِتز ّ 

خالل دًذاى کواًی دارای اًحٌایی کواًی ضکل ّ ًخ دًذاى . راحت تز است

مسایای استفاده از هی تاضذ، لذا هصزفی دّ جاًثَ دارد ّ ایي یکی اس 

 است کَ هْجة ضذٍ طزفذاراى سیادی را تَ سوت خْد جذب خالل دندان کمانی

 .کٌذ

 یکی اس رّش ُای هْثز ّ عالی در هیاى خالل دندان کمانیتَ کار تزدى 

حزکت ُای فیشیکی هطاتَ تزای خارج کزدى تاقی هاًذٍ غذا اس ال تَ الی 

اها آیا تا تَ حال تَ ایي هْضْع اًذیطیذٍ ایذ کَ قذهت . دًذاى ُاست

 استفادٍ اس خالل دًذاى اس اتتذا تَ چَ سهاًی تز هی گزدد؟



 

داًطوٌذاى در هیاى یافتَ ُای خْد تَ ایي ًتیجَ رسیذٍ اًذ کَ حذّد 

یک هیلیْى ُشار سال پیص اًساى ُای اّلیَ اس خالل دًذاى استفادٍ هی 

در ّاقع آى ُا تا آسهایطاتی کَ تز رّی آرّارٍ ُای کطف . کزدٍ اًذ

اتشار . ضذٍ اس آى ُا اًجام دادٍ اًذ، تَ ایي حقیقت پی تزدٍ اًذ

 سالیاى تسیار طْالًی است کَ هْرد استفادٍ خالل دندانُایی هاًٌذ 

حتی تغییزات هْجْد . اًساى ُا در قارٍ ُای هختلف جِاى قزار هی گیزد

در دًذاى ُای اسکلت ُای یافت ضذٍ، کَ تْسط تَ کار تزدى اتشاری ضثیَ 

خالل دًذاى تَ ّجْد آهذٍ است در ًتایج ایي آسهایص ُا تَ طْر کاهل 

 .ُْیذا ّ آضکار است ّ ًطاى اس هصزف اتشار خالل دًذاى هی تاضذ


