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 انتخاب رنگ روکش دندان چگونه است؟ 
میلیون رنگ موجود در طبیعت   ۱۳هایی که در طبیعت وجود دارد را ندارد. از بین  چشم ما توانایی دیدن تمام رنگ

 .چشم ما توانایی تشخیص بیش از یک میلیون رنگ را ندارد

ای بسیار حساس و چالش برانگیز است. بنابراین در  مسئله های قدامی  دندان انتخاب رنگ روکش دندان خصوصا در
 مهم است؟  رنگکدام ویژگی  کنیم کهانتخاب رنگ برای بیماران همیشه این سوال را مطرح می

 .رنگ ها سه ویژگی اصلی دارند

 .است و ما بیشتر از بقیه با آن درگیریم. ولی چندان مشخصه مهمی نیست اسم رنگ همان : )Hue( فام رنگ •

این خصیصه :(saturation) اشباع رنگ خلوص و  • میchroma  به  اهمیت هم گفته  هم  این مشخصه  و  شود 

 .چندانی ندارد

است و همیشه میزان اهمیت بیشتری دارد   سفیدی و سیاهی رنگمیزان    (value):درخشنگی و روشنایی رنگ  •

های تلویزیون را ببندیم و فقط یک رنگ حساس است. برای مثال اگر بقیه رنگبسیار   value چون چشم انسان به

مثل قرمز باز باشد فیلم قابل تشخیص نخواهد بود ولی اگر سیاه و سفید باشد کامال قابل تشخیص است چون 

 .حساس است value همانطور که گفتیم چشم انسان به

هایم خواهم دندانگوید میکند و مییمار به کلینیک مراجعه مییک اتفاق بسیار شایع در دندانپزشکی این است که ب
بینیم که کار زیبا و طبیعی نیست. نمای کنیم. در انتهای کار خود ما هم میسفید باشند و ما رنگ سفید را انتخاب می

 .طبیعی به دست نیامده با اینکه خواسته خود بیمار این رنگ بوده است 

کند آیا روکش دندان باید در نظر بگیریم این است که وقتی بیمار رنگ سفید را انتخاب میای که در انتخاب رنگ  نکته

 .کند و واقعا ته ذهنش رنگ سفید نیستخواهد؟ یا منظور دیگری دارد که با این عنوان بیانش میواقعا رنگ سفید می

 .خواهد در واقع بسیاری از اوقات منظور بیمار این است که رنگ زرد نمی

 

https://highdentlab.com/%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%85#:%7E:text=%D9%81%D8%A7%D9%85%20(%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%3A%20hue%20),%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%85#:%7E:text=%D9%81%D8%A7%D9%85%20(%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%3A%20hue%20),%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%85#:%7E:text=%D9%81%D8%A7%D9%85%20(%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%3A%20hue%20),%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA.
https://korivand.com/color-saturation/


 
 

 

 

دهیم. شاید رنگ مقداری روشن و سفید باشد. اما به محض را به بیمار نشان می a1 برای مثال فرض کنید که ما رنگ

کند. چشم بیمار را اذیت می a2 تر است، آن زردی رنگدهیم به عنوان رنگی که کمی تیرهرا نشان می a2 اینکه رنگ

نتیجه می این  به  اما خپس  نمیخواهد  زرد  رنگ  بیان میرسد که  این صورت  به  را  رنگ سفید  واسته خود  کند که 

در واقع بیمار به جای اینکه به ما بگوید چه چیزی   .خواهد. چون در ذهن بیمار رنگی که زرد نیست سفید استمی
 .خواهدگوید رنگ سفید میتر باشد. میخواهد که تکلیف روشننمی

 

 اما راه چاره در مواجه با چنین بیمارانی چیست؟ 

 

 بنظر شما همان ابتدا به سراغ رنگ سفید برویم یا بگردیم و مشلک را پیدا کنیم؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 چگونه رنگی طبیعی انتخاب کنیم؟
 چاره کار چیست؟  .خواهیم رنگی انتخاب کنیم که بیش از حد سفید نباشد و در عین حال زردی نداشته باشدپس ما می

رنگ به سراغ ویژگی دیگری برویم تا به آن نمای طبیعی مورد نظر خود   Hue در اینجا ما باید به جای پرداختن به 

 .برسیم

، جلب توجه،  Valueن در واقع با پایین آمد .به ما بسیار کمک خواهد کرد Value در انتخاب رنگ روکش دندان طبیعی
 .شودشود و در عین حال زردی مشاهده نمینازیبایی و نمای غیرطبیعی از رنگ گرفته می

 

 را پایین بیاوریم؟   valueآید این است که چگونهسوالی که پیش می 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

value  آیدبه سه روش زیر پایین می: 
پایین بیاید. در واقع تن رنگ را به سمت  value شود کهباعث می رنگ خاکستری وجود :استفاده از رنگ خاکستری .1

 .شویمنزدیک می c و یا b به رنگ a بریم یعنی از رنگخاکستری می

این   .شودمی value باعث پایین آمدن    Translucency اگر ضخامت انامل را زیاد کنیم،  :افزایش ضخامت انامل .2

شود با عبور نور، نور کمتری از سطح دندان  برد اشتباه است. بلکه باعث میرا باال می value تصور که ترنسلوسنسی

نوری ک انرژی  میزان  و  برسد  ما  ما میبه چشم  به چشم  دندان  از سطح  دندان ه  نتیجه  در  بیاید.  پایین  رسد 

شود که ما بدون اینکه رنگ بسیار سفید برای دندان آید. این باعث میپایین می value شود وتر میترانسلوسنت

 .انتخاب کنیم زردی را حذف کنیم

ست و شیشه مانند است دربیارویم اگر سطح دندان را از آن سطح صافی که براق و یکد :افزایش خشونت سطحی  .3

کند در  برخورد می   و یک کرکتریزیشن سطحی روی سطح رستوریشن ایجاد کنیم، نوری که به سطح رستوریشن

  .آید کند پایین میشود. در نتیجه میزان انرژی نوری که از سطح جسم به چشم ما بازتابش میبازتابش متفرق می
شود شود سهم چشم ما از میزان نوری که بازتاب میکند ولی چون متفرق میمیدر واقع با اینکه تمام نور بازتاب  

  .آیدرستوریشن در چشم بیننده پایین می value کم است. در نتیجه

 جمع بندی
با انتخاب رنگ روکش دندان  افزایش تن خاکستری، افزایش ضخامت انامل،   یعنی value کاهش  این روش ها در 

 کنند که روکش دندان در عین حال که زرد نیست آن سفیدی که به علتا کمک میبه م افزایش خشونت سطحی

value   کند را نداشته باشد، طبیعی جلوه کند، خواسته بیمار در نظر گرفته  زیاد نمای غیرطبیعی در روکش ایجاد می

  .شود و رضایت او را در پی داشته باشد


