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07
زیبایی  ترمیم های  شکست  یا  موفقیت  در  حیاتی  نقش  رنگ 
دندان ایفا می کند. عمل تطبیق رنگ به همان اندازه که علم 
محسوب می شود، هنری است که به آگاهی از اصول علم رنگ 
دارد.  نیاز  رنگ  تطبیق  تکنیک های  از  کافی  مقدار  اجرای  و 
طبیعت  درک  و  رنگ  اصول  زمینۀ  در  الزم  دانش  فصل  این 
پیچیدۀ رنگ و ظاهر دندان را فراهم می کند. همچنین در این 
فصل دربارۀ روش های تطبیق رنگ و ابزار رسیدن به نتیجه های 
قابل پیش بینی زیبایی به همراه منابع موجود برای ادامۀ بهبود، 

بحث می شود. 
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رنگ و ادراک1
سهگانۀرنگ2)موقعیتمشاهدهکننده(

درک رنگ توسط انسان نتیجۀ تعامل سه عنصر است: منبع نور، شیء و مشاهده کننده )شکل 1.7(. از آنجایی که هر سه عنصر تغییرپذیرند، هرگونه تغییر در یکی از این عناصر، 
بر درک نهایی رنگ تأثیرگذار خواهد بود. منبع نور، فرمی مرئی از امواج الکترومغناطیس است که شیء را روشن می کند. هنگامی که نور با شیء )دندان( برخورد می کند، نسبتی 
از انرژی جذب شده عبور می کند یا منعکس می شود. ادراک رنگ به توانایی سیستم بینایی هر انسان برای ترکیب و تفسیر تعامل فیزیکی نور و شیء وابسته است. مقدار نور 
منعکس شده که به چشم مشاهده کننده می رسد، احساس منحصر به فردی در مغز تحریک می کند که آن را به عنوان رنگ درک می کنیم. به بیان دیگر، ادراک رنگ در نهایت، در 
مغز اتفاق می افتد و فقط به ویژگی شیء وابسته نیست؛ به همین دلیل، می توان رنگ را احساسی فیزیکی و  روان شناختی تعریف کرد که توسط نور مرئی در چشم تحریک و 

توسط مغز تفسیر می شود.

شکل1.۷.مجموعۀسهتاییرنگ)موقعیِتمشاهدهگر(

دیدنرنگ3
رادها و مخروط ها4 

چشم و مغز انسان که بینایی رنگی را ممکن می کنند، سیستمی شگفت انگیز و پیچیده 
را شکل می دهند. سیستم بینایی هر شخص با بینایی رنگی نرمال می تواند میلیون ها 
رنگ مختلف را تشخیص دهد. در درونی ترین الیۀ شبکیۀ چشم، دو نوع نورون ویژه به 
نام رادها و مخروطی ها قرار دارد که به عنوان فتورسپتور عمل می کنند؛ از بین این دو 
فتورسپتور، راد ها پرتعدادتر و به سطوح پایین نور حساس اند. وظیفۀ راد ها در درجۀ 
اول، دیدن پیرامون است و قابلیت تشخیص رنگ ندارند. راد ها در سطوح پایین نور به 
ما کمک می کنند تا اشیا را در مقیاس خاکستری ببینیم. هرچه نور بیشتر می شود، 
فعالیت راد ها کمتر می شود. اما مخروط ها در نور زیاد فعالیت می کنند و بینایی رنگی 
شیمیایی  انرژی های  به  را  نور  فتورسپتور،  دو  هر  می کنند.  فراهم  را  زیاد  وضوح  با 
تبدیل می کنند که میلیون ها پایانۀ عصبی را تحریک می کند. عصب اپتیک پیام های 
عصبی را به مغز منتقل می کند و در آنجا رنگ تفسیر می شود. سه نوع از مخروط ها 
در شبکیه وجود دارند که به طول موج های مختلف نور حساس اند: آبی، سبز و قرمز. 
با  و  به ترتیب  دارند.  به طول موج های کوتاه  را  بیشترین حساسیت  آبی  مخروط های 
مقداری هم پوشانی، مخروط های سبز و قرمز بیشترین حساسیت را به طول موج های 

متوسط و بلندتر دارند.

نارسایی رنگ5
نارسایی رنگی نوعی ضعف یا فقدان یک یا چند تا از سه نوع مخروط هاست. معمول ترین 

نارسایی رنگی در نوع مخروط ها نقص نسبی در مخروط های رنگ سبز است که آن 
از:  عبارت اند  رنگی  نارسایی  انواع  دیگر  می شناسند.   deuteranomaly نام  با  را 
protanomaly که حاصل کاهش حساسیت به نور قرمز است و tritanomaly که 

نقص در دیدن رنگ آبی است. اشخاصی که به این نارسایی های رنگی دچار هستند، 
هنوز رنگ را می بینند؛ اگرچه بینایی رنگی آن ها دچار اختالل شده است )شکل 2.7(. 
افرادی که گرفتار کوررنگی6 هستند، دچار کمبود در هر سه نوع مخروط ها هستند؛ 
نارسایی  می شود.  نامیده   achromatopsia یا   monochromacy وضعیت  این 
رنگی سبب می شود کلینیسین هنگام تطبیق بصری رنگ دچار چالش شود. تست های 
تست  و   )۳.7 )شکل   Ishihara تست  رنگی  بینایی  بررسی کردن  برای  مشهور  کلی 

Farnsworth-Munsell هستند.

ابعادرنگ۷
به بیان  یا  منظم  روشی  در  رنگ  سامان دهی  برای  زیادی  تئوری های  و  سیستم ها 
دیگر، فضاهای رنگی، وجود دارد. محبوب ترین سیستم برای تطبیق رنگ بصری در 
دندان پزشکی مدل سه بعدی است که هنرمند آمریکایی، آلفرد اچ. مانسل،8 در سال 
18۹8 آن را ارائه کرده است. سیستم رنگی مانسل پایه گذار طبقه بندی اشیای رنگی در 
سه بعد است: هیو، ولیو و کروما. درک مفاهیم هیو، ولیو و کروما برای فهم کامل تطبیق 

رنگ دندان، آن گونه که در این فصل توصیف می شود، حائز اهمیت است.

1 . color & perception 
2 . the color triplet 

3 . color vision
4. rods & cones

5 . color deficiency 
6. color blind

7 . color dimensions 
8. Alfred H. Munsell 
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شکلA .2.۷: عکس دیجیتالی تغییرنیافته مطابق بابینایی رنگ معمولی)normal color vision( و بعد از شبیه سازیهای کاهش رنگ، 
.Tritanomaly  :D ،Deuteranomaly :C ،Protanomaly :B

شکل3.۷.تستIshihara.مشاهدهگربایدشمارۀA(۷۴(و۴2)B(راببیند.

9 . hue
10 . value

11 . bleaching 
12 . brighter

هیو۹
قرمز،  شیء،  می شود  گفته  آن  طریق  از  که  است  مشخصه ای  رنگ  از  بُعد  این 
نارنجی، زرد، سبز، آبی، بنفش و... به نظر می رسد. این ها رنگ های pure هستند 
که در چرخ رنگ پایه یا جعبۀ مدادرنگی ساده می توان آن ها را یافت. همان طور 
که در شکل 4.7 دیده می شود، این هیو ها که در طیف بینایی ظهور می یابند، در 
هیوی  استاندارد،  یک  با  مقایسه  در  داده می شوند.  قرار  متداومی  دایره ای  مقیاس 

هر شیء با الفاظی از قبیل قرمزتر، زردتر، سبزتر یا آبی تر بیان می شود.

ولیو10
از  عمودی  آکروماتیک  بعد مقیاس  این  اشاره می کند.  رنگ  هر  روشنایی  به  ولیو  بُعد 

سیاه تا سفید است که تمام سایه های خاکستری را نمایش می دهد و معموالً به صورت 
تاریک تر یا روشن تر بیان می شود. دندانی که به دلیل سفیدکردن11 روشن تر12 به نظر 

می رسد، در بُعد ولیو افزایش نشان خواهد داد.

کروما1۳
در حالی که هیو تفاوت و تمایز رنگ های مختلف را ممکن می سازد، کروما مربوط 
به اختالف در قدرت طیف های مختلف یک رنگ است. هرچه فاصله دورتر از محور 
عمودی آکروماتیک باشد، کروما باالتر، یعنی قوی تر و شدیدتر است. هرچه رنگ به 
محور آکروماتیک )ولیو( نزدیک تر باشد، کروما پایین تر، یعنی ضعیف تر و رنگ پریده تر 
می شود.  توصیف  کروماتیک  بیشتر  یا  کروماتیک  کمتر  به صورت  اغلب  کروما  است. 

13 . chroma  
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)رنگهای هیوها ولیو. عمودی آکروماتیک محور با مانسل، رنگ ۴.۷.سیستم شکل
مختلف(دردایرهای3۶۰درجهایمرتبشدهاند.کرومابافاصلهایازمحورولیونشان
دادهشدهاست؛یعنیقدرتیکرنگمشابهبادوریاشازمحورولیوافزایشمییابد.

دیگرخصوصیاتنوری
هنگامی که نور به سطح شیء برخورد می کند، تغییر در ضریب شکست باعث می شود 
ماده امواج را منعکس و جذب کند یا انتقال دهد. ترکیب سرعت نور و تغییر جهت 
توصیف  فصل  ادامۀ  در  که  می شود  دندان ها  خاص  اپتیکی  ظاهر  ایجاد  باعث  امواج 

می شوند. 

ترانسلوسنسی
ترانسلوسنسی درجۀ پراکندگی نوِر در حال انتقال توسط شیء است که باعث ایجاد 
ظاهری بین اپاسیتی کامل و ترانسپرنسی کامل می شود. اپاسیتی کامل با سدکردن 
عبور نور، الیۀ زیرین خود را مبهم می کند؛ در حالی که شیئی کاماًل ترانسپرنت، تمام 
نور را بدون پراکندگی14 از خود عبور داده و الیۀ زیرین خود را به وضوح نشان می دهد.

ایریِدِسنس
ایریدسنس اثری رنگین کمان گونه است که با انکسار نور15 ایجاد می شود و با توجه به 
زاویه ای که شیء دیده می شود یا زاویۀ انتشار16 منبع نور، تغییر می کند. ایریدسنس 
با ضریب شکست  واسطه17  دو  بین  که  نازک  الیه ای  از  نور  که  می افتد  اتفاق  زمانی 
یا  صابون  حباب  از  نمونه،  برای  شود؛  پراکنده  دارد،  قرار  هوا(  و  آب  )مانند  متفاوت 
الیه ای نازک از روغن روی آب. دندان ها خاصیت ایریدسنس را نشان نمی دهند و گاه 

با اپالسنس18 اشتباه گرفته می شود. 

دندانی با ظاهر قرمزتر و یا زردتر در ناحیۀ سرویکال، همان طور که معموالً در کانین 
توصیف می شود. همان طور  با عنوان کروماتیک تر  مشاهده می شود، در آن منطقه 

که کروما افزایش می یابد، هیو خاص تر می شود.

اپالسنس
اپال  هر  رنگ های  داخلی  نقش  که  است  شیری رنگ1۹  ایریدیسنس  نوعی  اپالسنس 
دو  بین  نور  پراکندگی  از  ناشی  اپالسنس  طبیعی،  دندان  در  می کند.  شبیه سازی  را 
فاز میناست که ضرایب شکست متفاوت دارند. طول موج های کوتاه نور که منعکس 
می شوند، هیوی آبی رنگی را نشان می دهند؛ در حالی که طول موج های بلندتر، مانند 

نارنجی و قرمز، از دندان عبور می کنند. 

Gloss

منشأ  سطوح  توسط  بازتاب شده  نور  هندسی  توزیع  از  که  بصری  ظاهری  ویژگی 
می گیرد، gloss نام دارد. به طور ویژه، gloss اصطالحی است که برای توصیف مقدار 
طریق  از  معموالً  فلز ها  می شود.  استفاده  از سطح شیء  آینه ای20  نور  انعکاس  نسبی 
انعکاس اسپکوالر قوی تر، از مواد دیگر متمایز می شوند و سطوح صاف از سطوح خشن، 

glossy تر ظاهر می شوند. 

فلورسنس
برخی محرک های خارجی سبب ایجاد نوع خاصی از انتشار نور توسط ماده می شوند. 
این گونه از انتشار نور، »فلورسنس« نام دارد که نوعی از لومینسانس است. به دنبال 
انرژی  از  فلورسنت مقداری  مادۀ  بنفش،  ماورای  نور  و معموالً  نور  به وسیلۀ  تحریک 
جذب شده را به شکل طول موج های بلندتر بازپخش می کند. زمانی که لومینسانس 
after-glow، فسفرسانس  این  به  پیدا می کند،  ادامه  از حذف منبع تحریک  پس 

می گویند. 

Surround Effects and Blending

رنگ نه تنها به بُعد های رنگی و ویژگی های اپتیکی اش، بلکه به محیطی که شیء در آن 
قرار دارد و تطبیق چشم هایمان و تجربۀ دیداری اخیرمان نیز بستگی دارد. 

القای کروماتیک
وقتی دو شیء با رنگ یکسان در پس زمینه هایی با رنگ های متفاوت باشند، احساسی 
این دو  ایجاد می شود.  از رنگ بدون تحریک مستقیم مخروط های مربوط  غیرواقعی 
زمانی  اما  رنگشان یکسان دیده می شود؛  به صورت جداگانه دیده شوند،  شیء، وقتی 
که هریک با محیط های متفاوت ترکیب می شوند، ممکن است در مقایسه با یکدیگر، 
درک های متفاوتی از رنگ را نشان دهند. این پدیده ای است که رنگ شناسان آن را 

القای کروماتیک21 می نامند.

تضاد و ادغام22 
که  زمانی  کند.  ایجاد  ادغام24  اثر  یا  تضاد2۳  اثر  است  ممکن  کروماتیک  القای 
را »کنتراست  پدیده  این  به سمت رنگ مکمل محیطش متمایل شود،  رنگ شیء 
هنگامی  یعنی  را،  پدیده  این  عکس   25.)A5.7 )شکل  می نامند  هم زمان«  رنگ 
کروماتیک  ادغام  یابد،  کاهش  محیطش  و  شیء  رنگ  میان  درک  در  تفاوت  که 

می گویند.

Blending Effect

)شیء(  ترمیمی  مادۀ  که  می افتد  اتفاق  زمانی  ادغام  ادراک  پدیدۀ  بالینی،  لحاظ  از 
نسبت  مشابه تری  ترکیب  و  می گیرد  خود  به  را  پس زمینه(  یا  )محیط  دندان  رنگ 
دندان پزشکی، مقاالت  در  می دهد.  نشان  می شود،  دیده  به تنهایی  که  زمانی  به 

14 . scattering  
15 . defraction 

16 . incidence 
17. medium 

18 . opalescence  
19 . milky 

20 . specular 
21. chromatic induction 

22 . contrast and assimilation  
23. contrast effect 

24 . assimilation effect  
25.www.andrewkelsall.com/color-effect-designers-should-see 
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این درهم آمیختگی بصری دندان و ماده با عنوان اثر درهم آمیختگی27 شناخته می شود. 
اثر درهم آمیختگی معموالً و به اشتباه، به نام chameleon effect معرفی می شود.

پسزمینههای بهسبب ایکس دو همزمان. رنگ کنتراست :A .۵.۷ شکل
در وقتی حال، این با میشوند. ظاهر مختلف رنگهای بهصورت مختلف
رنِگ که میشود مشخص شوند، دیده عکس پایین میانۀ در برخوردشان
یکسانیدارند.B:مکمل.2۶برایسیثانیهبهنقطۀتالقِیچهاررنگخیره
رنگ تصویرهای زیر در سفید هدِف نقطۀ به را خیره نگاِه سپس شوید؛
بگردانید.خستگِیشبکیهمنجربهظهورتوهمیازرنگهایمکملمیشود.

26 . afterimage 
27 . blending effect (BE) 

28 . cyan color  

Complementary Afterimage

مشابه اثر تضاد و اثر ادغام، چشم های ما می توانند با تجربه ای بصری که به تازگی رخ 
داده، تطبیق پیدا کنند و باعث برانگیختن ادراک های غیرواقعی از رنگ شوند. وقتی 
تقریباً برای سی ثانیه یا بیشتر به یک رنگ خالص خیره می شویم، فتورسپتور های ما 
حساس می شوند )خستگی شبکیه( و ممکن است تصویر های غیرواقعی از رنگ های 
 complementary afterimage نام  با  را  پدیده  این  کنند؛  ایجاد  مکمل 
می شناسند. اگر شخصی روی رنگ خالص، برای مثال قرمز، تمرکز کند، مخروط های 
قرمز به تدریج پاسخ ضعیف تری به آن سیگنال قرمز منعکس شده خواهند داد. سپس 
تمام رنگ ها  تغییر دهد،  به یک هدف سفید خالص  را  توجه خود  نقطۀ  اگر شخص 
به شبکیه منعکس می شوند و مخروط ها سیگنال قوی سبز و سیگنال قوی آبی، اما 
سیگنال ضعیف قرمز می فرستند. شخص afterimage آبی متمایل به سبز28 خواهد 

.)B5.7 دید که این رنگ آبی متمایل به سبز، مکمل رنگ قرمز است )شکل

رنگوظاهردندانهاومواددندانی
ظاهرورنگدندان

اینکه چگونه انعکاس ها و انتقال های مختلف نور با هم ادغام می شوند تا درک رنگ ها 
در دندان های انسان را ایجاد کنند، پروسه ای پیچیده است که کاماًل درک نشده است. 
ظاهر پلی کروماتیک دندان از تداخل نسبی سیگنال های نور و ادراک ما ناشی می شود 

)شکل 6.7(.

شکل۶.۷.نمایِشتقابلپیچیدۀنورودندان

اندازه گیری کّمی میزان رنگ دندان در گذشته، با اندازه گیری در سه ناحیۀ سرویکال و میانی و اینسایزال گزارش شده است. توصیف نواحی مختلف دندان می تواند به درک 
چگونگی ارتباط آن ها با رنگ و ظاهر کلی دندان کمک کند؛ با این حال این رویکرد لزوماً برای دستیابی به ظاهر پلی کروماتیک و پیچیدۀ دندان کافی نیست )شکل 7.7(.

عاج
به صورت کلی، رنگ دندان یکنواخت نیست. عاج به طوری چشمگیر در رنگ دندان مشارکت می کند. این مشارکت، به خصوص در بخش سرویکال دندان مهم است؛ یعنی در 
جایی که الیه ای نازک از مینا وجود دارد. این بخش معموالً کروماتیک ترین بخش است )شکل 8.7(. هرچه از بخش میانی به سمت اینسایزال می رویم، کروما به تدریج کاهش 

می یابد و هیو از زرد به قرمز تغییر پیدا می کند. همچنین عاج منبع اولیۀ فلورسنس دندان است.


