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Abstract 

Background: Porcelain shade selection is very important in dentistry. There are some criteria for 

selecting the correct shade, but the extent to which these criteria are employed is not clear. The 

present study aimed to evaluate the performance of general dentists in using the principles of 

porcelain shade selection in Shiraz in 2012. 

Methods: This cross-sectional study was conducted on 82 general dentists in Shiraz. While the 

dentists were selecting the shade, we evaluated the use of principles of shade selection (look angle, 

eye posture, and distance). Then, the data were analyzed using the SPSS statistical software. 

Results: None of the study dentists used commercial light sources and 52.4% benefited from 

daylight. Moreover, 53.4%, 57.3%, and 69.5% of the dentists had correct eye posture, correct look 

angle, and correct distance, respectively. The results showed a significant relationship between 

working experience and correct shade selection (P=0.03). 

Conclusion: The results of the present study demonstrated that about half of the general dentists did 

not follow the principles of shade selection. Thus, dentists’ attention should be attracted to the 

principles of shade selection. Also, further studies are required to focus on the reasons for not 

observing these principles. 

Keywords: Porcelain, Principles, Shade selection, General dentists 

 

Sadra Med Sci J 2014; 2(2): 103-110 
Received: Sep. 7th, 2013 
Accepted: Jan. 10th, 2014 

                                                             
*
Corresponding Author: Saboori A.  Assistant Professor, Department of Dental Prosthesists, School of Dentistry, Shiraz University of 

Medical Sciences, Shiraz, Iran, amir_saboori673@yahoo.com 



  همکاران و سید امیر عباس صبوري                                                                            1393 بهار ،2، شماره 2دوره / ١٠٤

www.sadramj.com 
 

صدرا پزشکی علـــوم علمی مجــــله   

110 تا 103 صفحات ،1393 بهار، 2 شماره ،2 دوره  

16/06/92: دریافت تاریخ  20/10/92: پذیرش تاریخ   

 

  1391 -شیراز -ی در رعایت اصول انتخاب رنگ پرسلنبررسی عملکرد دندانپزشکان عموم

 4و3، پریسا قدرتی4و3، مصطفی احمدي2، امین رازقی*1سید امیر عباس صبوري

  ، شیراز، ایراناستادیار گروه پروتز هاي دندانی،دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز1
  ، شیراز، ایراندانشگاه علوم پزشکی شیرازاستادیار گروه پروتز هاي دندانی،دانشکده دندانپزشکی، 2
  ، شیراز، ایراندندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز3

  ، شیراز، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز4

  چکیده

نتخاب صحیح رنگ پرسلن وجود دارد، اما اصول مشخصی جهت ا. انتخاب صحیح رنگ پرسلن در دندانپزشکی اهمیت زیادي دارد: مقدمه

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رعایت اصول انتخاب رنگ توسط . میزان رعایت این اصول توسط دندانپزشکان عمومی مشخص نیست

  .صورت گرفت1391دندانپزشکان عمومی شهر شیراز در سال 

در این پژوهش، در حالی که . پزشکان عمومی شهر شیراز، صورت گرفتنفر از دندان 82این مطالعه مقطعی با مشارکت  :ها مواد و روش

داده ها . مورد بررسی قرار گرفت) زاویه دید، حالت چشم و فاصله(کردند، میزان رعایت اصول انتخاب رنگ  دندانپزشکان انتخاب رنگ می

  .تجزیه و تحلیل شد SPSSبا استفاده از نرم افزار 

% 4/53.کردند از روشنایی روز استفاده می% 4/52کردند و  زشکان از سیستم تجاري روشنایی استفاده نمیهیچ کدام از دندانپ: ها یافته

ها همچنین نشان داد که  یافته. کردند فاصله  مناسب را رعایت می% 5/69زاویه دید مناسب داشتند و % 3/57حالت چشم مناسب داشتند، 

  ).=03/0P(د داشتانتخاب صحیح رنگ و تجربه کاري ارتباط وجو بین

شود رعایت اصول صحیح انتخاب  پیشنهاد می. کردند حدود نیمی از دندانپزشکان اصول انتخاب رنگ را رعایت نمی :گیري بحث و نتیجه

  .گردد انجام مطالعات بیشتر در زمینه علت عدم رعایت اصول در مطالعات آتی پیشنهاد می. رنگ مورد توجه دندانپزشکان قرار گیرد

  پرسلن، اصول، انتخاب رنگ، دندانپزشکان عمومی :کلیدي واژگان
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  مقدمه

رنگ . علم قواعد پایه رنگ از اهمیت زیادیبرخوردار است

توسط مانسل یک پدیده سه بعدي معرفی شده است که 

هیو یک خانواده رنگی را . باشند شامل هیو، کروم و ولیو می

ولیو ). سبز، آبی،  قرمز(دهد از خانواده رنگ دیگر تمیز می

مقدار نسبی روشن و تیرگی هیو یا درجه سفیدي و سیاهی 

تعیین . )1(کروما مقدار غلظت، شدت و قوت هیو است.است

رنگ صحیح یکی از کارهاي سخت براي اکثر دندانپزشکان 

چندین پژوهش با موضوع بازسازي رنگ طبیعی دندان . است

  . )2(انجام شده است

کور رنگی یکی . اوت استتوانایی افراد در تشخیص رنگ متف

از عواملی است که باعث اختالل در توانایی تشخیص رنگ 

باشد و به  می% 5و در زنان % 8شیوع آن در مردان . می شود

توان گفت زنان توانایی انتخاب رنگ بهتري  همین دلیل می

اي نشان داده شد که انتخاب رنگ  اما در مطالعه. )2(دارند

نگ، هنگام استفاده از نور طبیعی بین دو گروه سالم و کور ر

کند؛ در حالی که با استفاده از منابع نوري  با هم فرق می

با افزایش سن ). 1(تصحیح شده تفاوت آشکاري دیده نشد

شود که در تشخیص رنگهاي آبی و ارغوانی  قرنیه زردتر می

هم چنین اکسپوژر به دود سیگار، نور خورشید . گذارد اثر می

واند اثرات بدي بر روي درك رنگ داشته ت و لیزر نیز می

انتخاب رنگ تحت تاثیر  متغیرهایی هم چون سن، . )1(باشد

، شکل و ساختار دندان و منبع نور )3(رنگ تجربه،طیف

هاي انتخاب رنگ مختلف یکسان  و این درست )5, 4(میباشد

انتخاب رنگ به ارزیابی افراد بستگی دارد که  .)7, 6(است

است و از مراحل کلینیکی سخت به شمار این یک امر ذهنی 

بنابراین استانداردهاي آن توسعه پیدا کرده است و . رود می

هاي  روش. کند وسایلی ساخته شده که این کار را راحت می

اکثر . )2(شود مختلفی براي تعین رنگ استفاده می

هاي استاندارد رنگ یا  بندي هاي درجه دندانپزشکان از روش

جهت انتخاب رنگ استفاده  shade guide setهمان 

 هاي دیگري نیز وجود دارد مثل کلریمیتر روش .)8(کنند  می

)colorimeter( یا رنگ سنج و اسپکتروفوتومتر 

)spectrophotometer .( این وسایل جدید بسیار گران

همچنین نشان . هستند و براي استفاده نیاز به آموزش دارند

و تناقض در انتخاب  داده شده است که دچار ناهماهنگی

  . )9(رنگ هستند

گفته شده است که انتخاب  1991در مطالعه دوناهو سال 

رنگ هنگام استفاده از منابع نوري مختلف با یکدیگر فرق 

شود بهترین نور براي انتخاب رنگ نور  گمان می). 4(کند می

ترین نور،  مناسب. )1(تابد طبیعی است که از سمت شمال می

اما . تی است که نور آن تصحیح شده باشدروشنایی فلورسن

اي  ترین منابع نوري در مراکز دندانپزشکی از نوع رشته رایج

باشند که هیچ کدام براي تطابق رنگ مناسب  یا فلورسنت می

  .)10(نیستند 

اکثر مطالعات توجه کمی به جنسیت افراد در تعیین رنگ 

د نتایج توان در صورتی که این متغیري است که می. اند کرده

) Mollon(مالون  .)2(انتخاب رنگ را تحت تأثیر قرار دهد

تر  طی تحقیقی نشان داد توانایی زنان در انتخاب رنگ بیش

که در ) Donahue(در مطالعه دوناهو . )11(از مردان است

سال  24- 35بین سنین  )پسر 6دختر و  6(دانشجو 12آن 

تخاب ولیو از زنان در ان% 58از مردان و % 63.حضور داشتند

. )4(دار نبود موفق بودند که این تفاوت از نظر آماري معنی

 99که  2012اي در سال طی مطالعه) Miranda(میرندا 

شرکت ) مرد 54زن و  45( دانشجوي دندانپزشکی در آن

تر از زنان  داشتند؛ نشان داد که مردان در انتخاب رنگ موفق

ارزي بین چندین مطالعه دندانپزشکی تفاوت ب. )2(هستند

 .)13, 12, 5, 1(زنان و مردان در انتخاب رنگ نشان ندادند

نشان داد که میزان  2009اي در سال  حداد در مطالعه

. )14(باشد تجربه، فاکتور مشخصی در انتخاب رنگ نمی

همچنین حداد در همین مطالعه نشان دادند که سن و 

ا ام ؛)14(تجربه کلینیسین در انتخاب رنگ نقش مهمی ندارد
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نشان داد  2003در سال  اي در مطالعه) hammad(حامد 

ها نسبت به دندانپزشکان عمومی انتخاب رنگ  که پروتزیست

  .)15(بهتر و قابل تکرارتري دارند

ثابت شده است که بهترین وضعیت براي انتخاب رنگ؛ 

به دلیل بهبود ( قرارگیري چشم تکنسین در حالت نیمه باز

هاي بیمار و در فاصله  دندان، به موازات )valueتشخیص 

cm25 آنجا که در مورد نقش عوامل مهمی  از. )10(باشد می

هم چون جنسیت و تجربه کلینیسین هنوز اختالف نظر 

اي در این  وجود دارد و تاکنون در کشورمان ایران، مطالعه

مورد صورت نگرفته، در این مطالعه برآنیم تا نقش هر یک از 

مچنین با وجود اینکه اصولی مثل ه. عوامل را بررسی کنیم

فاصله کلینسین از بیمار، حالت چشم و زاویه چشم 

و بهترین منبع نوري در کتب درسی ثابت شده، به کلینسین 

شود و  نظر می رسد این اصول در جامعه کامالً رعایت نمی

تاکنون پژوهشی در این زمینه در ایران صورت نگرفته است 

ن پژوهش، درصد رعایت اصول لذا الزم دانستیم تا با ای

انتخاب رنگ را در جامعه آماري خود ارزیابی کنیم تا در 

صورت نیاز در دانشکده هاي دندان پزشکی تاکید بیشتري بر 

نتایج این تحقیق بتواند در  امید است که. آن صورت بگیرد

هاي دندانپزشکی جهت افزایش سطح  ها و کنگره بازآموزي

  .شجویان دندانپزشکیموثر واقع شودآگاهی دندانپزشکان و دان

  

  مواد و روش

نفر  95حجم نمونه شامل .این مطالعه به صورت مقطعی بود

از دندانپزشکان عمومی شهر شیرازداراي شماره نظام پزشکی 

پس از مراجعه به سازمان نظام . بودند 1391در سال 

پزشکی،لیست کلیه دندانپزشکان عمومی شیراز تهیه و 

نفر از آنها به صورت تصادفی ساده  95وفی، جدول اعداد تصا

نفر حاضر به همکاري نشده  9انتخاب شدند که از این میان 

نفر از آنها، بیماران را جهت انتخاب رنگ به البراتوار  4و 

. نفر در مطالعه شرکت کردند 82بنابراین  دادند، ارجاع می

الزم به ذکر است هیچ یک از این افراد مشکل کوررنگی 

اطالعات مورد نظر با یک بار مراجعه به مطب . تندنداش

دندانپزشکان عمومی شیراز،در حالیکه دندانپزشکان انتخاب 

مراجعه به مطب دندانپزشکان .آوري شد کردند، جمع رنگ می

اطالعات توسط دو . مذکور در ساعات روشنایی روز  بود

مجریان دانشجویی (دانشجوي سال آخر دندانپزشکی شیراز

  . آوري گردید جمع)طرح

هاي مختلفی براي انتخاب رنگ استفاده  Shade guide از

جهت تعیین ست انتخاب رنگی که به طور شایع در شود،  می

شود، یک مطالعه  هاي دندانپزشکی شیراز استفاده می مطب

pilot  انجام دادیم که طی آن مشخص شد، اکثر

 استفاده vita classicدندانپزشکان از ست انتخاب رنگ 

از ست انتخاب  B2و   A2،A3سه  نمونه رنگ . میکنند

ه و شماره آنها با از قبل جدا شد  vita classic رنگ

پس از مراجعه به مطب، دندانپزشکان . چسبی پوشانده شد

ساخت ( vita classicها با ست  با مقایسه نمونه رنگ

  ).1شکل (رنگ مورد نظر را انتخاب کردند )آلمان

  
 vitaاب رنگ توسط دندانپزشکان با استفاده از ست نحوه انتخ: 1شکل

classic درحالی که نمونه ها با چسب پوشانده شده است.  

  

خاب رنگ بود، از دور وي نتدر حالی که دندانپزشک مشغول ا

برد، شامل  را دنبال کرده و مراحل و اصولی را که به کار می

، حالت مناسب )cm 25( فاصله مناسب کلینسین از بیمار

به محاذات ( و زاویه مناسب چشم کلینسین) نیمه باز(چشم 
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، )فلورسنت تصحیح شده(و بهترین منبع نوري  )دندان بیمار

هم چنین سابقه کار دندانپزشکی و جنس آنها در فرم 

ها،  سازي شرایط نمونه جهت یکسان. عالمت زده شد 1شماره

در انتها .یک ست کامل انتخاب رنگ ویتا کالسیک برده شد

ها در فرم  حیح یا غلط بودن انتخاب رنگ هر یک از نمونهص

جهت بررسی ارتباط جنسیت و تجربه .مذکور عالمت زده شد

استفاده  chi-squareو آزمون  SPSSکاري از نرم افزار 

.شد

  

  آوري شده در مطالعه اطالعات جمع): 1(فرم شماره 

 سابقه کار  

 جنسیت  

 نور یونیتروشنایی روز       فلورسنت             ترکیبی سیستم هاي تجاري روشنایی        : نور  

 تر باالتر یا پایین( نامناسب)             روبرو( مناسب:  زاویه دید( 

 یک چشمی یا دو چشمی( نامناسب)              نیمه باز( مناسب: حالت چشم(  

 25( مناسب:  فاصلهcm                     (نامناسب )بیشتر یا کمتر(  

 صحیح           غلط  :انتخاب رنگ اول 

 صحیح           غلط  :انتخاب رنگ دوم 

 صحیح           غلط :انتخاب رنگ سوم

  ها یافته

نفر  43نفر در این مطالعه شرکت داشتند که  82در نهایت 

 45الزم به ذکر است از این تعداد . نفر مرد بودند 39زن و 

. سال تجربه داشتند 5نفر هم باالي  37سال و 5نفر زیر 

درصد استفاده از هر یک از منابع نور جهت انتخاب  1جدول

در هیچ یک از دندانپزشکانی که . دهد رنگ را نشان می

هاي تجاري روشنایی  مطالعه شرکت داشتند، از سیستم

نفر  43از نور یونیت، %) 97/10(نفر  9کردند،  استفاده نمی

از نور %) 85/15(نفر  13از روشنایی روز، %) 43/52(

از ترکیبی از هر کدام از منابع %) 73/20(نفر  17فلورسنت و 

 .کردند استفاده می

درصد رعایت اصول انتخاب در مورد  1طور که در جدول همان

نشان داده ) زاویه دید،حالت چشم و فاصله مناسب(رنگ 

نفر 47زاویه دید مناسب و %) 68/42(نفر  35: شده است

%) 34/46( نفر 38؛ .زاویه دید نامناسب داشتند%) 31/57(

حالت %) 65/53(نفر  44حالت چشمشان مناسب و 

فاصله با %) 51/69(نفر  57و  . چشمشان نامناسب بود

با فاصله نامناسب انتخاب رنگ %) 48/30(نفر  25مناسب و 

  .کردند می

پاسخ  68سال،  5افراد با سابقه کاري بیشتر یا مساوي  

 64سال،  5و افراد با سابقه کاري کمتر از %) 61(صحیح 

نتایج گویاي این بود که بین . داشتند%) 47(پاسخ صحیح 

داري وجود  معنیسابق کاري و انتخاب رنگ صحیح ارتباط 

  ).p= 03/0(داشت 

و دندانپزشکان %) 53(پاسخ صحیح  69دندانپزشکان زن 

ها  یافتهبه عالوه  .داشتند%) 48(پاسخ صحیح   57مذکر 

گویاي عدم وجود ارتباط بین جنسیت و انتخاب رنگ صحیح 

  ).P=68/0(از نظر آماري بود 
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دندانپزشکان  فراوانی رعایت اصول انتخاب رنگ پرسلن توسط: 1جدول 

  1391- عمومی شیراز

  درصد  فراوانی  متغیر

  نور

  سیستم تجاري روشنایی

  یونیت

  روشنایی روز

  فلورسنت

  ترکیبی از منابع نوري

  

0  

9  

43  

13  

17  

  

0  

97/10  

43/52  

85/15  

73/20  

  زاویه دید

  مناسب

  نامناسب

  

35  

47  

  

31/57  

68/42  

  حالت چشم

  مناسب

  نامناسب

  

44  

38  

  

45/53  

34/46  

  هفاصل

  مناسب

  نامناسب

  

57  

25  

  

51/69  

48/30  

  

  

رابطه جنسیت و تجربه کاري با انتخاب صحیح رنگ توسط : 2جدول 

  1391- دندانپزشکان عمومی شیراز 

  متغیر
پاسخ 

  صحیح
 P-value  پاسخ غلط

  جنسیت

  زنان

  مردان

 

69  

57  

  

60  

55  

  

68/0  

  تجربه کاري

  سال 5کمتر از 

  سال 5بیشتر از 

  

64  

68  

  

71  

43  

  

03/0  

  بحث

انتخاب رنگ صحیح یکی از کارهاي دشوار براي اغلب 

رسیدن به یک لبخند مناسب یکی از .دندانپزشکان است

  .)2(هاي ترمیمی است  اهداف بزرگ و اصلی در درمان

هاي  جهت افزایش در دقت و انتخاب صحیح تر رنگ ترمیم

براي مثال نور مناسب .دندان باید یکسري اصول رعایت شود

هیچ یک از .ور مهم در انتخاب رنگ استیک فاکت

کننده در این مطالعه از  نور تصحیح  دندانپزشکان شرکت

منبع نور دیگري که جهت .کردند شده فلورسنت استفاده نمی

از % 4/52شود،روشنایی روز است که  انتخاب رنگ استفاده می

از % 8/15طبق این مطالعه .کردند این منبع نور استفاده می

نیز % 9/10کردند و  ن از نور فلورسنت استفاده میدندانپزشکا

درصورتی . کردند از نور یونیت جهت تعیین رنگ استفاده می

که براساس کتاب رزنتال هیچ کدام براي انتخاب رنگ ترمیم 

  ). 10(مناسب نیستند 

 از دیگر اصولی که در انتخاب رنگ پرسلن باید رعایت شود،

بر اساس  .سب استزاویه دید و فاصله منا حالت چشم،

از دندانپزشکان حین انتخاب % 3/57هاي این مطالعه  یافته

از روبرو نمونه رنگ را انتخاب ( رنگ زاویه دید مناسب داشتند

زاویه دید مناسبی هنگام تعیین رنگ %  6/42و ) کنند می

از باال یا پایین به نمونه رنگ نگاه کرده و انتخاب ( نداشتند

با ( الت چشم نامناسب داشتندح%3/46). کردند رنگ می

در صورتی که حالت ) کردند چشم کامال باز انتخاب رنگ می

% 5/69در بین افراد شرکت کننده . چشم باید نیمه باز باشد

 25( فاصله مناسب را جهت انتخاب رنگ رعایت کردند

از دندانپزشکان از فاصله خیلی دور یا % 4/30و ) سانتیمتر

با توجه به نتایج .ا انتخاب کردندنمونه رنگ ر خیلی نزدیک،

بدست آمده، دندانپزشکان، فاصله مناسب را بیش از سایر 

زاویه دید مناسب و . کردند اصول انتخاب رنگ رعایت می

حالت چشم در مرتبه بعد قرار دارند و آخرین مورد نور 

به نظر . شود مناسب است که کمتر از سایر اصول رعایت می
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فلورسنت (استفاده از نور مناسب می آید دلیل اصلی عدم 

، این است که این نور به صورت تجاري در بازار )تصحیح شده

  .ایران وجود ندارد

نتایج مطالعه حاضر گویاي این بود که بین سابقه کاري و 

حداد نشان داد اما . انتخاب رنگ صحیح ارتباط وجود داشت

 باشد که میزان تجربه فاکتور مشخصی در انتخاب رنگ نمی

اي گزارش شد که سن و تجربه کلینیسین  در مطالعه. )14(

اما در مطالعه ). 14( در انتخاب رنگ نقش مهمی ندارد

ها نسبت به  دیگري به این نتیجه رسیدند که پروتزیست

تر و قابل  دندانپزشکان عمومی انتخاب رنگ هاي دقیق

  . )15( تکرارتري دارند

نسیت با نتایج انتخاب صحیح رنگ با ج عدم وجود ارتباط

و مطالعه دوناهو  )13, 12, 5, 1( چندین مطالعه دندانپزشکی

با ) 2(و میرندا ) 11(مطابقت دارند، اما مطالعه مالون ) 4(

به نظر می .نتایج بدست آمده از مطالعه کنونی مغایرت دارند

آید  دو پژوهش اخیر به دلیل نژاد یا حجم نمونه کمتر، 

  . نتیجه متفاوتی گرفته اند

در مطالعه حاضر تنها به توصیف رعایت اصول انتخاب رنگ 

شود در  پیشنهاد می. شده است  توسط دندانپزشکان پرداخته

مطالعه دیگري سهم هر یک از عوامل تاثیرگذار در انتخاب 

به صورت  )حالت چشم زاویه دید و فاصله، نور،( رنگ پرسلن

یح کنترل شده و جداگانه در موفقیت یک انتخاب رنگ صح

  .بررسی شود

جمله اینکه انتخاب  از هایی بود، این مطالعه داراي محدودیت

با ست A2 ،B2 ،A3رنگ توسط مقایسه نمونه رنگ هاي 

انتخاب رنگ ویتا کالسیک صورت گرفت در صورتی که در 

 .واقعیت باید رنگ دندان طبیعی در دهان تعیین شود

-3 همچنین مطالعات نشان داده است که ست انتخاب رنگ

D master تري است، ولی به دلیل آشنا  نمونه رنگ کامل

از آن  نبودن اغلب دندانپزشکان با این ست انتخاب رنگ،

  .استفاده نشد

شود در  با توجه به نتایج این بررسی پیشنهاد می

هاي بازآموزي تاکید  هاي دندانپزشکی و کنگره دانشکده

ها  ب رنگبیشتري بر اصول انتخاب رنگ صورت گیرد تا انتخا

  .دقیق تر باشد

  

  نتیجه گیري 

در این پژوهش مشخص شد که حدود نیمی از دندانپزشکان 

هیچ یک از . کردند اصول انتخاب رنگ را رعایت نمی

دندانپزشکان از نور فلورسنت تصحیح شده استفاده 

به عالوه تجربه با انتخاب صحیح رنگ ارتباط . کردند نمی

  .دار داشت معنی

  

  تقدیروتشکر

دکتر مصطفی  دانشجویی نامه پایان حاصل حاضر قالهم

 دانشگاه در 6573طرح  شماره با احمدي و پریسا قدرتی

آقاي  توسط آن آماري مراحل. باشد می شیراز پزشکی علوم

 دانشکده پژوهش توانمندسازي  مرکز در وثوقی مهرداد دکتر

  .گردد می قدردانی بدینوسیله که گرفته انجام دندانپزشکی
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