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 سنگ عقیق در ایران باستان

 سنگ عقیق همراه یکی از سنگ های نیمه قیمتی بوده کهه از دراا  ایهرا  بهاسهتها   ها بهه ادهررزه  دا                               

 ایرا  دواد  وجه قراا گرفته است.

باستا  شناسا  آثاای از این سنگ اا دا حفاای های خود  دا بقایای به جا دانده از کتیبه بنیاد  خت جمشیهد                    

 راقع دا شوش  دتعلق به دراا  هزااه سوم قبل از دیالد کشف کرده اند.

www.takbook.com

www.takbook.com



 همچنین از این سنگ به عنوا  زینت آالت دا ساخت کاخ های سلطنتی  

 دا دراا  داایوش کبیر استفاده دی شد.

 حهافهظ :

        دن چه عجب   است اشک  به انگ عقیق  اگر

 عقیق  لعل  و هست همچو  که دهر خا م           
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  Cartierمعرفی برند فرانسوی

کاا یه نام یک شرکت فرانسوی است که دا زدینه 

طراحی ر  ولید جواهرات ر ساعات های لوکس فعالیت 

 دی کند.

نام این شرکت دا حقیقت از خانواده ای گرفته شده 

دیالدی ددیریت این شرکت اا  ۴۶۹۱که  ا پایا  سال 

 بر عهده داشتند.

دفتر درکزی این برند هم اکنو  دا شهر پاایس 

 دستقر دی باشد.
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ادتیاز سهاخهت    ۴۶۹۱این برند برای ارلین باا دا سال      

جواهرات سلطنتی انگلیس اا از پادشاه ادارااد ششم        

 دایافت کرد.

بعد ها این دسئله  وسط کشهواههای فهرارانهی نه هیهر                 

 اسپانیا  پر غال  ارسیهه  یهونها   بهلهریهک  اردهانهی                  

 دصر ر ...  کراا شد.
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 ۴۴۱۱برند کهاا هیهه بهرای ارلهیهن بهاا دا سهال                       

  اسیس گردید.” لوئیس فرانکو کاا یه “   وسط

 لوئیس کاا یه کاا  هجهاات جهواههرات اا زیهر نه هر                 

آدوخت ر بعد از بازنشسهتهه شهد           ”  آدرلف پیکااد ”  

ری کسب ر کااش اا خریداای کرد ر خانه کاا یهه اا      

 ااه اندازی نمود.

 وسط پسرا  کاا هیهه ر         ۴۴۱۱برند کاا یه دا سال     

 آدرلف پیکااد جهانی شد.
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به دنبال نااضایتی یک فضانواد از ساعت های جیبی آ  زدا   ساعتی دچی بسیاا  ۴۶۹۱این برند دا سال 

 باایک با صفحه ای دربع شکل طراحی کرد.

 این ساعت دا آ  زدا  بسیاا دواد استقبال ر  وجه دردم قراا گرفت.
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” اددهونهد جهاگهر         ”  قراادادی با      ۴۶۹۱کاا یه دا سال    

 ادضا کهرد کهه بهر طهبهق آ  ادهتهیهاز حهمهل ر نهقهل                               

 ساعت های کاا یه به ار راگذاا شد.

 چندی بعد بهه یهکهی از دهوفهق  هریهن اشهخها                        جاگر

 دا  ولید ساعت  بدیل شد.
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شرکتهی دشهتهرا بها           ۴۶۹۹برند کاا یه دا سال     

ادرااد جاگر  شکیل داد کهه بهه طهوا انهحهصهاای                 

 دحصوالت برند کاا یه اا حمل ر نقل دی کرد.

 دا همین دراا  کهاا هیهه اقهدام بهه کهد بهنهدی                    

 ساعت های برند خود کرد.

 این کدها  اعدادی چهههاا اقهمهی بهودنهد کهه دا                    

 پشت ساعت ها حک دی شدند.
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 از دپاا ما  اس برند کاا یه ااائه گردید.  ۴۶۹۱کلکسیونی از جواهرات نقره  دا سال 

 این جواهرات دااای سبک خا  ر قیمتی اازا  بودند که بسیاا دواد  وجه قراا گرفتند.
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یکی از طالیی  رین دراا  کاا یه بود که  وانست به دستاراد ها بزاگی دا صنعت جواهرسازی  ۴۶۱۱سال 

 دست پیدا کند.

 کلیه نمایندگی های آدریکا کاا یه به فررش اسید. ۴۶۱۹پس از درگ پیره کاا یه دا سال 

 برند کاا یه دا پاایس  وسط گررهی از سردایه گذااا  خریداای شد. ۴۶۱۹دا سال 

 دجددا خریداای شده ر کاا یه دونته  اسیس گردید. ۴۶۱۹ر  ۴۶۱۱کاا یه لند  ر کاا یه نیویواا دا سال 
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 ۹۹۹کاا یه دونته هم اکنو  یکی از بزاگترین برند ها دا  ولید ر طراحی جواهرات دی باشد که بیش از 

 شبعه دا سراسر دنیا داد.

” دردینیک پرین”  اقدام گشت ر دا این سال re saC es esuMLseLs“ s” برند کاا یه با برند  ۴۶۴۴دا سال 

 به ایاست هیات ددیره اا بر عهده گرفت.

 اا  شکیل داد ر برند پیاژه ر بوده درسیه اا خریداای کرد.” هلدینگ” کاا یه شرکتی به نام  ۴۶۴۴دا سال 
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 آغاز به کاا کرد. ۴۶۶۹-۴۶۴۶کلکسیونی کاا یه دا سال   ارلین نمایشگاه

 عالاغم بحرا  دالی دا اارپا برند کاا یه  وانست به اشد خود اداده دهد.

 دعتبر رین برندها دا صنعت طال ر جواهرات ر ساعت های لوکس بدل شده است.  ادررزه کاا یه به یکی از
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 همه چیز درباره الماس

الماس از کلمه یونانی به دعنای شکست ناپذیر گرفته شده ر به دلیل داخشندگی بسیاا طرفدااا  زیادی اا بهه خهود اخهتهصها  داده                           

 است.

 الماس ها به دلیل زیبایی  داخشندگی  شفافیت ر کم یاب بودنشا  بسیاا اازشمند هستند.

این داده از کربن خالص  شکیل شده است ر به انگ های دختلفی یافت دی شودکه به طوا طبیعی   حت فشاا زیاد دا سنگ های اعهمها                

s(HPsHT)ددها بهاال       -زدین ر به ددت دیلیو  ها سال ایجاد دی شود ادا دی  وا  آ  اا دا آزدایشگاه ها با استفاده از فرآیند فشهاا بهاال                     

  ولید کرد که این نوع الماس  شباهت بسیاای به نوع طبیعی آ  دااد.
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 به علت رجود پیوند چهااگانه بین ا م های کربن باعث شده  ا الماس ساخهتهاای دهحهکهم  قهوی ر سهخهت داشهتهه بهاشهد ر ایهن ادهر                                        

 باشد که الماس اا به عنوا  سخت  رین داده شناخته شده دنیا کرده است. ۴۹باعث این شده که داجه سختی الماس 

 قیمت الماس بستگی به برش آ  ها  انگ  عیاا ر شفافیت  آ  ها دااد.

 نکته جالبی که دا دواد الماس ها دواد  وجه دی باشد این است که الماس ها فقط  وسط الماس قابل خراش خواد  دی باشد.

 از دعررف  رین الماس های گرا  قیمت دی باشد.Hopessالماس کوه نوا ر  الماس 
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 الماس  راش داده شده اابهرلهیها  دی نادند.

 است:  شده  زیر  شکیل  های برلیا  از قسمت  یک

 است.  برلیا   باالی  قسمت  (  هاج که۴

 از پاریلیو .   اج  قسمت  جهدا کننده  (  لهبه۹

 برلیا  دی باشد.  پایین  ( پهاریهلهیو  که قسمت۱

  یز است.  که  برلیا   انتهای  ( کهیهولهت قسمت۱
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 خوا  جسمانی الماس :

به دلیل دزاج گرم الماس اگر از آ  به شکل گردنبند استفاده شود قلب اا  قویت دی کند  عمر اا طوالنی 

 دی کند ر  نداستى اا به همراه دااد.

این داده  اثیر بسزایی دا قوی شد  اااده دااد. همچنین  صفیه کننده اعضای بد    قویت کننده حاف ه  

 کلیه  شانه ها  اعصاب  کیسه صفرا دی باشد.

از دیگر خاصیت های الماس به  اثیر بسزای آ  اری بیماای های دعده ر ارده ر بیماای های پوستی دی  وا  

 اشااه کرد.
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 نحوه نگهداای از الماس :

 برای  میز کرد  الماس ااه های دختلفی رجود دااد:

 دی  وا  آ  اا دا الکل صنعتی برای چند دقیقه نگه داشت سپس آ  اا با سشواا خشک کرد.

دی  وا  الماس اا دد ی دا دحلول های شستشو دثل دحلول دایع ظرفشویی ر آب  قراا داد سپس آ  اا 

 آب کشید.

دا صوا ی که الماس شما چرکی شده است دی  وانید با استفاده از دحلول های شستشو ر یک دسواا آ  

 اا  میز کنید.

 

 

 

 گفتنی است :

 الماس ها دا صوات  ماس با چربی داخشندگی خود اا از دست دی دهند.
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 بزرگترین الماس نارنجی در جهان

قیراط  ۴۱بزاگ  رین الماس ناانجی جها  با رز  

 دا حراجی کریستیز لند   به حراج گذاشته شد.

این الماس که دا آفریقا کشف شده است ر قیمت 

دیلیو  یوار برآراد شده  ۴۹ ا  ۴۱آ  حدرد 

 است.
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بنا بر گفته کااشناسا  این الماس به نوبه خود یکی از بزاگ  رین ر 

نادا رین الماس ناانجی دا جها  دی باشد که برای ارلین باا دا یک 

 حراج عمودی به فررش گذاشته شده است.

 از همین جهت اازش آ  فرا  ر از حد  صوا دی باشد.
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 معرفی پنج معدن افسانه ای بر روی زمین

 دعد  چوکیکادا ا دا شیلی )آدریکای جنوبی(

 دعد  چوکیکادا ای کشوا شیلی یکی از ع یم  رین دعاد  اری کره زدین بشماا دی ارد.

 سال به طوا پیایی بهره برداای شده است . ۴۹۹که حدرد  از این دعد  

 دتر اا فاع دااد. ۴۱۹کیلودتر عرض ر همچنین  ۱کیلودتر اا فاع ر  ۱.۱دعد  چوکیکادا ا 

 دیالدی کشف شد. ۱۱۹دا این دعد  یک دودیایی دتعلق به سال  ۴۴۶۴دا سال 

 دیلیو   ن دس استخراج شده است. ۹۶از این دعد   ا کنو  حدرد 

{ ۴ } 
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 دعد  اسکاندیدا دا شیلی

 آغاز شده ر ادررزه از این دعد  به عنوا  یکی از بزاگترین دعاد  دس دوجود دا دنیا یاد دی شود. ۴۶۶۹ساخت این دعد  از سال 

 بیلیو  دالا استخراج گردید. ۴۹۴۹دیلیو   ن به اازش  ۴.۴از این دعد  به دقداا  ۹۹۹۱دا سال 

 نفر دا این دعد  دشغول بکاا دی باشند. ۹۶۱۴هم اکنو   عداد 

{ ۹ } 

www.takbook.com

www.takbook.com



 دعد  الماس یوداخنایا دا ارسیه

 دتر دا پوسته زدین پیشرری کرده است. ۹۹۹کشف شد ر  ا ادررز بیش از  ۴۶۱۱این دعد  دا سال 

 

 این دعد  بزاگ هم اکنو   وسط شرکت آلررسا  بزاگترین شرکت الماس دا ارسیه ادااه دی شود.

{ ۱ } 
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 دعد  الماس دیرنی دا ارسیه 

 دعد  الماس دیر راقع دا سیبری بزاگترین دعد  باز دنیا دحسوب دی شود.

 دتر عمق دااد. ۱۹۱کیلودتر قطر ر  ۴.۹کشف شده ر  ۴۶۱۱این دعد  دا سال 

این گودال به قدای بزاگ است که جریا  های بادی ایجاد شده دا آ   دوجب سقوط هلیکوپترها دی شود. لذا پرراز بر فراز این دعهد    

 دمنوع دی باشد.

  ن الماس از آ  استخراج شده بود. ۹دتوقف گردید ر  ا آ  زدا  حدرد  ۹۹۹۴استخراج از این دعد  دا سال 

{ ۱ } 
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 داه عمیق دعد  بینگهام دا ایاالت دتحده آدریکا

 دعد  بینگهام راقع دا ایالت یو ا به عنوا  بزاگترین گودال حفر شده به دست بشر شناخته شده است.

 کیلودتر عمق دااد. ۴.۹کیلودتر عرض ر  ۱احداث شده ر هم اکنو   ۴۴۹۱این دعد  غول پیکر دا سال 

  ن طال استخراج گردیده است. ۱۴۱دیلیو   ن دس ر  ۴۱از این دعد   ا کنو  حدرد 

 هزاا  ن دواد از آ  استخراج دی گردد. ۱۹نفر دا این دعد  دشغول بکاا دی باشند ر هر ارز  ۴۱۹۹دا حال حاضر 

{ ۱ } 
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 موفق ترین فرد در زمینه مروارید های طالیی کشور فیلیپین

 یکی از افراد دوفقی دی باشد که هموااه دا صنعت دررااید کشوا ” دانوئل سوجو آنگ سو ” 

 فیلیپین پیشرر بوده است.

 دا اداده چگونگی ااهیابی ار به صنعت دررااید اا بیا  کرده ایم.
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 ار فعالیت خود اا دا زدینهه پهرراش دهرراایهد              

 آغاز کرده بود. ۴۶۹۶از سال  

دانوئل دا آ  سال با شخصی به نهام بهرانهلهیهس               

دالقات کرد که دا زدینه پرراش دررااید دطالعه        

 ر فعالیت دی کرد.

ار ارلین فعالیت های خهود دا زدهیهنهه پهرراش                

 آغههاز کههرد ر     kusguBssدههرراایههد اا دا جههزایههر         

به براسی شرایط آب ر ههوایهی ایهن دهنهطهقهه                    

 پرداخت.
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 ری فرانسه دردین      دا جزایر پلی۴۶۱۹ اهیتی ارلین ر دا سال aLCeCMs  دا جزیره ۴۶۱۹ری دا سال 

 درکز پرراش دررااید خود اا احداث نمود.

ار  وانست با احداث این دراکز پرراش دررااید  سطوح اقتصادی این دناطق اا اا قا ببخشد ر دنبع 

 داآددی برای ساکنین این جزایر ایجاد کند.
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 حدرد هزاا دررااید بدست آراد. ۴۶۱۱دانوئل سوجو آنگ سو دا ارلین برداشت دررااید خود دا سال 

 ری بعد از ددت یک سال شرکتش اا فررخته ر به دن وا براسی جزایر اقیانوس آاام   هوا درا دنهیها خهود                   

 اا آغاز نمود.
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شرکت جدیدش اا با سردایه گذاای دشهتهرا      ۴۶۱۶ری دا سال  

 احداث نمود.

به گفته ری یکی از چالش ههای جهدی اش دا زدهیهنهه پهرراش                        

 دررااید  کمبود صدف دا دهه ارل فعالیتش بود.

 

قایهق    ۹۹۹دا     دا آ  زدا  ار از حدرد هزاا غوا        

 برای جستجو ر جمع آرای صدف کمک دی گرفت .
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