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 اطالعات عمومي •

الماس همان كربن خالص است. كربن خالص در طبيعت به سه شكل يافت مي شود: يك وجهي يا كربن پودر، دو وجهي يا 
كربن گرافيت و كربن سه وجهي يا الماس. الماس ها در اثر فشار و حرارت شديد در داخل پوسته زمين ساخته شده كه با 

آتشفشان ها به سطح  مي آيند. عمر الماس هايي كه در طبيعت يافت مي شوند بين يك تا سه ميليارد سال است. بيشتر 
 كه يك صخره آتشفشاني است، يافت مي شوند. اگرچه انسان  قادر شده است كربن پودر را به Kimberliteالماس ها در 

كربن گرافيت تبديل نمايد، تاكنون امكان ايجاد فشار و حرارت الزم براي بوجود آمدن الماس توسط بشر فراهم نشده است. 
  درصد الماس هاي جهان براي جواهرسازي مناسب نيستند.80الزم به ذكر است كه 

 به معني غير قابل تسخير (adamas)الماس نام خود را از خاصيت سختي باالي آن و از كلمه يوناني 
(unconquerable) گرفته است هيچ چيز از نظر سختي نمي تواند با الماس رقابت كند سختي الماس (با درجه 

 و (ruby)يعني ياقوت قرمز  وگوهر هاي مربوط به اين خانواده 9 بار بيشتر از كرندم با درجه سختي 140) 10سختي
 مي باشد با وجود اينكه سختي الماس در جهت هاي مختلف كريستالي متفاوت است يك (sapphire)ياقوت كبود

 الماس را فقط مي توان با يك الماس ديگر يا پودر الماس برش داد. 
 بي مانند و قوي الماس راهي است براي شناسايي الماس بوسيله يك چشم با تجربه با كانيهاي (Luster)درخشش
 به واكنشهاي شيميايي "اين كانيها به وفور در بازار ديده مي شوند. الماس معموال ،كه امروزه (imitation)  آن  جانشين

س غير حساس است اما نقطه قابل ذكر در مورداين كاني اين است كه حرارت باال مي تواند باعث سياه شدن سطوح الما
شود بنابراين در طي حرارت دادن وهويه كردن الماس ( در عمليات نصب الماس بر روي فلزات گرانبها) بايد دقت خاصي 

 .مبذول داشت
 ,IIa, IIb سال اخير انواع مختلف الماس با خواص و رنگهاي مختلف شناخته شده اند بطور مثال الماس هاي تيپ 50در 

Ib, Iaطريقه بر ش دادن شناخت اين تيپ ها اهميت فراوان  تفاوت زيادي ندارند ولي از نظر  كه از نظر تجاري   داريم
 دارد. 

برشهاي زيردر الماس از معروفيت جهاني  خصوصيات نوري ، سختي باال و كميابي ، الماس را پادشاه گوهرها نموده است 
 . برخوردارند

 
به  Sir Thomas Cullinan  قيرات وزن داشت. اين سنگ توسط3106بزرگترين الماس يافت شده در طبيعت 

 نام گرفت. هم اكنون (Cullinan I) قيرات وزن، ستاره آفريقا يا 530/20 قطعه برش داده شد كه بزرگترين آن با 105
 .از اين الماس در برج لندن نگهداري مي شود

 
 نحوه تشكيل الماس

الماس بيشتر در كيمبرليت يافت مي شود كيمبرليت به سنگهاي آذرين الترامافيك غني از پتاسيم اطالق مي شود اكثر  
كيمبرليت ها متعلق به دوره كرتاسه مي باشند كيمبرليتهاي مهم در قاره افريقا (به خصوص كشور افريقايي جنوبي ) ، 
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روسيه و امريكا و هندوستان واقع شده است . مطالعه انكلوزيونهاي سيال در الماس منطقه اي از آفريقا نشان داده است كه 
 كيلو بار است تمامي كيمبرليتها حاوي الماس نيستند عمق و تركيب 50 و فشار 1100    دماي تبلور الماس حدود

شيميايي مهمترين عوامل در تبلور الماس هستند الماس به صورت پراكنده در زمينه سنگهاي كيمبرليتي يافت مي شود 
  گرم در تن است . 6/0 تا 1/0عيار الماس در اين سنگها بين 

بر طبق يافته هاي جديد الماس مي تواند در المپورئيتهانيز وجود داشته باشد بطور مثال الماس هاي يافت شده در معادن 
ازاين نمونه هستند دانستن اين مطلب از اينجهت مهم است كه سنگهاي المپورئيتي در كشورمان  المپورئيت استراليا 

وجود الماس در ايران بهشت زمين شناسي دنيا، امري ضروري به نظر بنابراين تحقيق در مورد امكان  ايران نيز وجود دارد 
 مي رسد.

 
 - مشخصات کلی الماس1جدول 

 
 

 الماس  Diamond نام
 ترکيب شيميایی

 كربن كريستاليزه شده 
سيستم 
 كوبيك(اغلب اكتاهدرون) کریستالی

 بيرنگ،زرد،قهوهاي،آبي، رنگ
 سبز،قرمزرنگ،سياه،نارنجي

 2/419_2/417 ضریب شکست
 سختی

 10 
 شکست

 
 

 صدفي

 شفافيت
 شفاف تا كدر 

 وزن مخصوص
 3.50_3.53 

 کليواژ
 كامل 

 پيدایش
 
 

الماس بيشتر در كيمبرليت يافت مي شود كيمبرليت به سنگهاي آذرين الترامافيك غني از پتاسيم 
اطالق مي شود اكثر كيمبرليت ها متعلق به دوره كرتاسه مي باشندهمچنين در المپورئيتها نيز 

 گزارش شده اند
 

 معادن معروف
 

كيمبرليتهاي مهم در قاره افريقا (به خصوص كشور افريقايي جنوبي ) ، روسيه و امريكا و هندوستان 
 قراردارد

 
 

 کانيهای پاراژنز
 

 اكلوژيت،پريدوتيت،گرانوليت،گارنت،
 پيروكسن،فلوگوپيت
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  معيار هاي برتري الماس:
 زيبايي يك الماس بر اساس معيار هاي مختلفي صورت مي گيرد . الماس ها معيوب معموالً در مصارف صنعتي مانند  

 دريل ها و يا در تراش و برش الماسهاي خام مورد استفاده قرار مي گيرد. 
   معيار مهم زيبايي الماس4  

  برش: كه به چگونگي برش آن بر مي گردد و بر هاي مختلفي كه در اثر برش حاصل مي شود. .1
 به تركها و ناخالصي ها ي آن بر مي گردد.  صافي: .2
  گرم مي باشد. 200قيراط : واحد وزن الماس است و در حدود  .3
  مي شود  شروع مي شود و به زرد روشن ( الماس گران قيمت)ختم رنگ : مقياس رنگ از سفيد يخي .4

 

 
 

 برش الماس •

 وجه به صورت كامل برش 58بسياري از مردم برش الماس را با شكل الماس اشتباه مي گيرند. بيشتر الماس ها از 
مي خورند. يك برش خوب باعث مي شود كه الماس درخشش بيشتر و بهتري داشته باشد. در حقيقت يك برش كامل، 

 الماس را قادر مي سازد تا بهترين استفاده از نور را داشته باشد. 
تمام الماس هايي كه به صورت گرد برش مي خورند، اندازه ها و مقاديري دارند كه كيفيت برش را تعيين مي كنند. كمربند 

الماس جايي است كه الماس به عنوان سنگ تزئيني روي فلزات نصب مي شود. اندازه هايي كه در الماس ها بسيار حائز 
 به عنوان درصدي از قطر كلي (يا قطر Pavilion depth و Table width ،Crown heightاهميت هستند، 

 كمربند) مي باشند. 
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  تكنيك براي تراش الماس وجود دارد 4
 )شكافتن1

براي جدا كردن ناخالصي ها و ناهماهنگي هاي موجود در الماس ، سنگ الماس زبر روي يك سطح صاف و مناسب بتوني 
 با استفاده از ليزر يا يك الماس ديگر ، يك شيار تيز درون الماس ايجاد مي شود. اين شيار روي  قرار مي گيرد.سپس

ضعيف ترين صفحات مولكولي بلور ، يعني جهتهايي كه پيوند ميان اتمها ضعيف تر است ايجاد مي شود. سپس يك تيغه 
تيز فوالدي در شيار قرار داده مي شود و با يك ضربه سريع و محكم الماس را به دو بخش تقسيم مي كنند.  

 )اره كردن2
 هزار دور در دقيقه مي چرخد 15در راستاي يك صفحه ترك يا بريدگي با استفاده از يك تيغه فسفر - برنز كه با سرعت 

عمليات اره كردن صورت مي گيرد. از ليزر در اين عمليات استفاده مي شود.  
  )خشك كردن3

الماس روي يك دستگاه تراش بسته مي شود و الماس ديگري روي آن حركت مي كند تا نماي كلي و زبر كمربند الماس 
را ايجاد كند. يعني حاشيه بيروني الماس در بيشترين قطر آن  

  ) صيقل دادن4
در اين مرحله الماس شكل نهايي خود را مي گيرد. الماس را به بازويي كه بر فراز چرخ گردان قرار مي دهند اين چرخ با 

پودر الماس پوشيده شده است و هنگامي كه الماس بر سطح آن فشار داده مي شود سطوح زبر آن را نرم كرده ، رفته رفته 
، آن را صيقلي مي كند. 
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برش الماس از اين جهت مهم است كه چنانچه كم عمق برش داده شود، بسيار تخت خواهد شد و نور در زواياي الماس از 
بين مي رود. چنانچه برش عميق باشد، الماس شكلي كشيده به خود خواهد گرفت كه عالوه بر از بين رفتن نور، الماس 

  كوچكتر از آنچه هست به نظر مي رسد.
 

 
 

الماس هايي كه داراي سطح  تعريف برش ايده آل، ممكن است نظرات مختلفي وجود داشته باشد. برخي افراد در
 الماس ها بزرگتر به نظر مي رسند. برش هاي الماس بر اساس استاندارد بزرگتري هستند را ترجيح مي دهند زيرا اين

GIA به چهار دسته تقسيم مي شوند؛  

• Class 1برش ايده آل : 
• Class 2برش بسيار خوب : 
• Class 3برش نسبتاً خوب : 
• Class 4برش ضعيف : 

 رنگ الماس •

درجه بندي رنگ الماس ها داراي طيفي متشكل از كامالً بي رنگ تا زرد روشن مي باشد. تفاوت بين يك درجه و درجه 
 بعدي بسيار كم و اندك است.

 

 
 درجه بندي رنگ ها به اين شرح است:

• D تا Fبي رنگ؛ رنگ كامل يا نسبتاً كامل : 
• G تا J تقريباً بي رنگ؛ رنگ خوب تا كامالً خوب؛ زماني كه بر روي فلزات نصب مي شود ممكن است بي رنگ به :

 نظر بيايد.
• K تا M زرد بسيار كم رنگ؛ زماني كه بر روي فلزات (مخصوصاً بر روي طالي زرد) نصب مي شود ممكن است :

 بي رنگ به نظر بيايد.
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• N تا Rزرد بسيار روشن : 
• S تا Zزرد روشن : 

 شفافيت الماس •

در بين سنگ هاي تزئيني، الماس ها بيشترين درخشش را دارند. الماسي كه عاري از هر گونه ذرات داخلي يا خارجي باشد 
(خالص باشد)، به دليل اينكه عبور نور از داخلش بدون مشكل صورت مي گيرد، داراي باالترين كيفيت است. براي تشخيص 

 برابر مشاهده مي نمايند. ذرات داخل الماس نه زيبايي الماس را خدشه دار 10شفافيت يك الماس، آنرا با بزرگنمايي 
 مي كنند و نه دوام سنگ را به خطر مي اندازند.

  

 
 

 طبقه بندي شفافيت الماس به اين شرح است:

• FL تا IFاز نظر داخلي خالص و بي عيب  : 
• VVS1 و VVS2ذرات بسيار بسيار اندك : 
• VS1 و VS2ذرات بسيار اندك : 
• SI1 و SI2ذرات اندك : 
• I1 ،I2 و I3ناقص و داراي عيب : 

 مي باشند بسيار گران قيمت هستند و عموماً براي حلقه هاي عروسي VS و FL ،IF ،VVSالماس هايي كه داراي شفافيت 
يا جواهرات بسيار مرغوب استفاده مي شوند. جواهرات الماسي كه داراي الماس هاي كوچكتر هستند تقريباً هميشه 

 دالر را ديديد، 99 دارند. اگر در يك فروشگاه تبليغ فروش گوشواره هاي الماس با قيمت SI1-I3الماس هايي با شفافيت 
 يا بيشتر SI3 با كيفيت ضعيف هستند. الماس هايي كه داراي شفافيت I2-I3تقريباً مطمئن باشيد كه آنها الماس هاي 

 هستند، براي چشم غير مسلح ذرات قابل ديد ندارد. 
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 وزن قيراتي الماس •

 تقسيم مي شود. وزن Point 100اين همان وزن الماس است كه در مقياس قيرات اندازه گيري مي شود. يك قيرات به 
قيراتي آشكارترين عامل تعيين ارزش هر الماس است. البته دو الماس هم وزن با كيفيت هاي متفاوت، قيمت هاي متفاوتي 

  گرم است.2/0نيز دارند. يك قيرات معادل 
 

 

 شكل الماس •

  

 Round Brilliantگرد درخشان ويرايش جديدي از گرد است كه براي حداكثر درخشاني گرد درخشان :
تراش داده شده است. گرد درخشان محبوب ترين نوع تراش الماس است و بهترين زاويا را براي حداكثر 

 درخشندگي دارا مي باشد. 
 

 

   
 Ovalبه عنوان نگين تكي معموالً استفاده نمي شود. اما به عنوان نگين سه گانه حلقه سالگرد ازدواج  بيضي :

 بسيار رواج دارد.
 

 

 Princessالماسي با تراش چهارگوش است كه داراي ويژگي هاي انكساري نزديك به الماس گرد پرنسس :
 درخشان مي باشد.

 

 
 Emeraldداراي شكلي سنتي است و در حال حاضر محبوبيت قبلي خود را ندارد. مردز : 

 

 

 Radiantتا زماني كه تراش گرد درخشان به بازار بيايد، محبوب ترين تراش الماس بود. اين نوع درخشنده  :
تراش سطوح بيشتري از پرنسس دارد ولي زواياي تراش داده شده اي مانند مدل زمرد دارد. اين مدل زياد محبوب 

 نيست.

 

 Heartبه دليل تقاضاي كم، بسيار كمياب است ولي برخي از مردم بخاطر مسائل احساسي، اين مدل قلب :
 تراش را بيشتر مي پسندند.
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 Marquiseمانند تراش زمرد، يك مدل قديمي است. اين تراش پس از گرد، پرنسس و گالبي جنگلي  :
 بيضي، چهارمين تراش مورد عالقه مردم است. 

 

 

 Pearعمدتاً در آويزها استفاده مي شود. اين نوع تراش مانند شكل يك قطره اشك است و داراي گالبي :
 اندازه هاي مناسبي است كه نور را به خوبي منكسر مي نمايد.

 
  

 
 
 

 الماسهاي مشهور دنيا 
شمار مي رود  قيراط وزن از ميان الماسهاي مشهور جهان، بي شك كوه نور افسانه آميزترين آنها به 92/108 با: كوه نور

فراز و حيرت انگيز آن با تاريخ هند،   قيراطي برش داده شد. سرگذشت پر نشيب و186اين الماس از يك سنگ اوليه 
نور در قرن شانزدهم ميالدي، در دوران سلطنت بابر، بنيانگذار سلسله  افغانستان، ايران و انگلستان درآميخته است. كوه

محل را  پديدارشد. سپس الماس مشهور به نوبت به دست شاه جهان(كسي كه دستور ساختمان بناي تاج گوركاني هند
رسد، اين الماس توسط نادرشاه  داد)، اورنگ زيب(كه تعصب ديني اش باعث اختالف ميان هندوان و مسلمانان شد) مي

به ايران آورده شد تا اينكه سرانجام به انگلستان برده مي شود.  1739افشار (يكي از معروفترين جهانگشايان آسيا) درسال 
ملكه  به ملكه ويكتوريا اهدا شد در دربار انگليس بر روي آن تراش مجدد صورت گرفت و در تاج 1850كوه نور در سال 

 .نگهداري مي شود( Tower Landon) اليزابت دوم قرار گرفت هم اكنون از اين الماس در برج لندن
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 قيراط وزن دارد محل پيدايش آن بطور دقيق مشخص نيست 41الماس به رنگ سبز بوده و  اين :(Dresden) درسدن
اطالعي در دست نيست در   ميالدي1742 بايستي از هندوستان آمده باشد از تاريخچه اين الماس تا سال "احتماال ولي

فروخته شد در حال حاضر اين الماس در بناي طاق  اين زمان بود كه اين الماس به فردريخ اگوست دوم دوك ساكسوني
 .نگهداري مي شود شهر درسدن آلماني (Green Vaults) سبز
 

 
 ساله دارد . در آن زمان قطعه 400 قيراطي ، تاريخچه اي 45/52: مشهور ترين الماس آمريكا است . اين جواهر اميد آبي 

، به وسيله شاه لوئيس چهاردهم در فرانسه خريداري شد . به نظر مي 1668 قيراطي بود و در سال 112/1875سنگ 
. رسد اين جواهر ناياب در معدن كالر هند يافت شده باشد
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 در ترانسوال آفريقاي 1905 قيراطي در سال 3106 بزرگترين الماسي كه تاكنون يافت شده است . اين الماس كالينان :
 سنگ بزرگ و تعدادي 9 اين الماس به پادشاه انگلستان ، ادوارد هفتم اهدا شد و بعدها به 1907  جنوبي يافت شد . سال

 قيراطي ستاره آفريقا است كه در عصاي شاهي كار گذاشته شده 530/2سنگ كوچك تقسيم شد. مهمترين آنها ، الماس 
  و در برج لندن به نمايش گذاشته شده است.

 
 

 قيراط 3106برش نخورده اين الماس   قيراط وزن ، سنگ20/530با  :(cullinan I) يا كولينان يك افريقا ستاره
تاكنون پيدا شده سپس اين سنگ توسط سرتوماس كولينان رئيس  وزن داشت اين سنگ بزرگترين سنگي بوده است كه

تجارتخانه  برش دا ده شد كه بزرگترين آن كولينان يك نام گرفت برش اين الماس ها بوسيله  قطعه105كمپاني معدن به 
زينت داده شد هم اكنون از اين scepter))انگليس آشر در آمستردام صورت گرفت . اين الماس بعدهادر نشان سلطنتي

 .نگهداري مي شود (Tower of London)الماس در برج لندن
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 مورد 1470گفته مي شود كه اين الماس توسط پادشاه چارلز در طي دهه   قيراط وزن ،55با  :(sancy) سنسي
كبير فرانسه   اين الماس بوسيله سيگنيور دي سنسي (همنام با الماس ) سفير1570گرفته است در سال  استفاده قرار مي

 .دارد به تركيه رفت هم اكنون اين الماس جهت نمايش در موزه لوور پاريس قرار
 

 
 

 به نظر مي رسد سومين الماس بزرگ غير بريده شده اي است كه تاكنون يافت شده است . اين الماس در سلطان بزرگ :
 قيراط بود ، سازنده تاج محل ناميده شد . متاسفانه اين الماس به شكل عجيبي 787/50 كشف و وزن سنگش 1650سال 

مفقود شده است واز امكان امروزي آن اطالعي در دست نيست .  
. 

 در معدن كيمبرلي افريقاي جنوبي 1878 قيراط وزن دارد و در سال 51/128رنگ  اين الماس زرد :(Tiffany) تيفاني
نيويورك خريداري   قيراط وزن داشت اين الماس توسط جواهرفروشان تيفاني در42/287سنگ برش نخورده آن  پيدا شد

 . سطح برش داده شد90و در پاريس با 

 
 
 
 

قيراط وزن دارد وهمان طور كه در تصوير مي بينيد برش اين الماس با الماسهاي  70/88اين الماس  :(shah)الماس شاه
قيراط وزن داشت  95  متفاوت است اين الماس سطوح كليواژ را بخوبي نشان مي دهد سنگ اوليه اين الماس"كامال ديگر
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 .يافت  قيراط تقليل7/88كه پس از برش بصورت برش قطعي به 
الماس نام سه پادشاه مسلمان مالك اين الماس حك شده  بي نظير بودن اين الماس بدين دليل است كه در سه سطح اين

فتحعلي شاه اسامي اين پادشاهان است اين الماس در هنگام حمله نادر شاه در سال  است . جهانگير شاه ، جهان شاه و
به تزار نيكالس اول  1829 بوسيله نادر شاه افشار به ايران آورده شد و بعدها طي حوادثي به روسيه رفت و در سال 1739

 .مي شود اهدا شد از اين الماس هم اكنون در كاخ كرملين مسكو نگهداري
 

 
 
  

نخود، يعني  20وزن هفت مثقال و  نور يكي از بزرگترين الماس هاي شناخته شده به درياي :(Daray - I- Nur ) درياي نور
 بعد از حمله ايراني ها به 1739بوده و در سال  اين الماس به رنگ صورتي شفاف . قيراط است182در حدود

 شد. اين الماس بر روي تاج پادشاه ايران قرار داده شده است. درياي نور همراه با دهلي هند،توسط نادرشاه به ايران آورده
آن كشور نصب شده است،  خواهر خود «كوه نور» كه اينك جزو گوهرهاي سلطنتي انگلستان است و در جلو تاج سلطنتي

نور كه  جنگي، از هند به ايران آورده شده است. درياي توسط نادر شاه افشار جزو هداياي محمد شاه گوركاني و غنايم
مي شود  ايرانو يكي از گوهرهاي معروف جهان است . گفته زيباترين الماس برليان در ميان گوهرهاي سلطنتي درشت ترين و

استثنايي ترين وكميابترين رنگها ميان  اين الماس هزار سال پيشكشف و استخراج شده است . . رنگ اينالماس يكي از
 .الماسهاي برليان شناختهشده جهان است

مي شد، ولي در زمان او كه استفاده ازبازوبند  در وسط يكي از بازوبندهاي سلطنتي نصب نور تا زمان ناصر الدين شاه درياي
 قطعه برليان ريز و 457درآوردند و در قابي زرين با شيرو خورشيد و تاج مرصع به  منسوخ شد، آن را به صورت پيش كاله

هرممثلث القاعده اي است كه قاعده  و چهار قطعه ياقوتقرار دادند. اين الماس برليان از دو سو تراش خورده و به شكل عالي
و دو سوي ديگر حدود دو سانتي متر است . همه سطوح درياي نور صافو  آن چهار سانتي متر درازا و سه سانتي مترپهنا دارد

، از <1244فتح علي شاه قاجار  سلطان صاحب قران> با كندن عبارت يك سمت آن كه فتحعلي شاه يك نواخت است ، جز
 .ارزش آن كاسته است 
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 تفاوتهاي الماس و برليان
 

: برليان نوعي تراش است كه براي سنگ الماس استفاده ميشود اين نوع تراش فرزند تراشي است به نام  Brilliantبرليان 
تراش سوييسي كه براي انواع و اقسام سنگهاي مختلف در گذشته استفاده مي شده است. در تراش برليان امروزه سعي بر 

آن است كه هر چه بيشتر از قبل جلوه هاي بصري سنگ الماس را به نمايش بگذراند و زواياي و نوع برش را به شكلي 
تنظيم كنند كه نور وارده شده به سنگ الماس با صفحات بيشتري از سنگ برخورده كرده و در انتها به چشم ما برخورد 

كند. براي دست يافتن به اين مساله دانشمندان موسسات بزرگ آمريكا و بلژيك هميشه براي بهتر كردن نوع تراش الماس 
ها تالش مي كنند و سال به سال استاندارهاي جديدي را براي اينكار ارائه مي دهند. و در اصل تراشندگان الماس چه 
كساني كه به روش سنتي مباردت به تراش الماس ميكنند و چه كساني كه با دستگاه هاي پيشرفته بايستي پيرو اين 

 استاندار باشند.
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