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  Gold طال

 Karatعیار 

بهاست. عیار طال هم به درجه گیري خلوص آلیاژهاي طال و دیگر فلزات گرانعیار واحد اندازه

شود. طال فلزي ذاتاً نرم است كه در صورت استفاده از اطالق می طالیی خلوص طال در هر شیء

 كند.غییر شکل پیدا اشیا، ممکن است ت آن براي ساخت

معموالً با طال فلزهاي دیگري  )مصنوعات( شدن اشیاي طالیی به همین دلیل براي سفت و سخت

حال هرقدر  و ... مس، نقره و پالتیننیکل،ترین این فلزها عبارتند از: كنند. مهمرا مخلوط می

و برعکس تر و قیمت آن كمتر درجه وجود سایر فلزات در شیء طالیی باالتر باشد، عیار طال پایین

 تر است.ارزش بیشتر باشد. عیار آن بیشتر و بای هرقدر طالي ش

شود كه این اعداد براي شناسایی راي شناسایی عیار طال در اشیا از اعداد مختلفی استفاده میب

سازي و بر اساس فرمول ریاضی خاصی تر درصد طالي موجود در اشیاي طالیی، سادهراحت

 رصد مشخصی از طال در یك شیء است.این اعداد بیانگر وجود د استاندارد شده است. هریك از
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 تشخیص عیار از ظاهر طال

 

 شده است آشنا شوید. روي زیورآالتهاي عیار كه روي طال حكقبل از خرید طال و جواهر با نشانه

شود. این نشانه معموالً روي هایی كه بیانگر عیار طالي به كار رفته است حك میطال نشانه

طور كه گفته شد در ایران چون طال شود كه جلوي چشم نباشد. همانقسمتی از طال حك می

درواقع اول  kروي جواهر خود باشید. 18k و یا  750 ر است، شما باید دنبال عبارت عیا18

 .یا همان عیار است Karatي كلمه

در اینجا با دو مثال به شما آموزش خواهیم داد كه چگونه با دیدن هر عددي بر روي طال بتوانید 

 كنند:بر روي طال حك می عیار آن را مشخص كنید و یا بدانید كه براي هر عیاري چه عددي را
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  karatشده است ، عیار این انگشتر در مقیاس نوشته 917مثال اول : بر روي انگشتري عدد 

 چقدر است ؟ 

24       1000         

                                           917           X  

 بندیمحال یك تناسب ساده می

( 917×  24÷ ) 1000عیار =  22  

 عیار  22جواب :  

 عیار در مقیاس هزار چقدر است ؟ 18مثال دوم : طالي 

24      1000 

18          X  

 بندیم :بازهم یك تناسب ساده می

 750  =24 ( ÷1000  ×18)  

  750جواب : 

 عیار می باشد. 18بر روي طال دیده شود آن طال  750یعنی اگر عدد 
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 عیار سنجی

 روش سنتی

 

 عیار طال ، عواملی همچون سنگ محك و تیزآب )اسید(، نیاز است.براي تشخیص 

هاي مختلف در سنگی است سیاه رنگ از جنس سیلیسیوم و كوارتز كه در شکل :سنگ محك

شود. در هنگام استفاده باید دماي سنگ بازار وجود دارد و به نام سنگ لیدي هم شناخته می

 گراد باشد.درجه سانتی 37اندازه دماي بدن ، یعنی محك حدوداً به

 استمیده شده، كه همان اسید نیتریك خالص ها به تیزآب سلطانی نا: در بعضی از كتابتیزآب

است. این اسید را در اصطالح عامیانه بنام جوهر شوره  شدهكشفكه توسط محمد زكریاي رازي 

ب هاي عیارهاي آشود. )تیز( استفاده می750) 18ر براي عیا 0.5تیزآب سلطانی + ،شناسندمی

 مختلف درصد متفاوتی دارند(

كشیم )در بار می 20 حدود مشکوک به طال را روي سنگ محك،براي شناخت طال ابتدا فلز 

شود را مورد اصابت با صورتی كه فلز سکه باشد، گوشه سکه كه همان كنگره خارجی نامیده می

اندازه یك قطره(. كشیم )بهسنگ محك قرار دهید( سپس مقداري تیزآب عیار شده را روي آن می

 واكنش یکی از موارد زیر است.

 شود، درنتیجه فلز مربوطه طالیی با همان عیار تیزآب است.اكنشی دیده نمی( هیچ و1
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شود، در این حالت عیار تر میروي سنگ محك كم رنگ تیزآب ( رنگ در اثر كشیده شدن 2

 تر از عیار تیزآب است.فلز مربوطه پایین

مربوطه یا اصوالً طال گردد، كه حاكی از این است كه فلز كلی محو می( اثر روي سنگ محك به3

كه در  بایست با آزمایشات دیگري )ري گیري(نیست و یا داراي مقدار كمی طال است كه می

 .مقدار آن مشخص شود آزمایشگاهاي مخصوص صورت می گیرد،

 

 اینجا كلیك كنید همراه با ویدیوهاي آموزشی عیار سنجی بیشترجهت یادگیري روش هاي 
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 اونس

عالمت اختصاري مورداستفاده  OZبها ( است ، گیري طال ) و فلزات گران( واحد اندازهozاونس )

 گرم طال است. ۳۱٫۱۰براي انس بوده و هر اونس طال معادل 

گیري همچنین براي اندازه گیرد.واحد اونس معموالً در كشورهاي غربی مورداستفاده قرار می

گردد المللی تروا استفاده میین و پاالدیم از اونس بینبها یعنی؛ طال، نقره، پالتوزن فلزات گران

بها كاربرد دارد گران فلزات گیرياندازه براي فقط اونس این ، است گرم ۳۱٫۱۰۳۴۷۶۸كه معادل 

ها معموالً با اونس طور قیمت آنبها و همینهاي طال و دیگر فلزات گرانها و سکهو وزن شمش

 شود.بیان می تروا ) كه یك واحد باستانی است (

 حباب

 . حباب منفی2حباب مثبت  .1

در سطح  تر از ارزش واقعی مورد معامله است كهحباب اقتصادي دادوستد با نرخ بسیار گران

شود. چون تعیین ارزش واقعی، كار دشواري است معموالً پس از افت ناگهانی گیر میجامعه همه

شوند.ویژگی حباب، موقّتی بودن آن اصطالح تركیدن حباب متوجه وجود حباب میقیمت و به

 است.
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قیمت رسد اختالف بین ارزش ذاتی یك كاال با طور كه از نام حباب قیمت به نظر میهمان

 ۱۳فرض كنید قیمت ماشین الف درب كارخانه  گویند.اي آن در بازار نقدي را حباب میمبادله

شود به این اختالف میلیون معامله می ۱۴میلیون تومان است ولی همان ماشین در بازار نقدي 

 .گویندمیلیون تومانی حباب قیمت مییك

یمتی است كه فروشنده مایل است كاالي شوند ؟ قیمت عرضه قدار میها حباباما چرا قیمت

خود را به آن قیمت بفروش برساند قیمت تقاضا قیمتی است كه خریدار مایل به خرید در آن 

افتد كه قیمت عرضه با قیمت نقطه تعادلی قیمت بازاري یك كاال زمانی اتفاق می .قیمت است

نیست به این صورت كه خریدار  تقاضا برابراست حباب قیمت نیز از قاعده عرضه و تقاضا مستثنا

حاضر است كاالي موردنیاز خود را با قیمت باالتر از ارزش ذاتی خریداري كند زیرا یا عرضه كاال 

است با قیمت باالتري بعد از مدتی آن را بفروش رساند درنتیجه  محدود شده است یا امیدوار

 آید:وجود میحباب مثبت) قیمت نقدي بیشتر از قیمت ذاتی( در سه حالت به 

) است افزایش حال در بازار در موجود سرمایه -۲دارد وجود بازار در قیمت افزایش به امید

 .است آمده به وجود كاال كمبود-۳(بازار یك در سرمایه انباشت از ناشی كاذب تقاضا و بازيسفته
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 هاي بسیار مهم و كاربردي:فرمول

 

 مواردي كه باید بدانیم :

 .شودمی خوانده هم( 24) عیار كه( 999.9) با عیار گرم 31.1034768=  طال انس یك - 1

عیار  18ي گرم طال 4.3318عیار و یا  17 طالي گرم 4.608 برابر طال  مثقال یك - 2

 .ستا

 یا عیار 17 طالي گرم 4.608 قیمت یعنی (استها بر سر زبان كه) در ایران طال مظنه - 3

(705) 

 1 فرمول

 : جهانی انس طریق از ایران طالي مظنه آوردن بدست

طال انس یك قیمت ×دالر  یك قیمت÷  9.5742عیار =  17 ایران طالي مظنه     

  :مثال

 چقدر مظنه باشد ، تومان 11000 دالر یك قیمت و دالر1250 طال انس یك قیمتاگر 

 عیار چند تومان است؟ 18؟ و هر گرم طال شودمی
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 1436151  =9.5742÷11000 ×1250  

 

 705 یا17 عیار(  ایران مظنه)  تومان1436151

 : 18محاسبه هر گرم طال

تومان331536 = 4.3318 ÷  1436151   

 7 بسیار مهم فرمول

 حساب جهانی(  اونس)  انس از را مظنه 1 شماره فرمول با خودتان همه از اول هم فروش هنگام

 بعد و كنید مقایسه خود مظنه قیمت با و بپرسید بازار در مغازه چند از را ایران مظنه بعد كنید

 .نمایید فروش به مبادرت

)هر عیاري(× عیار  17مظنه طالي ÷  705÷   قیمت هر گرم طال با عیار موردنظر = 4.608 

×دار  = وزن طال مقدار پول دریافتی از مغازه   قیمت هر گرم طال با عیار موردنظر  

الزم به ذكر است كه موقع فروش طال به دلیل كاهش مقداري از عیار طال بعد از آب شدن و 

 گردد .كسر می طالهمچنین نوسانات قیمت طال در بازار ؛ مقداري از قیمت هر گرم 

 شده از سایت اتحادیه طال و جواهر با هم تفاوت دارند.نرخ خریدوفروش طال اعالم

 :مثال
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 1585000 (همk17یا  705) روز مظنه داریم(  875)  با عیار شدهآب طالي گرم 100

 ؟بگیریم دارمغازه از پول چقدر فروش موقعاست ،  تومان

 

875 × 1585000   ÷705 ÷   تومان 426000 = 4.608 

 K21( 875تومان قیمت هر گرم طالي ) 426000

426000  42600000  =100 ×  

 تومان قیمت طالي شما بدون احتساب كسري 42600000

 

 

 كنید. كتاب ) + ویدیو هاي آموزشی ( اینجا كلیك جهت یادگاري تمامی مباحث این

 اجرت ) كارمزد(

وسیله نفرات توانمند در عرصه طراحی ها موجود است بهمغازهشده كه در ویترین هر طالي ساخته

وسیله ابزارآالتی ساخت و به بازار عرضه شده است. بنابراین منطقی ها بهو ساخت طال در كارگاه

 شده داراي اجرت باشد. و طبیعی است كه طالي ساخته
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پرداخت تومان  Xرم طال صورت تومان بوده و براي مثال به ازاي هر گها در قدیم بهنرخ اجرت

 . است درصدي از طال شده توجه به نوسانات قیمت طال اجرتد اما با می ش

 .می كنندها تغییر درصد اجرتكار نوع و اند ، بر اساس كیفیت اجرت كارها با هم متفاوت

و و جلب توجه كند  اصطالح كار بر روي طال تمیزتر انجام شده باشد ، بیشتر بدرخشدهر چه به

 از كیفت باالیی برخوردار باشد مطمئناً آن محصول جز كارهاي اجرت باال خواهد بود.

ها اجرت ساخت كمتري نسبت به پوشیك پیشنهاد از راكی گلد: معموالً النگو و بعضی از تك

خواهید طالي شیك و نو بپوشید و هم اجرت شده دارند پس اگر هم میسایر طالهاي ساخته

 ا خرید النگو است.ید پیشنهاد ما به شمدي پرداخت نکنزیا

 نکات بسیار مهم در حین خرید و فروش :

تمامی دار درخواست كنید كه حتماً در موقع خرید طال فاكتور آن را نیز دریافت نمایید و از مغازه

 فاكتور ذكر گردد. موارد در

ر( كه روي آن حك شده توجه كنید. به عیا 18)طالي  750در موقع خرید طال به كد كارگاه و 

را ندارد خریداري نکنید. زیرا  18هیچ وجه مصنوعاتی را كه كد كارگاه و عدد مربوط به عیار 

 ممکن است عیار كمتري داشته باشد و موقع فروش آن با مشکل مواجه می شوید.
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ش كمی دارند همچنین در مورد خرید طالهاي نگین دار یا سنگدار كه سنگ و نگین آنها ارز

دقت كنید و حتما مصنوعاتی را انتخاب كنید كه وزرن سنگ و یا نگین آنها از وزن كل طال كسر 

 شده است در غیر اینصورت شما می بایست هزینه آنها را به قیمت طال پرداخت نمایید .

 شود.الزم به ذكر در موقع فروش نگین ها از طال جدا شده و فقط بابت طال به شما پول داده می

فاكتورها را كنار طالهایتان نگذارید ، تا حداقل در صورت ربوده شدن طالهایتان سند و مدركی 

ها در اختیار هاي مربوطه در اختیار داشته باشید و هم اینکه فاكتورها به همراه طالجهت پیگیري

 سارق قرار نگیرد

 حساسیت به طال

. وجود آلیاژهاي طال  ایدحساسیت شدهگاهی ممکن است شما به خاطر استفاده از طال دچار 

هاي آلرژیك مانند درماتیت تماسی را تواند تغییر رنگ پوست و یا واكنشحاوي نیکل و مس می

براي شما ایجاد كند. درماتیت تماسی،كه نوعی التهاب پوست است كه در صورت تماس مستقیم 

رماتیت تماسی فقط سطح شود ؛ دبا ماده محرک خارجی یا ایجادكننده حساسیت ایجاد می

كشد و در ها طول میگذارد .كه درمان این حساسیت معموالً روزها و هفتهپوست را اثر می

داري را استفاده نشود. این حساسیت نقاط خارش طالهاكه دیگر از این  رودیم نیب ازصورتی 

 مخصوصاًشود. كند و حالت سوختگی ایجاد میگذارد كه سطح وسیعی را درگیر میبرجا می

اسیدي دارد با خاصیت صورت طبیعی شده است پوست بهقسمت طال استفاده آن درسطحی كه 

این واكنش را  ، دهد. تعریق بدن و رطوبت حاصل از آنموجود در طال واكنش می و نیکل مس
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شود كه ین شرایط با انجام یك واكنش شیمیایی ماده سبزرنگی تشکیل میكند. در ابیشتر می

شده از طال، با اكسید جز زیورآالت ساختهشود كه معموالً زیورآالت، بهباعث تغییر رنگ پوست می

عیار،  18كند. جواهرآالت طبیعی، مثل طالي می شدن این حالت سبز شدن را در پوست ایجاد

زا باشد. اگرچه میزان شیوع تواند حساسیتشوند طال هم میشدن میبسیار كمتر دچار اكسید

تواند باعث ضایعات هرحال میدرصد متفاوت است اما به ۱۰تا  ۱آن در نقاط مختلف جهان از 

  درماتیتی در صورت، دست و پوست شود.

 د.جدي بگیری جنسبت به طال كه در پکیبراي جلوگیري از ایجاد حساسیت  هاي ما را توصیه

 شودر نمییگر كدطال و جواهراتتان د

چار لك و یا كمتر د كه سرویس طال و جواهرتان مثل روز اول برق بزند هستید منداگر عالقه

. مراقبت بیشتر از طال جواهراتتان هاي این بخش را بخوانیدستورالعملد توانیدمی تیرگی شود

 .رخشدو همیشه بد ا كندپیدها افزایش آن كه عمر مفید شودباعث می

ت و موضوعی مده كوتاه. استفاده كنیداستفاد اریدكه به آن احتیاج داز طال و جواهرتان هنگامی

 .ر شوندتر كدیرو د را حفظ كنند كه همیشه برق خود شوداز طال و جواهر باعث می

چون صابون سبب  را دربیاورید ودهـا، جـواهرآالت خـستوشوي دهنگام حمام گرفتن یا شست

 .گیردریج میتدآن را به و جالي و برق شوداي نازک روي جواهرآالت میالیه ایجاد
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ها را ، آندارند نگهر یك جاي امن و فضاي كوچك ها براي اینکه طال و جواهراتشان را دخیلی

وخش و از بین رفتن جالي طال  خط . این كار باعث ایجادریزندصورت نامرتب میو به همروي

اي همان جعبه راگانه دصورت جدها را بهاز قطعه طال هركدام. بهترین كار این است كه شودمی

 .اري كنیدنگهد ایدهكه خرید
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 جواهرات 

 

 الماس

 آیا الماس همان برلیان است؟ 

 ، آمریکا و ... ها از معادن استخراج شده و سپس به كشورهایی نظیر بلژیكابتدا الماس خیر!

  به اشکال گوناگون تراش بخورند. براي آنها شناسنامه صادر گردد و اشوند تا در آنجفرستاده می

توان تراش ها بسته به تراش خود، نام خاص خود را دارند كه از این میان میحال این الماس

 نام برد. را  و... باگت ، سبرلیان، ماركیز، پرنس

هاي بصري سنگ الماس در تراش برلیان امروزه سعی بر آن است كه هر چه بیشتر از قبل جلوه

را به نمایش بگذراند و زوایا و نوع برش را به شکلی تنظیم كنند كه نور وارده شده به سنگ 

 .در انتها به چشم ما برخورد كند الماس با صفحات بیشتري از سنگ برخورده كرده و
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براي دست یافتن به این مسئله دانشمندان مؤسسات بزرگ آمریکا و بلژیك همیشه براي بهتر 

سال استاندارهاي جدیدي را براي این كار ارائه بهكنند و سالها تالش میكردن نوع تراش الماس

 دهند.می

كنند و ت به تراش الماس میردنتی مباماس چه كسانی كه به روش سو در اصل تراشندگان ال

 هاي پیشرفته، بایستی پیرو این استاندارد باشند.چه كسانی كه با دستگاه

 

مشهور الماس به صورت حرفه ) در این كتاب  + فایل هاي  هايبرشجهت یادگیري تمامی 

 آموزشی ( در خدمتتان هستیم.
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 دستگاه وسیلهنور به شکست ضریب گیري، اندازهبرلیان و شبه اصل برلیان ترین راه تشخیصساده

 است.

 

 

 از بدل شناسایی الماس اصل هايروش

   

 

ترین سؤاالتی است كه از جواهرسازان از بدل یکی از رایج شناسایی الماس اصلهاي روش

توانید ها و آزمایشات ساده كه در خانه هم میخواهیم با هم یك سري روشپرسند حاال میمی

ها، تولیدشده در آزمایشگاه یا دقت داشته باشید كه برخی از الماس انجام دهید را بررسی كنیم.

ها قیمتی كمتر از الماس . آنبنظر می رسنداس واقعی مصنوعی هستند، اما مانند یك الم

 هاي طبیعی هستند.استخراج شده دارند، اما عمدتاً از لحاظ شیمیایی شبیه الماس
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كه هیچ راهی وجود ندارد كه صد در صد اطمینان حاصل كرد كه یك الماس واقعی باشد، مگر آن

 .شده باشد نامه معتبر براي آن صادریك گواهی

 .بین جواهرسازها ( براي تشخیص الماس اصل استفاده كنید) ذرهاز لوپ  (1

 

تواند به شما در مورد شناسایی اصل بودن الماس است ، می 10Xباقدرت  نیبذره لوپ كه یك

 ! كمك شایانی بکند تا شما ناخالصی موجود در الماس را پیدا كنید

وسیله چشم مشاهده در گوهر كه بهنظمی قابلچیست؟ هرگونه بی (Inclusion)ناخالصی 

باشد را ناخالصی  تیرؤقابلغیرمسلح و یا با استفاده از ابزارهایی همانند لوپ و یا میکروسکوپ 

هاي معدنی جامد و یا مایعی باشد كه تواند عنصري مانند كریستالمی« ناخالصی » گویند. می

 اي پر نشده، شکستگی و یا خطوط رشديو یا ممکن است حفره را پر نموده (Cavity) حفره

(Growth  Zoning)  باشد. 
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ها معدن ازهاي اصل كه رسند ، اما در صورتی كه الماسنظیر به نظر میهاي بدل كامالً بیالماس

توانید چك راحتی میكه به هستندها داراي ناخالصی شوند حتی با بهترین برشاستخراج می

 .كنید

 دهان بخار همان یا مه آزمون شناسایی الماس اصل (2

 

 6الی  4براي این كار الماس را به مدت  كندتست بخار اصالً به سنگ شما آسیبی وارد نمی

ثانیه مقابل دهان خود نگه داشته و به آرامی به آن بدمید. اگر الماس شما بعد از رفع بخار 

الماس شد هایی كه به واسطه ي برخورد هوا با آن ایجاد شده است دوباره مثل سابق شفاف 

 .شما واقعی است
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 شناسایی الماس اصل با انعکاس نور (3

 

اگر شما انعکاس  .استهاي مختلف خاكستري رنگ انعکاس نور در یك الماس اصل در زاویه

 .استمطمئن باشید الماس بدل  دیكردرنگی مشاهده 
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 تشخیص الماس اصل با حرارت (4

 

كشد و به ثانیه طول می 30این كار حدود  .كنده میپراكند سرعتبههاي واقعی گرما را سنگ

 كنید گرم ثانیه 30 مدت به را الماس فندک یك با توانیدمچنین میرساند. هسنگ آسیبی نمی

شود، اما اگر الماس آب سرد قرار دهید. اگر شیشه باشد از درون خرد می در مستقیماً را آن و

 .افتدباشد، هیچ اتفاقی نمی

هاي  + ویدیوهاي) در این كتاب  اصل از بدل الماسراه هاي تشخیص جهت یادگیري تمامی 

 آموزشی ( در خدمتتان هستیم.

 رنگ الماس:

هم شود، اما رنگ آنترین ویژگی الماس شناخته میعنوان مهمدرست است كه برش سنگ به

هاي بدون رنگ كه جواهرشناسی آمریکا الماس انستیتوهاي اهمیت نیست. بنا بر دستورالعملكم

هایی كه گیرند. آنقرار می Zتا  Dبه الماس سفید هم مشهور هستند ازنظر رنگ در مقیاس 
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هایی كه الماسگیرند كامالً صاف و شفاف هستند )اغلب هم خیلی نادرند( درحالیمی Dدرجه 

گیرند، كدرتر بوده. به همین دلیل به الماس می Zكه در انتهاي این مقیاس قرار دارند و درجه 

خیلی نادر و  Dهاي درجه الماسكه شود. ازآنجاییهم گفته می« زینتی»یا « تجملی» Zدرجه 

كنند كه را انتخاب می Jتا  Gهایی با مقیاس ها سنگهمچنین گران هستند اكثر عروس خانم

 تر است.هم ارزش باالیی دارند و هم قیمتشان مناسب

تر و كند، درخشاناي شفاف، نور بیشتري را منعکس میرنگ مانند پنجرهازآنجایی كه الماس بی

 تر است.تر باشد، قیمتیرنگرسد. بنابراین هر چه الماس بینظر میتر به براق

بسیار  بودنشانكنند و به خاطر كمیاب هاي فانتزي الماس، از این قاعده پیروي نمیتوجه: رنگ

 هاي آبی تا سبز و زرد روشن وجود دارند.قیمت هستند و در رنگگران

 :كاربردي فکر كنید

بخرید باید یادتان باشد كه همسر آینده شما احتماالً بخش اعظم  خواهید حلقه نامزديوقتی می

دانیم رود آن را همراه خودش دارد. همه ما میگذارند و هر جا كه میروزش را با این انگشتر می

هایی براي استفاده روزمره آید اما چنین حلقههاي درشت خوششان میها چقدر از نگینكه خانم

 و پاگیر هستند.ازحد دست انتخابی بیش

 

 

 

www.takbook.com

http://rockygold.ir/sellpage
https://www.instagram.com/_u/rockygolds
file:///E:/New folder/t.me/rockygold
http://www.aparat.com/rockygolds
file:///E:/New%20folder/t.me/rockygold
https://www.instagram.com/_u/rockygolds
https://www.instagram.com/_u/rockygolds
http://www.aparat.com/rockygolds


      

 
 یدساعتها آموزش تصویری اینجا کلیک کن+ جهت دریافت نسخه کامل کتاب 

www.Rockygold.ir/sellpage 

 
 

Aparat 

Telegram  

instagram 

 

 :به جنس حلقه توجه كنید

تر هاي نامزدي معموالً از جنس طالي زرد، سفید و پالتین هستند. پالتین از طال بادوامحلقه

تان این حلقه را همیشه همراه خود داشته تر هم هست. اگر قرار است همسر آیندهاست، اما گران

 كنیم.عیار را پیشنهاد می 18زرد باشد و هرروز آن را به انگشت بیندازد، ما طالي 

 چند نگین یا سنگ كافی است؟

هایی با سه ترین مدل حلقه نامزدي در سراسر جهان است، اما حلقهسولیتر تك نگین محبوب

وبرق هستند. ویژه كسانی كه عاشق زرقاي هم طرفداران خاص خود را دارد بهنگین یا طرح خوشه

 .پسندندها را میاین مدل حلقه
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 هاي رنگی غافل نشویداز سنگ

جاي الماس، توانند بههاي رنگی كه این روزها در بازار محبوبیت زیادي هم دارند، میسنگ

 قدر در دست عروس خانم بدرخشند.بخش حلقه نامزدي باشند و البته همانزینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIAشناسنامه 
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GIA   مخفف (GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA   ) معناي به 

 میالدي 1931 سال فوریه پانزدهم تاریخ در موسسه این. میباشد آمریکا گوهرشناسی موسسه

 همکاري شناسان زمین و گوهرشناسان اساتید، محققین، برترین با  GIA. شد تاسیس آمریکا در

 است. GIAصدور شناسنامه  موسسه این شده شناخته و اصلی فعالیت. كند می

به صورت تخصصی به شناسنامه الماس و تمامی موارد ذكر شده در  محافظت از سرمایه مالی شما در پکیج

 آن پرداخته ایم

 

 Pearlمروارید 
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  می باشد. مروارید یك عنصر آلی (Perna) نام مروارید برگرفته از نام نوعی صدف به نام پیرنا

(Organic) كم عمق استرالیا و آسیا در ي گرم و در آب ها كه از جنس كربنات كلسیم است

 .یافت می شود Clamیا Mussel دل صدف هاي

منحصر به فردش از محبوبیت و ارزش باالیی در بین جواهرات  مروارید به دلیل زیبایی و خواص

  .است برخوردار

آن در آب هاي شور خلیج فارس وجود  مرواریدهاي طبیعی بسیار كم یاب هستند و نوع مرغوب

 مورد استفاده درجواهرات به صورت پرورشی تولید می شوند. مرواریدهاي ٪٩٩زه دارد ولی امرو

ي طبیعی به  ین دسته از مرواریدها به ندرت یافت می شوند و در چرخها :طبیعی مرواریدهاي

ندارد.نوع مرغوب این مروارید در آبهاي  وجود می آیند و انسان در تولید آنها هیچگونه دخالتی

 (ماده) بسیار گرانبها می باشد.مروارید به دست آمده كامالً از جنس می شود وخلیج فارس یافت 
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و صید بیش از اندازه ي  می باشد اما امروزه به دلیل مشکالت زیست محیطی Nacre مادر اولیه

 .باشد این نوع بسیار كم یاب می صدف ها،

 هاي مروارید٪٩٩تقریباً  وفور یافت می شوند. این دسته از مرواریدها به :مرواریدهاي پرورشی

انسان به  جواهرات مروارید هاي پرورشی هستند. در تولید این نوع مروارید ها در استفاده مورد

درون صدف گذاشته می شود. تنها  گونه اي دخالت دارد. هسته داخل مروارید ها توسط انسان

كند. این فرایند زمان بر روي هسته رسوب می  (Nacre) اولیه دو تا سه الیه ي نازک از ماده 

برخوردار است و قیمت  تري نسبت به نوع طبیعی طی می كند و در نتیجه از تولید باالتري كوتاه

 به محل زیستشان به دو دسته ي مروارید هاي پایینی دارد. این دسته از مروارید ها نسبت

 .شیرین مجزا می شوند پرورشی آب شور و آب

صورت می  با مواد مصنوعی دسته كل مراحل تولید توسط انساندر این   :مروارید هاي مصنوعی

مهره یا دانه گرد شیشه اي را درون یك محلول خاصی  گیرد. تولید آن ها به گونه اي است كه

ید مصنوعی مروار كنند، بعد از مدتی آن ها را خارج و خشك كرده و طی این فرایند غوطه ور می

هاي طبیعی و پرورشی هستند. البته مروارید خیلی شبیه هاي تولید شدهتولید می شود. مروارید

مركز تولید این Mallorca و بعد از مدتی از بین می رود. جزیره این پوشش خیلی نازک است

 .مروارید می باشد گونه
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 Agate عقیق

 

انواع سنگ عقیق از دیرباز مورد توجه همگان قرار گرفت و امروزه نیز طرفداران بسیار دارد.  

 شده تشکیل شیمیایی عنصر چند از كه است هایی كانی جزو و قیمتی نیمه هاي سنگ ازعقیق 

ر كوهی است. عقیق به رنگ هاي سفید تا خاكستري نوعی از دٌ و سیلیسی سنگی عقیق. است

واهرات درجه دوم سنگی مشهور زرد تا قرمز، سبز و آبی روشن است و در میان ج تیره و سیاه،

 است.
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 نحوه تشخیص عقیق اصل از تقلبی

 

تشخیص عقیق اصل كار چندان ساده اي نیست و نیاز به تجربه و مهارت باال دارد. عقیق اصل 

ها از رنگ دیگري هم اي، سوزنی، ابري و پر مانند دارد. حتی ممکن است این رگههاي نقطهرگه

هاي معدنی، طبیعی هاي مصنوعی ساختگی بوده و مثل رگهشده در عقیقهاي ایجادباشد. رگه

ین نیست. از میان دو عقیق هم اندازه ، عقیق سنگین تر ، عقیق اصل است چراكه عقیق و دلنش

اصل چگالی باالیی دارد و در نتیجه وزن بیشتري را نسبت به نمونه هاي مشابه خود دارد. از 

است بکشید باید  ۷طرفی اگر سنگ عقیق را بر روي سنگ و یا سطحی كه سختی آن كمتر از 

فتد. اگر انگشتري یا گردنبندي ا كند و به آسانی بر روي آن خط نمیراش بر روي آن ایجاد خ

بودن آن  اید كه نگین آن با یك ضربه كوچك خش برداشته، متأسفانه احتمال تقلبیخریده

زیاد است. عقیق اصل طبیعت متضاد با فصل دارد؛ تابستان خنك و زمستان گرم است، 
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كند. عقیق قرمز طرفداران تغییرات دما تغییر میدرصورتی كه نوع صنعتی آن متناسب با 

 بسیاري دارد و نمونه طبیعی آن كمتر از بقیه انواع آن است.

 عقیق سنگ شارژ نحوه و  نگهداري از عقیق

شاید شما نیز مطالبی راجب شارژ سنگ عقیق شنیده باشید. اغلب سنگهاي حساس همچون 

ع كرم و مواد شیمیایی جالي خود را از دست داده فیروزه در اثر تماس با مواد چربی همچون انوا

این سنگهاي حساس طبقه بندي  ءی تغییر رنگ می دهند اما عقیق جزو كدر شده و یا حت

شود و نیازي نیست تا در زمان استحمام و یا شستشو آن را كنار بگذارید. البته الزم به ذكر نمی

دوري از انواع مواد شوینده طول عمر به است تمامی سنگها و زیورآالت در صورت توجه زیاد و 

 شارژ براي مراتب باالتري خواهند داشت و جال و درخشش چشمگیر خود را از دست نمی دهند.

 نه و دقیقه۳ اندازه به بعد و دهید قرار زالل آب در ساعت۲ را آن است كافی هم عقیق سنگ

 مطمئن توانیدمی كنید محافظت خوبیبه عقیق از اگر. بگذارید آفتاب نور مستقیم زیرتابش بیشتر

 شود.نمی كم آن ارزش فروش موقع كه باشید

  )همراه با فایل هاي آموزش تصویري(جواهر شناسی به صورت كامال حرفه اي 

 كلیك كنید اینجاجهت دریافت بسته آموزشی محافظت از آینده مالی 
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