


به تازگی افزایش تقاضا در بازار خرید و فروش الماا  
موجب افزایش رونق بازار این نوع گوهار   Fancyهای 

 در هند شده است.

رئیس اتحادیه جواهرات شهر سورات هند، در ارتباط با 
این موضوع اذعان داشته: این افزایش رونق در باازار 

به مراتب کااهاش روناق باازار  Fancyالما  های 
 را به همراه داشته است. roundالما  

 Fancyرونق در بازار خرید و فروش الماس های 



 

به مجموعاه از روش هاای   Fancyالزم به ذکر است عبارت 
مدرن و پیشرفته برای تراش الما  گفته مای شاود کاه در 
مقایسه با  روش های سنتی و کالسیک به مراتب پیچیده تار 

 بوده و در آن از  ابزار آالت مدرن تری استفاده می گردد.

 



بنابر گزارشات ارائه شده توسا  نشاریاه 
الما   ۰۱نمونه از  ۸تایمز آو ایندیا، حدود 

Fancy در شهر سورات هند تراشیده شده ،
و این شهر به عنوان مرکز تراش جواهارات 

 در هند شناخته شده است.

این روش تراش در مقایسه با بارخای از 
انواع دیگر برش های الما  هاماچاون 

Rounds   و princess-cut    به ماراتاب
 پرطرفدار تر و محبوب تر می باشد.



، pear ،heart ،radiantهمچنین الزم به ذکر است انواع تراش های 
oval ،marquise ،emerald ،escher   و cushion 

بوده که سبب می شوند سنگ قیمتی بزرگ تار   Fancyاز جمله تراش 
 به نظر آید.



در پایان جالب است بدانید گردش مالی حاصل از خریاد و 
میلیارد دالر  ۰۱در جهان، حدود   Fancyفروش الما  های 

 تخمین زده شده است.



در این مقاله شما را با نوع دیگری از سنگ یاقوت، 
آشنا ( Star Sapphireبه نام یاقوت ستاره ای )

می کنیم. اگرچه این سنگ در میان ایرانیان کمتر 
 شناخته شده است.

نامگذاری این نوع یاقوت، به جهت وجود خطوطی 
 ستاره شکل بر روی آن می باشد.

 (Star Sapphire)یاقوت ستاره ای 



دلیل وجود این خطوط، ماده ای به نام سیلک بوده کاه وجاود آن در 
 یاقوت موجب کاهش شفافیت و در نتیجاه کااهاش قایامات ایان
سنگ قیمتی می شود، اما وجود سطحی یکپارچه ای از سیلک در یاقوت 
سبب ایجاد حالتی ستاره مانند بر روی آن و در نتیجه قمیتی بودن ایان 

 سنگ شده است.



رنگ های آبای دیاده   یاقوت ستاره ای اغلب در
شده اما انواع قرمز، صورتی، نارنجی، زرد، ساباز، 

 خاکستری و بنفش آن نیز یافت می شود.

عناصر رنگ دهنده در یاقوت آهن، تیتاانایاوم و 
وانادیوم بوده که کلیه این موارد در یاقوت هاای 

 ستاره ای بنفش دیده شده است.

وجود اندکی از آهن موجب پدیدار شدن رنگ زرد 
و سبز شده و در نمونه ی صورتی و قارماز ایان 
سنگ مقداری کروم مشاهده شده است،همچنین 
عناصر آهن و واندیوم طیف نارنجی را در ایان 

 گوهر قیمتی بوجود می آورند.

پرطرفدار ترین رنگ در بین یاقوت های ستاره ای، 
 آبی روشن و تیره آن می باشد.



الزم به ذکر است خطوط ستاره ای موجود بر روی این 
نگین در زیر نور طبیعی قابل مشاهده بوده و استفاده 
 از تکنیک هاای ناور پاردازی آن را واضا  تار 

 نشان می دهند.

از آنجا که ستاره دیده شده یاقوت به دلایال وجاود 
ناخالصی بوده، لذا امکان عدم شفافیت در این گوهار 

 وجود دارد.

 به صورت دامله تاراشایاده   معموال یاقوت ستاره ای
می شود، چرا که این تراش موجب شده نقش ستااره 

 بهتر نمایش داده شود.



امروزه کشورهای استرالیا، 
میانمار، سریالنکا و تایلناد 
از مهمترین منااباا ایان 

 سنگ می باشد.

همچنین ماقادار قاابال 
توجهی از یاقوت ستاره ای 
در برزیل، کامبوج، چایان، 
کنیا، ماداگاسکار مااالوی، 
نیجریه، پاکستان، روانادا، 
تانزانیا، ایاالت ماتاحاده 
آمریکا، ویتنام و زیمباباوه 

 یافت شده است.



شهار   V&Aمیالدی در موزه  ۳۱۰۲نمایشگاه تاریخ مروارید در سپتامبر سال 
 لندن برگزار گردید.

قطعه از جواهرات مروارید به نمایش گذاشتاه  ۳۱۱در این نمایشگاه حدود 
شد که در این میان کاله پادشاهی اشراف اروپا، مرواریادهاای پارورشای 

 مرلین مونرو و چندی دیگر از اثر هنری به چشم می خورد.

 برگزاری نمایشگاه تاریخ مروارید در شهر لندن



این نمایشگاه به کلیه بازدید کنندگان خود وعده داد تا تنوع بسیااری از 
 رنگ ها و اشکال مختلف مروارید را به نمایش گذارد.



نمایشگاه مروارید لندن به خوبی نشان داد کاه ایان گاوهار 
چگونه در طی سال های طوالنی توس  جواهرسازان غارب و 
 شرق مورد استفاده قرار گرفته و به نمادی از ماقاام و ثاروت

 بدل شده بود. 

، تاریخ شاکاار Mikimotoهمچنین روند کشت مرواریدهای 
صدف و آزمایشات کارل لینه که موجب شکل گیاری اولایان 
 مروارید پرورشی شده، در این ناماایشاگااه باه ناماایاش 

 گذاشته شد.



جالب است بدانید یکی از قدیمای تاریان 
مروارید های کشف شده که به قارن اول 
میالدی و رم باستان تعلق داشته، جواهرات 
رومی و بیزانسی و همچانایان زیاورآالت 
مربوط به قرون وساطای نایاز در ایان 

 نمایشگاه قرار گرفته است.

 از آثااار دیااگاار در ایاان ناامااایشااگاااه 
می توان به سنجاق سینه طاراحای شاده 

 Rosebery، تاج Jean Frouquetتوس  
 و گوشواره های مروارید الیازابات تایالاور 

 اشاره داشت.



در نهایت الزم به ذکر است برگزاری این نمایشگاه یکی از رخاداد 
 ۳۰انگلستان بوده که برای مدت  ۳۱۰۲های مهم فرهنگی در سال 

 روز به طول انجامید.



 برای مشاهده مقاالت در سایت به لینک های زیر مراجعه نمایید:

 Fancyرونق در بازار خرید و فروش الماس های 

 (Star Sapphire)یاقوت ستاره ای 

 برگزاری نمایشگاه تاریخ مروارید در شهر لندن
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 ماه ردیف

 خرداد 3

 شهریور 6

 آذر 9

 اسفند 21

 ماه ردیف

 اردیبهشت 1

 مرداد 5

 آبان 8

 بهمن 21

 ماه ردیف

 فروردین 2

 تیر 4

 مهر 7

 دی 9

 اینجا کلیک کنید. —جهت دانلود رایگان کتاب سنگ های ماه تولد 

 اینجا کلیک کنید. —جهت دانلود رایگان کتاب سنگ درمانی 
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درمانی ، و همچنین ماشاهده و خریاد  برای دریافت جدیدترین اخبار و مقاالت علم سنگ

 ، با ما همراه باشید.العاده  های فوق تخفیفجواهرات اصیل با 

های اجتماعی جواهربازار در شبکه  

 )برای مشاهده هر شبکه ، بر روی تصویر آن کلیک کنید(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کلیک کنید. -  عضویت در خبرنامه ایمیلی و دریافت تخفیف
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 www.javaherbazar.com 
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