


بنابر یافته های باستان شناسان اولین جواهرات از موارد طبیعی نظیییر 
ایجاد شید    دندان حیوانات، استخوان ، انواع صدف ها، سنگ و چوب

 بود.

به نظر می آید کاربرد اولیه جواهرات محکم و سفت کردن لباس بود  و 
 بعدها جنبه تزئینی نیز پیدا کرد  است. 

البته گفته شد  برخی از مواقع از سنگ های قیمتی به عینیوان نیمیاد 
 مذهبی نیز کاربرد داشت.

 اولین جواهرات و سنگ های قیمتی کشف شده



 تاریخ شناسان احتمال می دهند اولین سنگ های قیییمیتیی
به صورت تصادفی در هنگام جمع آوری غذا از میان رسیوبیات  

 رودخانه یافت شد  است.

انسان های اولیه گمان می گردند این اشیاء براق، در جیذب 
 گرما و نور کاربرد دارد.



با رشد و ترقی انسان، به تدریج جواهرات به عنوان نمادی از مقیام و 
ثروت و همچنین جهت حفاظت از شرارت و شفای بیییمیاری میورد 

 استفاد  قرار گرفت.



در طول تاریخ از جواهرات به منظور زیبا سازی بیدن 
استفاد  می شد از پابند و دستبند گرفته تا تزئیینیات 

 …کال ، مو و 

با توجه به یافته های تاریخ شناسان "کرو مگنون ها" 
 هزار سال قبل از میییالد مسییی   ۵۴تا  ۰۱در حدود 

 از آفریقا به سوی خاورمیانه مهاجرت کردند .

 این اقوام در طول مسیر خیود اشیییا عیجییی  را 
 جمع آوری کرد  و آنیهیا بیه صیورت جیواهیرات 
 استفاد  می کردند. با یافتن این جیواهیرات امیروز 

 می توان دریافت که آنها در طیول مسیییرشیان از  
 چه نواحی عبور کرد  اند.



گوهر اپال امروز  یکی از گرانقیمت ترین سنگ های قیمتیی 
 محسوب می شود.

در بسیاری از فرهنگ ها اپال را به نیییرو و قیدرت هیای 
ماوراءطبیعه متصل می دانند. برای مثل در یونان بیاسیتیان 
 گمان می کردند این گوهر به صاحبش قدرت پییگیگیوییی

 و وی را از بیماری محفوظ می دارد. هدمی د 

 اپال و حقایقی جالب در ارتباط با این گوهر



 در افسانه های عربی نیز گفته شد  اپیال تیوسی 
 رعد و برق از آسمان به زمین افتاد  است. 

 در این اروپا این گوهر زییبیا نیمیادی از امییید،
 خلوص و درستی است. 

در طول تاریخ سنگ اپال هموار  به عنوان یکی از 
 خوش یمن ترین و جادویی تیریین گیوهیر هیا

 مورد توجه و احترام قرار می گرفت. 



این نوع از اوپال ها معموال شفاف و نیمه شفاف بود  اپال سفید: 
 و پس زمینه سفید و یا خاکستری رنگ دارند.

 امروز  کارشناسان این سنگ قیمتی را در چیهیار دسیتیه اصیلیی
 تقسیم بندی کرد  اند. 



این دسته از اپال ها معموال به صورت شفاف و اپال سیاه: 
نیمه شفاف دید  شد  و دارای پس زمینه سیا  و تیییر  

 می باشند. 



اپال ها آتگین اپال آتشین: 
در رنگ ها قهیو  ای، زرد، 
نارنجی و یا قرمز به صیورت 
 شفاف و نیییمیه شیفیاف 
دید  می شوند. ایین نیوع 
اپال به نام هیای دییگیری 
همچون اپال مکزیکیی ییا 
اپییال طییالیییی یییا اپییال 
خورشیدی نیز شناخته شید  
و بازی رنگ در آن مگاهید  

 نمی شود. 



این نوع اپال به صورت شفاف و مات و همرا  با بازی رنگ اپال تخته ای : 
 متمایز از زمینه تیر  و روشن دید  می شود.



اپال های سفید و اتگییین 
معموال از بازار فروش خوبی 
برخوردار هستند. این گوهر 
غالبا بیه صیورت دامیلیه 
تراشید  شد  و در ساخیت 
… انگگتر، گوشوار ، آویز و 
 مورد استفاد  قرار می گیرد.



امروز  کگور استرالیا به عنوان منبع اصلی اپال سفید 
و سیا ، برزیل را به عنوان منبع اپال سفید و مکزیی  

 را به عنوان منبع اپال آتگین شناخته شد  اند.

 ۶٫۴تا  ۴سختی سنگ اپال در مقیاس موس برابر با 
 بود  و خاصیت ضربه پذیری ظعیفی دارد



برخی از افراد خواهان استفاد  از سنگ های قیمتی در ساعت هیای 
خود هستند. این خواسته آنان با ارائه ساعت های قیمتی و المیاس 

 برآورد  شد  است.

 نمونه ای از ساعت های قیمتی برند ریچارد مایل



یربیییلین  به تازگی برند ریچارد مایل ی  سیاعیت تب
شگفت انگیز ارائه داد  که به نگین هایی از الیمیاس 

 پوشید  شد  است.

این ساعت زنانه که ظاهری از الماس پوشید  شید  
بسیار لوکس به نظر می رسد و قیمتش حدود یی  

 میلیون دالر تعیین گردید  است.



 همان طور که از ظاهر ساعت نیز پیداست، گران بیودن آن بیه جیهیت
 الماس های موجود در بدنه ساعت می باشد. هر شیخیصیی بیا خیریید 
این ساعت می تواند اطمینان حاصل کند که مگابه آن را در هیچ بیرنیدی  

 مگاهد  نخواهد کرد.



 ۰۱بدنه این ساعت از جنس فوالد، تیتانیوم و طال سفید بود ، حیدود 
 میلی متر طول دارد. ۱۲میلی متر عرض و 

 به تازگی برند ریچارد مایل اطالع داد  نمونه طال قرمیز ایین سیاعیت
 دالر نیز در حال تولید می باشد. ۰۱۴۱۱۱خیر  کنند  با ارزش  

 عیدد سیاخیتیه ۰۱جال  است بدانید از هر مدل این ساعت، تنهیا 
 خواهد شد 



 نمونه ای از ساعت های قیمتی برند ریچارد مایل

 اپال و حقایقی جالب در ارتباط با این گوهر

 اولین جواهرات و سنگ های قیمتی کشف شده

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

http://www.javaherbazar.com/r-2871/
http://www.javaherbazar.com/r-2870/
http://www.javaherbazar.com/r-2872/


 ما  ردیف

 خرداد 3

 شهریور 6

 آذر 9

 اسفند 21

 ما  ردیف

 اردیبهگت 1

 مرداد 5

 آبان 8

 بهمن 21

 ما  ردیف

 فروردین 2

 تیر 4

 مهر 7

 دی 9

 اینجا کلی  کنید. —جهت دانلود رایگان کتاب سنگ های ما  تولد 

 اینجا کلی  کنید. —جهت دانلود رایگان کتاب سنگ درمانی 

http://www.javaherbazar.com/r-1404/
http://www.javaherbazar.com/r-1407/
http://www.javaherbazar.com/r-1409/
http://www.javaherbazar.com/r-1413/
http://www.javaherbazar.com/r-1403/
http://www.javaherbazar.com/r-1406/
http://www.javaherbazar.com/r-1408/
http://www.javaherbazar.com/r-1412/
http://www.javaherbazar.com/r-1402/
http://www.javaherbazar.com/r-1405/
http://www.javaherbazar.com/r-1414/
http://www.javaherbazar.com/r-1411/
http://www.javaherbazar.com/r-1491/
http://www.javaherbazar.com/r-1416/


درمانی ، و همچنین میگاهد  و خریید  برای دریافت جدیدترین اخبار و مقاالت علم سنگ

 ، با ما همرا  باشید.العاد   های فوق تخفیفجواهرات اصیل با 

های اجتماعی جواهربازار در شبکه  

 )برای مگاهد  هر شبکه ، بر روی تصویر آن کلی  کنید(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کلی  کنید. -  عضویت در خبرنامه ایمیلی و دریافت تخفیف

info@javaherbazar.com 

 www.javaherbazar.com 

    

  8 ~ 175 93 387  152 

68 27 511 1925    958 11 95 1929 

http://www.javaherbazar.com/r-1399/
mailto:info@javaherbazar.com
http://www.javaherbazar.com/r-1398/
http://instagram.com/javaherbazar_com/
https://plus.google.com/114015330724603533422/posts
http://www.aparat.com/javaherbazar
https://www.facebook.com/javaherbazar1
https://www.youtube.com/channel/UCLItYWMYnloZtvzfSpWtLcQ
http://www.cloob.com/name/javaherbazar
https://telegram.me/javaherbazar_com

