


 جواهرات خارق العاده در حراج نجوا کریستی

 تا کنون با برخی از جواهرات به فروش رسیده در حراج های مختلف آشنا شده ایدد 
 بعضی از این جواهرات ، قطعات ارزمشندی بوده اند که توسط افراد سدرشدنداسدی

 مورد استفاده قرار می گرفتند   

حدراج ندادوا در ادامه شما را برخی دیگر از قطعات ارزشمند به فروش رسیده در  
 ، آشنا می کنیم  5102نوامبر  -کریستی



 دستبند های طرح گربه برند کارتیه

استفاده از سمبد  گدربده در 
صنعت جواهرات مدعدندایدی 
بیشتر از یک نماد را داشته و 
مظهری از احدتدرا ، ارزش، 

 تکریم به مقا  زن می باشد 

این گربه های وحشی، زیبا و 
باهوش با استفاده از الماس و 
توسط برند کارتیه طدراحدی و 

 ساخته شده ان



هداار درر و  ۰۳۳تا  ۰۳۳جواهرات کارتیه طرح پلنگ با قیمتی بین 
همچنین دستبند دیگری از این برند شام  دو نشان پلنگ با قیمت 

 هاار درر به فروش گذاشته شده است  ۰۳۳تا  ۰۳۳



تقاضا مرواریدهای طبیعی در صنعت جدواهدرات 
همچنان رو به رشد می باشد  به طوری که افاایش 

 قیمت و ارزش آن را در پی داشته است 

 جواهرات مروارید طبیعی



یکی از ارزشمند ترین قطعه جواهرات بده فدروش 
رسیده در حراجی کریستی، سنااق سیدنده ای از 
مروارید طبیعی و الماس است که به قرن نوزدهدم 

 میالدی تعلق دارد 

بر روی این جواهر، مرواریدی اشکی شک  در کندار 
بسیار خودنمدایدی   old cutالماس هایی به طرح 

 می کند 

 ۰۳۳قیمت تخمین زده شد برای این قطعه حدود 
 هاار تا یک میلیون درر بوده است  



همچنین دو گردنبند یک رشته ای از مروارید طبیعی که به یدک 
 قف  الماس نشان ماین شده اند، در این حدراجدی بده  شدم

 می خورد  

هاار تا یک میلیون  ۰۰۳قیمت تقریبی برای این دو گردنبند بین  
 هاار درر تعیین گردیده است  ۰۰۳و 



در حراجی جنوا کریستی و در 
بین تمامی قطعات زیدبدا و 
خیره کنندده، یدک جدفدت 
گوشواره زمرد و الماس نیا به 

آن   دیده می شود که قیمت
هاار درر  ۰۳۳میلیون و  ۲بین 

هداار درر  ۰۳۳ میلیون و  ۲تا 
 تخمین زده شده است 

 مجموعه ای از سنگ های قیمتی



نگین های موجود بر روی این گوشواره از نوع زمرد کلمبیا بوده و بده 
صورت هشت ظلعی تراشیده شده اند  همچنین وزن آندهدا حددود 

 قیراط می باشد  ۳۲٫۰۳و  ۰۰ ۳۰٫



البته قطعات خارق العاده دیگری مانند یک نگین یاقوت سرخ برمه، 
هاار تا یک میلیون و  ۷۷۳، به ارزش ۳۳٫۳۳یک انگشتر الماس با وزن 

 ۳۰٫۰۰هاار درر و یک نگین یاقوت کبود سلطنتی برمه با وزن  ۳۰۳
هاار درر دیده  ۳۳۳میلیون  ۰میلیون تا  ۰قیراط با قیمت تقریبی 

 می شود 



از سالیان گذشته تا به امروز استفداده از 
جواهرات و زیورآرت، همراه بدا سدندگ 
های قیمتی مختلف نظیر یاقوت، زمدرد، 

 بوده است … الماس و 

در برخی از مواقع این جواهرات تدوسدط 
گوهر دیگری که از اقیانوس یافت شده و 
نیازی به تراش و یا صیق  دادن نداشته، 

 ماین می شوند 

این گوهرهای استثنائی در فدرهدندگ و 
تمدن های مختلف از ارزش مدالدی و 

 معنوی بسیاری برخوردار بوده اند 

 گوهر مروارید و خواص آن



 مروارید ها توسط نوعی جانور نر  تن که صدف نامیده شده اند تدولدیدد
 می شوند 

در حقیقت هنگامی که جسم خارجی وارد صدف شده، ایدن جداندور بده 
منظور دفع آن، موادی را تولید کرده که منار به تولید و شدکد  گدیدری 

 مروارید می شود 



مروارید ها سبب لطافت روح و قلدب 
شده و عشق خالصانه را به ارمدادان 
می آورد  همچنین می تواند سدبدب 
ایااد حس از خدود گدذشدتدگدی، 

 پاکدامنی و عفت شود 

استفاده از مروارید غم و انددوه را از 
فرد دور ساخته، موجب دفدع اندر ی 
 های منفی و ترک عدادات ندادرسدت

 می شود  



گوهر مروارید می تواندیدد 
تاثیرات مثبتی در درمدان 
بیماری های معده، روده و 
مثانه داشدتده بداشدد و 
موجب بهبود اخدتدالرت 
دسدددتدددگددداه گدددوارش، 
سرماخوردگی، عطسه و یدا 

 سرفه های دائمی شود 

همچنین مشدکدالتدی از 
جمله بدوی بدد دهدان، 
اسهال، نفخ، یرقان، تهدوع 
و کم نوری  شم ندیدا بدا 
استفاده از این گوهر قابد  

 ح  می باشد 



در صورتی که شما به جواهرات مروارید 
عالقمندید می بایست، از تماس ایدن 
جواهرات با کثیفی، اسید هدا، مدواد 
آرایشی، عطر و اسپری خودداری کدرده، 
 را که این موارد سبب از بین رفدتدن 

 جال مروارید می شود 



هاار نوع صدف در دنیا شنداسدایدی  ۰جالب است بدانید تا کنون بیش از 
 نوع قابلیت تولید صدف دارند  ۲۳شده که از این بین تنها 

همچنین در طی سال های اخیر و به دلی  شکار بی رویه این صدف هدا، 
مروارید های طبیعی به شدت کمیاب شده تا جایی کده جدا جدواهدرات 

 ارزشمند و گران قیمت تلقی می شوند  



البته با توجه به کمیاب و قیمتی بودن مروارید های طبیعی، مدرواریدد 
های پرورشی نیا که با دخالت انسان و توسط صدف تولید شده و در 
جواهرات مورد استفاده قرار می گیرد این نوع مروارید ها از قدیدمدت 

 پایین تری نسبت به نمونه های طبیعی خود برخوردار می باشند 



 پدیده شکست و دو شکستی در گوهر الماس

شاید تا کنون شنیده باشید گوهر الدمداس 
 دارای ویژگی به نا  دو شکستی می باشد 

در ادامه قصد داریم شما را با این ویدژگدی 
 الماس بیشتر آشنا کنیم 

هنگامی که نور به یک سندگ قدیدمدتدی 
برخورد کرده بخشی از آن بده مدطدیدط 
 بازتاب شده بخشی دیدگدر وارد سدندگ

 می شود  

نوری که از سنگ عبور می کندد، سدرعدت 
آرامی داشته و در زوایای گوهر خدم مدی 
شود  به دلی  اختالف سرعت نور، در هدوا 
و سنگ قیمتی، پدیده شکست نور رخ می 
دهد  میاان این شکست در تما  ندمدونده 
های سنگ قیمتی یکسان بدوده و مدی 
تواند به تشخیص نوع گوهر کمک فراوانی 

 کند 

ضریب شکست بیان گر میاان سرعت نور  
 در هوا به میاان سرعت ندور در سدندگ

 می باشد 



در صورتی که سرعت نور در هوا برابر بدا 
هاار کیلومتر بر ثانیه و سرعت ندور  ۰۳۳

هاار کیلومدتدر در  ۳۲۰در الماس معادل 
ثانیه باشد، با تقسیم این دو عددد بدر 

بدست می آیدد کده  ۲٫۰یکدیگر، عدد 
نشان گر عدد ضریب شکست الدمداس 

 می باشد 

این عدد نشان می دهد سرعت نور در 
برابر از سرعت نور در الدمداس  ۲٫۰هوا 

 بیشتر است 



هنگامی که نور به یک سنگ قیمتی برخورد می کند، ممکن است دو پرتو 
جداگانه از نور وارد سنگ قیمتی شوند که هر یک دارای سرعت متفاوتدی 
می باشد  به این پدیده دو شکستی می گویند که در سنگ های قیمتدی 

 مختلفی همچون الماس، زیرکن، روتای  و اسفن قاب  رویت است 

 البته رز  به ذکر است این پدیده معمور نامتداول می باشد 



 کلیه سنگ های قیمتی شفاف در دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

 ایزوتروپیک 
 آنیزوتروپیک 



ایاوتروپیک ها دسته از سدندگ 
های هستند کده از سداخدتدار 
کریستالی همگرا و یدکدسداندی 
برخودار بوده و نور در آندهدا بدا 
سرعت یکسان عبور می کدندد  
این مورد موجب ایااد تنها یک 
شکست نور در این گوهر ها می 
شود  بنابراین تک شدکدسدتدی 
بودن تنها یکی از ویژگدی هدای 
نوری در سنگ های قیمتی مدی 

  .باشد

و اما گوهرهای آنیاوتروپیک آن 
دسته از سنگ های قیمتی بدوده 
که نور در هنگا  عبور از آنها بده 
دو بخش تقسیدم شدده و دو 
قطبی می شود  بنابراین پدیدده 
دو شکستی در این نوع از سنگ 
 هددا مشدداهددده مددی گددردد 
این خداصدیدت مدعدمدور در 
گوهرهایی دیده شده که دارای 

کریستالی بوده و  ۰یا  ۰ساختار 
قدرت این را دارند که نور را دو 

 قطبی کنند 

این نوع از کاندی هدای مدوج 
حرکتی نور را در یدک مسدیدر 
مطدود ساخته و سپس از ورود 
سایر امواج جلوگیری می کندندد  
بنابراین نور به دو پرتو تقسدیدم 
می کنند  در نهایت هر یدک از 
این پرتو هدا در مسدیدرهدای 

 مختلفی حرکت می کنند  

 آنیزوتروپیک ایزوتروپیک



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

 جواهرات خارق العاده در حراج نجوا کریستی

 گوهر مروارید و خواص آن

 پدیده شکست و دو شکستی در گوهر الماس

http://www.javaherbazar.com/r-1741/
http://www.javaherbazar.com/r-1739/
http://www.javaherbazar.com/r-1740/


 ماه ردیف

 خرداد 3

 شهریور 6

 آذر 9

 اسفند 05

 ماه ردیف

 اردیبهشت 5

 مرداد 2

 آبان 8

 بهمن 01

 ماه ردیف

 فروردین 0

 تیر 4

 مهر 7

 دی 9

 ایناا کلیک کنید  —جهت دانلود رایگان کتاب سنگ های ماه تولد 

 ایناا کلیک 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 مدشاهده و خریدد  برای دریافت جدیدترین اخبار و مقارت علم سنگ

 ، با ما همراه باشید العاده  های فوق تخفیفجواهرات اصی  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

info@javaherbazar.com 

 www.javaherbazar.com 

    

  8 ~ 572 93 387  120 

68 07 251 1902    928 55 92 1909 

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

