


 در ادامه قصد داریم شما را بیشتر از پیییب بیا میرداریید
 خلیج فارس آشنا کنیم: 

 در گذشته تنها سواحلود دریواب گر گوود  واد   وه 
  ه عناح  مو ز صید مووحریود شونوا وتوه مو. شود ود  
در حین  ین  لیج فارس  ه دلید دحشتن موووحریود یواب 
 طبیع.  سیار مشهار  اده  ه گا ه حب گوتوتوه مو. شود

  لیج فارس  هشت مووحرید حست 

 آشنایی با مروارید خلیج فارس



مووحرید یاب حین منطقه  وه دلویود 
دحشتن  یتیت، در شندگ.، ح ودحهه 

  اال شهوت  سیارب  سب  وده ح د 

غاحصا  حغلب  ا شیوجه هد  در گر 
یاب  م عمق  لیج و یا چشمه یاب 
گر شیوین صدف یاب موووحریود رح 

 صید م.  نند 

تو یب منحصو  ه فودب حه گر یواب 
شیوین و شوار یو و. حه حسووحر 
 در شندگ. مووحرید  لویوج فوارس

 م.  اشد  



 یلامتو حه  ۰۲تا  ۰۴۲ی . حه  هتوین و  ارورتوین مناطق مووحرید لدود 
ساحلد  شاریاب عو . فاصله دحشته و  یشتو حه دو یزحرسال یسوت 
 ه در حین منطقه صید مووحرید ح جاد م. شاد  حه حیون رو همویون 
 شناسا  حین م ا  رح  ه عناح   ستو مووحرید  اد گوذحرب  ووده ح ود 

حین  ستو حه سمت  شار  ایت و  حوین  ه سمت جزیوه  ویوو و  
 یومز  شیده شده حست 



 پلین. شهیو و طبیع. دح  عهد  استا  در  تار تاریخ طبویوعو.  واد 
قید  وده: در  لیج فارس هیباتوین مووحریدیاب جها  صید مو. شواد  
 وب در حین رح طه حه شهو حلقطیف  ه عناح  مو ز  وید و فووش مووحریود 

 یاد  وده حست 

شهو قطیف در حستا  شوق. عو ستا  سعادب وحقع شده  ه یو و. حه 
 م.  اشد   ا توبشهویاب تاریخ.  وح ه 



 ستو صدف یاب مووحرید حمووهه در سوحسو  لیج گستوده شده و  وه 
  ظو م. گید تجمع حین  ود تنا  در حطوحف  شار  حوین  یشتو  اشد 

 حین  ود تنا  حغلب  ه تخته سنگ یا و یا تواده یواب مووجوا و.
 م. چسبند  



 زرگتوین حلماس سبز د یا 
 Dresdenدرسوود   

Diamond  ) اد دحشوتوه 
قویووح   ۱۲۷ ۴۲٫ ه لدود 
 وه  دحرد 

تا نا  تاریخچه دقیقو. 
حه حین گایوو هیوبوا  وه 
دست  یامده، حما گوموا  
م. شاد حه یندوسوتوا  

 یافت شده حست 

 الماس درسدن،

 بزرگترین الماس سبز در دنیا 



 ۷۱۴۰حین جاحیو  ا حرهش در لودود سوال 
 میالدب  ه پادشاه یولونود گگواسوت سواد

 (Augustus III of Poland ) تعلق دحشت 

میالب  یز حین حلماس  ه یمووحه  ۷۱۷۱در سال 
 حلمواس  واچو  ۴۷۷دو حلماس ستید دیگو و 

  ه عناح  گایو  اله موارد حسوتوتواده قووحر  
 فت م. گو



حین حلماس  ه  ه ر گ سبز روشن  اده یم ح نا  در تاالر سبز شهو 
 درسد   گهدحرب م. شاد 

پایتخت حیالت هح سن در  شار گلما  م.   (Dresdenشهو درسد   
 اشد  حین شهو حه دورح  جنگ جها . دود تا هما  حتحاد دو گلما ، جز 

 گلما  شوق.  اده حست 



در رو د و فوگیند سا ت فلز  و ج، حقدحمات هیادب حه جومولوه 
تو یب ماحد حولیه مناسب، ذور  ود  حین ماحد، موتوبولوار 

 صارت م. گیود …. شد  گ ها و 

ش د گیوب و تو یبات فلز  و ج  ه دلید حفزحیو  یتویوت و 
  نتول گ ، پیاسته در لال تغییو و حصالح م.  اشد 

 موارد استفاده از فلز برنج



گلیاژ  و ج در حش ال مختلت. یمچا  ورقه،  احر، توحشه، میولوه، 
 تالید م. شاد …  وده، متتال، شمو و 

 ه عناح  مثال م. تاح  گتت پیچ یاب  و ج. حه توحش مویولوه 
یاب  و ج تالید شده یمچنین پوچ یاب هیوگوزحگو.  وه در 
رحدیاتار  ادرو حه گ  حستتاده م. شاد لاصد حه لو   وود  

  احریاب  و ج. م.  اشد 



ورقه یا،  احر یا و توحشه یاب  و ج تالیود شوده، 
 تنها در ح عاد و ضخامت  ا ی دیگو متتاوتند 

صتحات  زرگ حین فلز  ه صارت تخت مستطیود 
میل. متو تالید شده و ورقه  ۵ش د و  ا ضخامت 

یاب معمال.  و ج  یز معماال حه یما  ح وعواد و 
ضخامت  متوب  و ادحر یستند  احر یاب  وو وج 
 یز حه  وش یاب  اری  تو در طال صوتوحوه یوا 

 حیجاد م. شا د 

توحشه یاب  و ج  یز یما ند  احریا، ول.  اهک توو 
تالید شده  و . حه توحشه یاب  و ج  یز  ه  اری . 

 میل. متو تالید م. گود د   ۲٫۲۷۰



یو ساله  و د یاب مطوح در همینه طوحلو. و 
تالید ساعت یاب مچ. تعدحد موحودودب حه 
محصاالت  اد رح  ا طووحلو. گوایشوموارب 

 چین. حرحئه م. دیند  

گایشمارب در لقیقت تو یب. حه  حاه لو ت 
 ارشید، ستارگا  و ماه حست  وه توعوییون 

و ماه یا و یمچنین سوال یوا    ننده روه یا
م.  اشد  در گایشمارب چین. یو سال رح در 

 ساله  وه  واد یو  لویواح  ۷۰ی  چو ه 
 اد گذحرب  وده ح د  ه عبارتند حه: ماش، گواو  

 و،  بو،  وگاش، حژدیا، مار، حسب،  ز، میما ، 
  ووس، سگ و  اک

 ساعت هایی با طراح گاهشمار چینی



 و حساس حین گایشمارب حمسال  ه عناح  سال میما   واد 
گذحرب شده حست و چندین شو ت ساعت یاب  اد رح  وا 
طوح میما  حرحئه  وده ح د  چوح ه  و . حه حفاد عالقه دحر د 

 ساعت.  ا طوح سال تالد  اد در دست دحشته  اشند 
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 یوب وینستا 3- 
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 برای مشاهده مقاالت در سایت به لینک های زیر مراجعه نمایید:

 آشنایی با مروارید خلیج فارس

 الماس درسدن، بزرگترین الماس سبز در دنیا

 موارد استفاده از فلز برنج

 ساعت هایی با طراح گاهشمار چینی

http://www.javaherbazar.com/r-4378/
http://www.javaherbazar.com/r-4382/
http://www.javaherbazar.com/r-4381/
http://www.javaherbazar.com/r-4383/


 ماه ردیف

  ودحد 3

 شهویار 6

 گذر 9

 حستند 12

 ماه ردیف

 حردیبهشت 2

 مودحد 5

 گ ا  8

  همن 11

 ماه ردیف

 فووردین 1

 تیو 4

 مهو 7

 دب 9

 حینجا  لی   نید  —جهت دح لاد رحیگا   تار سنگ یاب ماه تالد 

 حینجا  لی   نید  —جهت دح لاد رحیگا   تار سنگ درما . 

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/


درما . ، و یمچنین موشایده و  ویود   وحب دریافت جدیدتوین ح بار و مقاالت علم سنگ

 ،  ا ما یموحه  اشید حلعاده  یاب فاق تختیفجاحیوحت حصید  ا 

یاب حجتماع. جاحیو اهحر در شب ه  

   وحب مشایده یو شب ه ،  و روب تصایو گ   لی   نید(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  لی   نید  -  عضایت در  بو امه حیمیل. و دریافت تختیف

info@javaherbazar.com 

 www.javaherbazar.com 

    

  8 ~ 275 93 387  151 

68 17 521 1915    958 22 95 1919 

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

