


یکی از زیباترین و خارق 

العاده ترین ساعت های 

 رومیزی

 ساعتی که در تصویر  شاراهر   
شی کنی ، اث  فعالریرو ت تر   
بسیاری از کارشناسان ت شهن سران 

جرلر ره از ژاپنری شری براشر  
تولی کنن گان ساعو  سیکو نیز در 
تکاشل ت ط احی این ساعو نقش 

 شوث ی داشته ان  

این ساعو زیبا ت با شرکرو  بره 
صورت شش تجهی ساخته شر  ، 

کی وگ م  ۸۳سانتی شت  ارتفاع ت  ۶
دارد  هلچنین در ه  تجره ایرن 
 ساعو تیرگگری هرای خراصری 

 ق ار داد  ش   اسو 



 الزم به ذک  اسو ک یه چ خ دن   ها ت قرعرعرات ایرن سراعرو
 رتز را دارد  ۸۶۳دسو ساز بود  ت قاب یو ذخی   ان ژی تا  

این شیزان ذخی   ان ژی به تاسعه چهار فن  بزرگ فوالدی در داخرل 
 ساعو، شیس  ش   اسو 

 ۴۰۰۲جنس اص ی این ساعو از ب نج بود  ت ط ح اصل آن در سال 
در نلایاگا  بین الل  ی ساعو ژاپرن بره  ۴۰۰۳ت شاکتش در سال 

 نلایش گذاشته ش   اسو 

 ۰۰۰ساخو این ساعو یک سال زشان ب د  ت در ساخو آن بیات  از 
شهن س ساعو ساز هلکاری داشته ان   هلچنین بودجه الزم بر ای 

تاشین  Mannen Jimeishouساخو این اث  هن ی توسط ش کو 
 ش  

 

 



این تجه که قسلو اصر ری 
ساعو ناشی   ش  ، شختر  
نلایش دادن ساعو ت دقیقره 
بود  ت در قسلو باالی آن نیز 
اط عاتی نظی  سال ت شر ت 
زشان طول رتز ت شب نلایش 
داد  شی شود  چر ا کره در 
زشستان رتزهای کوتا  تر  از 

 تابستان شی باش  

 وجه اول:

شرا   ۴۲در این تجه از ساعو، 
از سال ژاپنی، شترنراسرب برا 
ح کو خورشی  نلایرش داد  

 شی شود 

 وجه دوم:



 وجه سوم:

این تجه شخت  نلایش دادن رتز 
هفته ت ساعو باقی شان   از آن 

 اسو 

این تجه به نلایش دادن زشان، بنرابر  
نوعی ترقرویرم )   sexagenaryتقویم 

 چینی( اختصاص داد  ش   اسو 

 وجه چهارم:



 وجه پنجم:

این تجه شخت  نلایش دادن شرا  
قل ی بود ، در حالی که تصوی ی از 
 حاالت ک   شا  را در طی این شاههرا

 به تصوی  کای   اسو  

 وجه ششم:

تجه آخ  اشکان نلایش زشان بر  
 حسب زشان دتم ساعو را ف اهم 
شی کن   هلان طور که شی بینی  
این تجه از ساعرو برا حر ت  
یونانی عر شرو گرذاری شر   

 اسو 



 بخش باالیی ساعت:

در زی  قسلو گنب ی شکل تاقع در باالی ساعو، دت ک   کروچرک 
 که ه  ک ام ناانگ  خورشی  ت شا  هستن  ق ار گ فته اسو 

این قسلو شوقعیو لحظه ای کاور ژاپن، نسبو به شکان شا  ت 
 خورشی  را به نلایش شی گذارد 



 بخش پایینی ساعت:

هلچنین قسلو پایین این ساعو شگفو انگیز با شنبو کراری 
 به تسی ه نوعی الک سنتی ژاپنی تزئین ش   اسو 

در نهایو الزم به ذک  اسو از این ساعو در حال حاض  تنها یک 
 نلونه ساخته ش   که غی  قابل ف ت  شی باش  



 کرروارتررز دتدی یررکرری از 
رایج ت ین گوه  های شفرا  
بود  که به رنگ قرهرو  ای 
 رتشن ترا شارکری دیر  

 شی شود  

این سنگ قیلتی به عرنروان 
گوه  سنتی، در ارترفراعرات 
اسکات ن  شناخته ش   ت در 

 نراشرریرر  cairngormآنراررا
 شی شود  

کوارتز هرای دتدی بسریرار 
ق یلی بود  ت رنگ تیر   آن 

morion  نام دارد  این نروع
کوارتز به عنوان سنگ شرورد 
استفاد  از جواه ات عزاداری 
به تیگ  در بین سرال هرای 

 استفاد  شی ش   ۰۰۰۰تا  ۰۳۶۰

 کوارتز دودی 

 و ویژگی های این گوهر



اغ ب گوه  های کوارتز هرای 
دتدی در ان از  های زی  یرک 
قی اط دی   ش   تلی سنرگ 
های بزرگت  آن برا اشرکرال 
 اسررتررانرر اردی برره چاررم 

 شی خورن  

ت کیب کوارتز دتدی با رنرگ 
زرد ت یا نرارنراری بسریرار 
شناسب ت چام نواز برود  ت 
کاورهای ب زیل، سوئریرس، 
آش یکا، اسرکراتر رنر  دارای 
شعادن غنی از ایرن گروهر  

 هستن  



اسرو ت  ۷سختی این نوع کوارتز در شقیاس شوس ب اب  با 
 خاصیو ض به پذی ی خوبی دارد 

یا تغیی  ناگهانی دشا احتلال شکستن کوارتز دتدی افزایرش 
 پی ا شی کن  ت رنگ آن در ب اب  نور ثابو اسو 



تاارت ش تاری  نقش بسزایی در زن گی شر دشران 
کاورهای حاشیه خ ریرج فرارس بره خصروص 
ع بستان صعودی، دبی، قع  ت بح ین دارد  ایرن 

 شی دی آغاز ش   ۰۷تاارت از ق ن 

در آن دتران تاارت ش تاری  خ یج فارس تنرهرا در 
 بین کاورهای حاشیه اقیرانروس هرنر  صرورت 

 شی گ فو 

با ح کو بازرگانان چینی به سلو اقیانوس هرنر ، 
بازار خ ی  ت ف ت  ش تاری  های خر ریرج فرارس 
گست   پی ا ک د  ت این تاارت به سوی جرنرو  

 ش قی آسیا نیز کای   ش  

 تجارت مروارید

خلیج فارس و دریای جنوب   



در اتایل ق ن نوزدهم شی دی خر ریرج 
فارس به عنوان یکی از قرعرب هرای 
کاو ش تاری  طبیعی ت برا کریرفریرو 
شناخته ش   به ت ریج ترقراضرا بر ای 
 ب سو آتردن شر تاریر هرا غر رتران

خ یج فارس، به ارتپا نیز را  پی ا ک د ت  
استفاد  از آن به شکل بی سرابرقره ای 

 افزایش یافو 

شریر دی بره  ۰۰۸۰تا  ۰۳۳۰سال های 
 عررنرروان دتران طرر یرری شرر تاریرر  

 شناخته ش   اسو 

اش تز  نیز ش تاری  های طبیعی یکری از 
 کلیا  ت ین گوهر  هرای شرنراخرتره 

 ش   شی باشن  



ش تاری  های دریای جنو  در رنگ های شخت ف دی   شی شرونر   
رنگ این گوه ها به نوع ص   ت هلچنین شکان رش  آنها بسترگری 

 دارد 

اش تز  بهت ین نوع ش تاری  دریای جرنرو  از صر فری بره نرام 
Pinctada maxima  تولی  شی گ دد 

این ص   در شناطق ب شه، ان تنزی، فی یپین ت است الیا یافو شر   
 که ش تاری  سفی  رنگ تولی  شی کن  

جالب اسو ب انی  ص   هایی که لبه نق   ای داشته ، ش تاری  های 
خاکست ی ت ص   هایی که لبه ط یی دارن  ش تاری  هایی برا ترن 

 ط یی رنگ پ تر  شی دهن  



 Pinctada margaritiferaص   
با لبه سیا ، در جزای  ش جانی پ تر  
داد  شی شون   این گرونره صر   
های ش تاری  های شاهور تاهیتی رت 
ایااد شی کنن   این ش تاری  هرا برا 
رنگ بادشاانی، آبی، سبز، دی   ش   
که ه  بینن   ای را به یاد پ  طاتتس 

 شی ان ازد 

البته الزم به ذک  اسو کره ترلرام  
ش تاری  های تاهیتی سریرا  رنرگ 
نبود  ت ش تاری های سفی  نریرز در 

 بین آنها دی   شی شود 



جواه ات ط احری شر   در 
دتران رنسانس سر شرار از 
 شکو ، ج ل ت رنگ بود  ان  

در این زشان نگین های رنگی 
در دت ط   جواه  استرفراد  
شی ش  که هلین شروضروع 

 نها را جذا  ت  شی ک د آ

طراحی جواهرات 

 در دوره رنسانس



در دتران رنسانس در ت ا  سنگ های قیلتی از رت  هرای 
نوینی استفاد  شی ش  که شوجب افزایش زیبایی ت شفافریرو 

 نگین شی گاو 

هلچنین در ط احی های این دتران ردپرایری از نرلرادهرای 
شذهبی ت سیاسی شااه   ش   اسو  جواه ات این دتر  نیز 

 از این قائ   شستثناع نبودن  



هن  حکاکی ب  رتی سنگ نیز بار دیگر  
احیا ش  تا جایی که ب خی شواقرع، از 
این هن  در ط احی ت تزئین زیرورآالت 

 نیز استفاد  شی ش  



 در تصوی  باال انگات ی با حکاکی عرقر   را شاراهر   
شی کنی   این انگات  به ق ن پانزدهم شی دی تع ق داشته 
 اشا ط ح ت سبک ط احی آن بره قر ن دتم ت یرکرم 

 قبل از شی د ش بوط شی شود 

در ق تن تسعی عق   نلادی از حفاظو ت حلایو برود  
لذا ش دم اعتقاد داشتن که استفاد  از جواه ات برا طر ح 
 عق  ، آنها را از خرعر ات شرحرفراظرو شری کرنر   
در دتران رنسانس نیزش دم ب  این باتر بودن  کره عرقر   
رابعه تنگاتنگی با آ  داشته ت از این رت ب ای پایین آتردن 

 تب بسیار شفی  اسو 



بناب  اعتقادات شر دم 
در دتران رنسرانرس، 
ب خی یا از گوه  هرا 
شی توانن  بیلاری ها 
ت ترهر یر ات را از 
انسان به دتر ک د  ت 
یا شوجب شهاشو ت 

 شااعو تی شون  



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

 یکی از زیباترین و خارق العاده ترین ساعت های رومیزی

 کوارتز دودی و ویژگی های این گوهر

 تجارت مروارید خلیج فارس و دریای جنوب

 طراحی جواهرات در دوره رنسانس

http://www.javaherbazar.com/r-6189/
http://www.javaherbazar.com/r-6193/
http://www.javaherbazar.com/r-6194/
http://www.javaherbazar.com/r-6199/


 شا  ردیف

 خ داد 3

 شه یور 6

 آذر 9

 اسفن  21

 شا  ردیف

 اردیبهاو 1

 ش داد 5

 آبان 8

 بهلن 21

 شا  ردیف

 ف تردین 2

 تی  4

 شه  7

 دی 9

 ایناا ک یک کنی   —جهو دان ود رایگان کتا  سنگ های شا  تول  

 ایناا ک یک کنی   —جهو دان ود رایگان کتا  سنگ درشانی 

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/


درشانی ، ت هلچنین شرااه   ت خ یر   ب ای دریافو ج ی ت ین اخبار ت شقاالت ع م سنگ

 ، با شا هل ا  باشی  العاد   های فوق تخفیفجواه ات اصیل با 

های اجتلاعی جواه بازار در شبکه  

 )ب ای شااه   ه  شبکه ، ب  رتی تصوی  آن ک یک کنی (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ک یک کنی   -  عضویو در خب ناشه ایلی ی ت دریافو 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

