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گوهرشناس:مهندس فرهاد زندی

ــه  ــت ک ــره اس ــی مه ــات ب ــگاه حیوان ــدف پناه ــا می گیرند.ص ــدف( ، منش ــن )ص ــرم ت ــی در ن ــه پرورش ــی و چ ــه طبیع ــا  چ ــام مرواریده مت
ــه  ــزار گون ــت ه ــت و هش ــد و بیس ــک ص ــا ی ــان تقریب ــوس در می ــچ ، و اختاپ ــدف مارپی ــزون ، ص ــه ای( ، حل ــدف دوکف ــامل oysters )ص ش
آن هــا اســت ، بــا همــه توانایــی تولیــد مرواریــد، تنهــا تعــداد کمــی از ایــن گونــه هــا می تواننــد مرواریدهــای بــا کیفیــت گوهــر را ایجــاد 

کننــد.

ــدف( وارد  و  ــوس )ص ــه مالت ــی، ب ــمی خارج ــدن جس ــزی ب ــا ط رح ری ــا ب ــی ی ــور تصادف ــه به ط ــد ک ــی گیرن ــکل م ــی ش ــا هنگام مرواریده
کربنــات کلســیم ترشــح شــود.  کربنــات کلســیم بــه عنــوان آراگونیــت )صــدف مرواریــد( متبلــور مــی شــود و توســط کانســیلین بــه هــم 
وصــل مــی شــود   و صــدف را ، الیــه بــه الیــه می پوشــاند ، ســراجنام مرواریــد را تشــکیل می دهــد.  بلورهــای آراگونیتــی دارای سیســتم 
کریســتالی اورتورومبیــک  اســت کــه خــود را بــه یــک الگــوی کــه بــا هــم تداخــل دارنــد کــه توســط conchiolin نگه داشــته مــی شــوند. 

هنگامــی کــه نــور بــه ســطح برخــورد مــی کنــد و توســط الیــه هــای nacre  تبدیــل بــه رنــگ آبــی رنگیــن کمانــی می شــود.

مرواریــد توســط عوامــل مختلفــی مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد از جملــه: درخشــش ، انــدازه گیــری بازتــاب نــور از ســطح مرواریــد و 
آن و جــال و گــرد بــودن  ، تابــش لطیــف از درون. انــدازه ، مرواریدهــای بزرگتــر نادرتــر هســتند و از ایــن رو همــواره بــا ارزش تــر هســتند. 
شــکل ، مرواریدهــا بــه طــور معمــول »کالســیک« )گــرد( یــا »بــاروک« )گــرد نیســت( در نظــر گرفتــه می شــوند. مرواریــدی کــه نقــص 

کمتــری دارد، ارزش آن باالتــر اســت. و در آخــر ، رنــگ ، از نظــر رنــگ بدنــه مرواریــد ، وزن و  درخشــش بیــان شــده اســت.

مرواریدهــای طبیعــی زمانــی شــکل می گیــرد کــه یــک مــاده محــرک وارد صــدف می شــود و 

ــث  ــوذ باع ــر نف ــر اث ــته ب ــت گوش ــرد. باف ــکل می گی ــبد و ش ــته می چس ــته و گوش ــن پوس بی

ــور  ــال تبل ــت درح ــوان آراگونی ــه عن ــیم ب ــات کلس ــود.  کربن ــد می ش ــه مرواری ــاد کیس ایج

ــود و  ــح می ش ــته ترش ــط گوش ــت ، توس ــده اس ــدود ش ــیلین مح ــط کانس ــت،که توس اس

ــد  ــر باش ــم ت ــدف ضخی ــه ص ــرد. هرچ ــرار می گی ــده ق ــاده حتریک کنن ــر روی م ــا ب در الیه ه

مرواریــد درخشــان تر اســت.   امــروزه مرواریدهــای طبیعــی بســیار نــادر هســتند.  گاهــی بــه 

ــود. ــه می ش ــرقی  گفت ــد ش ــا  مرواری ــی ی ــز ، وحش ــای ری مرواریده

Natural مروارید طبیعی یا
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 Cultured

 مرواریــد کشــت شــده بــا آب شــور اســت 
کــه یــک هســته مهــره اســت. کــه بــرای 
ــدف   ــد در ص ــاختار مرواری ــک س ــاد ی ایج

ــت.  ــده اس ــرار داده ش ق

 Tahitian

 Pinctada از  محصولــی  تاهیتــی  مرواریــد 
Margaritifera اســت و یــک رنــگ ذغالــی 
ــبز  ــای س ــا رنگ ه ــی ب ــا غن ــره ی ــره ای تی نق
ــر  ــی مت ــر از 10 میل ــواًل بزرگت ــش، معم ــا بنف ی
ــه،  ــه Polynesia  فرانس ــت.آن ها در منطق اس
ــرورش داده  ــر Gambier  و Micronesia پ جزای

. ند می شــو
 South Sea

ــوند  ــد می ش ــره ای تولی ــگ نق ــا رن ــوع Pinctada Maximaor ب ــر دو ن ــی در ه ــای جنوب ــای دری مرواریده
کــه دارای انــواع طالیــی نیــز هســت.Pinctada Maxima همچنیــن mollusk  نــرم تنــی اســت کــه بــرای 
ــای  ــای دری ــدازه ، مرواریده ــر ان ــی مت ــش از 10 میل ــه بی ــود. همیش ــرورش داده می ش ــد پ ــادر مرواری م
جنوبــی بــه دلیــل رشــد در آب هــای گــرم دریاهــای جنوبــی بــه رنــگ ســفید ، طالیــی یــا نقــره ای بــا 

رنــگ غنــی هســتند.

 Akoya

 Pinctada Fucata مرواریدهــای آکویــا در مــزارع
ــن  ــا در ژاپ ــوند. آن ه ــت می ش Martensii کش
ــاد  ــواًل در ابع ــوند. معم ــت می ش ــن کش و چی
ــرم  ــا ک ــفید ی ــگ س ــر و رن ــی مت ــر از 10 میل کمت

ــره ای. ــوط نق ــا خط ــای گل رز ی ــا رنگ ه ب

Cortez مروارید دریای

دریایــی  مرواریــد  کشــت  مزرعــه  تنهــا 
کالیفرنیــا  خلیــج  در  غربــی  نیمکــره  در 
 Sea of مرواریدهــای  اســت.  مکزیــک 
کشــت   Pteria Sterna صــدف  در   Cortez
ــا  ــا تقریب ــفید ت ــگ آن از س ــوند و رن می ش
رنگین کمانــی  رنگ هــای  بــا  ســیاه 
از 8 تــا  رنــگ می شــود. انــدازه آن هــا 
ــر  ــاالی 10 میلی مت ــت ، ب ــر اس 14میلی مت

بســیار نــادر هســتند.

Freshwater مروارید

آب  یــا   Freshwater مرواریدهــای 
ــده در  ــه ش ــت یافت ــی و کش ــیرین، طبیع ش
آب  در  معمــواًل  کــه  اســت  صدف هایــی 
ــور  ــه ط ــا ب ــود. آن ه ــت می ش ــیرین یاف ش
می تواننــد  و  هســتند  بــاروک  معمــول 
دهنــد.  رخ  مختلفــی  رنگ هــای  در 
شــده  کشــت  شــیرین  آب  مرواریدهــای 
معمــواًل فقــط در پوشــش کیســه ای گوشــته  

می شــوند. پــرورش  مرواریــد  در 

Mississippi مروارید

ــد  ــی مرواری ــای Mississippi نوع مرواریده
ــه در  ــت ک ــاروک اس ــی ب ــیرین طبیع آب ش
رودخانــه Mississippi یافــت مــی شــود. 
 Art & Crafts و   Art Nouveau در  آن هــا  از 

اســت.  می شــده  اســتفاده   Jewelry

معمــواًل  می سی ســی پی  مرواریدهــای 
ــش  ــد و درخش ــدان دارن ــد دن ــری مانن ظاه

ــت. ــم اس آن ک
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 Baroque مروارید

ــت  ــدی اس ــی مرواری ــای باروک مرواریده
ــروی دارد. ــر ک ــم غی ــکل نامنظ ــه ش ک

 Blister مروارید

هنــگام  بــه   Blister مرواریدهــای 
متصــل  پوســته  بــه  شــکل گیری 
می شــوند. بــرای رهایــی از صــدف ، 
آن هــا بایــد از پوســته جــدا شــوند،بنابراین 
یــک طــرف صــاف و بــدون nacre اســت.

Mother-of-pearl

ــته  ــک پوس ــی ی ــن کمان ــی رنگی ــش داخل ــد - پوش ــادر مرواری م
ــط  ــده توس ــح ش ــی از nacre  ترش ــه از الیه های ــت ک ــدف اس ص
در  )صــدف(  مرواریــد  مــادر  اســت.  شــده  تشــکیل  گوشــته 
ــت  ــرای پش ــی ، ب ــرای حکاک ــات، ب ــرای تزیین ــازک ب ــای ن برش ه
ــر روی  ــره ب ــی  پرت ــرای حکاک ــه و ب ــوان دکم ــه عن ــد و ب مرواری

می شــود. اســتفاده    ،)cameos( بیضــی  جواهــرات 

 Saltwater

شــور  آب  شــده  کشــت  مرواریدهــای 
ــت  ــدف کش ــه در ص ــتند ک ــی هس آن های
ــور آب  ــای ش ــط ه ــوند و در محی ــی ش م

می کننــد. رشــد  اقیانــوس 

Seed Pearl

ــرد  ــای گ ــه ای مرواریده ــای دان مرواریده
ــتند.  ــک هس ــیار کوچ ــرد بس ــا گ ــا تقریب ی
ــای  ــه  ای، منگوله  ه ــکل خوش ــه ش ــا ب آن ه
ــد  ــوند و م ــتفاده می ش ــده، اس ــه ش دوخت
ــی  ــا طناب ــمه ی ــورت تس ــه ص ــد و ب ــده ان ش

بافتــه می شــوند.

Three Quarter

ــی  ــارم هنگام ــک مرواریــد ســه چه ــی ی ــی و چــه طبیع ــه پرورش چ
حاصــل مــی شــود کــه یــک مرواریــد کــروی بــا یــک طــرف صــاف 
ــت  ــارم کش ــه چه ــد س ــورد مرواری ــود. در م ــکیل ش ــک تش کوچ
ــد. ــی می مان ــته باق ــد در پوس ــرش مرواری ــد از ب ــته بع ــده ، هس ش
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شرت بدانیم ...
... بی

ــاس  ــن مقی ــج تری ــوند. رای ــدی« ش ــا »درجه بن ــت آن ه ــه ضخام ــه ب ــا توج ــوان ب ــی ت ــود ، م ــه می ش ــازار عرض ــه ب ــا ب ــی مرواریده وقت
ــه  ــی ک ــه مرواریدهای ــه، AA ب ــاص یافت ــا اختص ــد ه ــن  مرواری ــص تری ــب و نق ــی عی ــه ب ــه AAA را ب ــت ک ــتم»AAA-A«  اس ــدی ، سیس درجه بن

ــد. ــی دهن ــاص م ــل اختص ــت حداق ــا مطلوبی ــی ب ــه مرواریدهای ــاال و  A ب ــندگی ب ــدد و درخش ــص متع دارای نقای

 ایــن مقیــاس بــه طــور کلــی بــرای رشــته های مرواریــد بــه کار مــی رود  و بســیار ســلیقه ای و حتــی گمــراه کننــده اســت.مرواریدها بــر اســاس 
ریشــه و یــا شــکل آن هــا شــناخته می شــود. بــرای منونــه: مرواریــد تاهیتــی بــاروک -یــک اصــل را - هــر دو شــکل منشــاء تاهیتــی بــودن آن 

ــد.  ــان می کن را بی

langantiques :برگرفته از

Half مروارید

در اصطــالح مــدرن ، نیــم مرواریــد اغلــب بــه 
جواهــرات  می شــود.در  گفتــه    mabe مرواریــد 
تــا   ، کوچکتــر  نیم دانــه  مرواریدهــای  عتیقــه 
ــرای  ــاب ب ــوان ق ــه عن ــر ، ب ــارم میلی مت ــک چه ی
جواهــرات یــا ویژگــی هــای دیگــر در جواهرات ســوار 
ــابه  ــور مش ــه ط ــا ب ــم مرواریده ــی نی ــدند. گاه می ش
ــوند و از  ــکیل می ش ــارم تش ــای یک چه ــا مرواریده ب

مرواریدهــای دانــه ای )seed( بزرگتــر هســتند.

button مروارید

ــت و  ــرد اس ــه ای گ ــد دکم ــک مرواری ی
یــک طــرح مســطح ماننــد دکمــه دارد، 
ــش  ــا nacre روک ــرف ب ــه ط ــا از هم ام
عنــوان  بــه  اســت.همچنین  شــده 
مرواریــد button شــناخته می شــود.

Keshi مروارید

ــته  ــدف هس ــه ص ــود ک ــی ش ــکیل م ــی تش Keshi هنگام
ــر  ــول غی ــک محص ــوان ی ــه عن ــا ب ــد ی ــره را رد کن مه
ــی  ــد در ط ــی توان ــه م ــد ک ــی رخ ده ــته ای غیراتفاق هس
 %100 Keshi   .فرآینــد مرواریــد کشــت شــده ایجــاد شــود
ــای  ــر از مرواریده ــان ت ــن رو درخش ــتند و از ای nacre هس
ــرا  ــتند زی ــی نیس ــا طبیع ــتند. آن ه ــره هس ــدون مه ب

ــتند. ــد هس ــت مرواری ــد کش ــول فراین محص

Mabe مروارید

بــا  ای   blister مرواریدهــای   Mabe مرواریدهــای 
هســته نیــم کــره اســت کــه در مقابــل دیــواره 
ــد  ــت مانن ــه در باف ــت )ن ــه اس ــرار گرفت ــته ق پوس
ســایر مرواریدهــای کشــت شــده(.پس از جــدا 
ــدا  ــته ج ــته ، هس ــدی از پوس ــد گنب ــدن مرواری ش
ــاز  ــمت ب ــود. قس ــن می ش ــن جایگزی ــا رزی ــده و ب ش

ــت. ــده اس ــانده ش ــادر  پوش ــد م ــا مرواری ب

Round مروارید

تاحــدودی  و  گــرد  مرواریــد  یــک 
اســت. کــروی  مرواریــد  کامــل، 
ــت. ــتاندارد اس ــد Round اس مرواری


