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مروارید پرورشی

ــود  ــی راه خ ــای پرورش ــادی از مرواریده ــیار زی ــوع بس ــروزه تن ام
ــت  ــای درش ــد، از مرواریده ــدا کرده ان ــی پی ــای جهان ــه بازاره را ب
ــا  ــزی( آن ه ــاژ فل ــی آلی ــرغ )نوع ــبیه مف ــطح ش ــا س ــی ب تاهیت
ــی  ــا تنوع ــن ب ــیرین چی ــی آب ش ــای پرورش ــا مرواریده ــه ت گرفت
ــت  ــی هف ــد پرورش ــک مرواری ــن ارزش ی ــرای تعیی ــا. ب از رنگ ه
ویژگــی تعریــف شــده کــه بــه آن هــا »فاکتورهــای ارزیابــی« گفتــه 
می شــود و آگاهــی از ایــن فاکتورهــا بــه شــما یــک زبــان بین املللــی 
ــی را  ــی و پرورش ــای طبیع ــاره مرواریده ــردن درب ــث ک ــرای بح ب

ــد از: ــور عبارتن ــت فاکت ــن هف ــوزد. ای می آم

1. اندازه      2. رنگ       3.کیفیت سطح         4.هماهنگی  

 Nacre 5. شکل             6.جا            7. کیفیت 

اندازه

اندازه یک مروارید به چند نکته بستگی دارد:

•   اندازه و میزان سامتی نرم تن که مروارید را تولید می کند

•   اندازه هسته کار گذاشته شده

• میــزان زمانــی کــه نــرم تــن در زیــر آب مشــغول ترشــح Nacre بــه 
دور مرواریــد اســت

•   شرایط محیطی و میزان مواد غذایی در دسترس
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عوامــل تأثیرگــذار بــر زیبایــی و ارزش مرواریــد پرورشــی چــه می توانــد باشــد؟ 
ــاره  ــردن درب ــث ک ــرای بح ــی ب ــان بین امللل ــک زب ــما ی ــه ش ــن مقال ــه ای ــا مطالع ب

مرواریدهــای طبیعــی و پرورشــی را خواهیــد آموخــت.

نویسنده:	مهندس	فرهاد	زندی	فارغ	التحصیل	
مهندسی	جواهرسازی	و	گوهر	شناسی	

 Gem-A،کانادا	براون	جورج	دانشگاه	از
انگلستان،	GIA	و	ISG	آمریکا

انــدازه  حســب  بــر  پرورشــی  مرواریدهــای  ارزش 
ــی  ــوند ؛ ول ــری می ش ــر اندازه گی ــه میلی مت ــا ب آن ه
ــد  ــا واح ــان ب ــب وزنش ــر حس ــی را ب ــای طبیع مرواریده

گریــن )Grain( انــدازه گیــری می کننــد
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... مقـــاله ...

اندازه مروارید و ارزش آن

ــای  ــی، دری ــا، تاهیت ــی - آکوی ــای پرورش ــف مرواریده ــواع مختل ان
ــوند.  ــر می ش ــی ظاه ــای مختلف ــیرین- در اندازه ه ــوب و آب ش جن
تــا ایــن اواخــر کوچــک تریــن مرواریدهایــی کــه در جواهرفروشــی ها 
یافــت می شــدند مرواریدهــای Akoya بــود و مرواریدهــای پرورشــی 
ــوب  ــای جن ــا دری ــی و ی ــوع تاهیت ــتر از ن ــر بیش ــر از 10 میلی مت بزرگت
ــای  ــه ارزش مرواریده ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــد. ذک بودن
ــری  ــر اندازه گی ــه میلی مت ــه ب ــا ک ــدازه آن ه ــب ان ــر حس ــی ب پرورش
ــان  ــب وزنش ــر حس ــی را ب ــای طبیع ــی مرواریده ــوده ول ــوند ب می ش
ــد و  ــود، خری ــری می ش ــدازه گی ــن )Grain( ان ــد گری ــا واح ــه ب ک

ــد. ــروش می کنن ف

شکل

ــت،  ــد اس ــرای مرواری ــکل ب ــناترین ش ــرد آش ــکل گ ــه ش درحالی ک
ــکل های  ــده ای در ش ــرز غافلگیرکنن ــه ط ــد ب ــا می توانن مرواریده
ــره  ــکل قط ــه ش ــد ب ــا می توانن ــوند. مرواریده ــر ش ــف ظاه مختل
اشــک، صلیــب، ســکه و دیگــر اشــکال شــناخته شــده وجــود داشــته 

ــند.  باش

ــرای  ــتاندارد را ب ــکل اس ــت ش ــد هف ــه مرواری ــان در عرص متخصص
ــد: ــخص می کنن ــا مش مرواریده

Round )گرد(: به چشم به طور کامل» گرد« دیده می شوند.

Near Round )تاحــدودی گــرد(: بــه چشــم تاحــدودی گــرد می آینــد و 
برخــی از آن هــا خــارج از شــکل گــرد هســتند.

Oval )بیضی(: شکل گرد کشیده که متقارن باشد.

ــاع آن  ــه ارتف ــده ک ــاف ش ــرد و کمی ص ــکل گ ــه ای(: ش Button )دگم
ــد. ــد باش ــا بلن ــاه ی ــد کوت می توان

Drop )اشــکی(: یــک شــکل اشــکی متقــارن کــه می توانــد کوتــاه یــا 
بلند باشــد.

Semi Baroque: دارای شــکل هندســی تاحــدودی نامنظــم بیــن گــرد 
و بیضــی اســت.

ــول  ــری غیرمعم ــم و ظاه ــی نامنظ ــکل هندس Baroque: دارای ش
ــت. اس

ــیئی  ــام ش ــا ن ــد ب ــر مرواری ــکل های دیگ ــکال ،ش ــن اش ــر از ای ــه غی ب
ــوند. ــده می ش ــتند خوان ــبیه آن هس ــه ش ک

رنگ

رنــگ مرواریدهــا هماننــد هــر جســم دیگــری روی کــره زمین شــامل 
ســه خصوصیــت اصلــی اســت: Hue، رنــگ اصلــی و اولیــه مرواریــد. 
Tone، میــزان تاریکــی یــا روشــنی رنــگ. Saturation، میــزان غلظت 
ــک  ــه در ی ــزی ک ــد قرم ــدید مانن ــته و ش ــگ برجس ــک رن ــگ. ی رن

ــت. ــه اس ــا بیگان ــف مرواریده ــای لطی ــا دنی ــم ب ــوت می بینی یاق

 Body Color ــد ــک مرواری ــه ی ــاهده در بدن ــل مش ــی قاب ــگ اصل رن
اســت. عوامــل متعــددی می تواننــد بــر روی Body Color یــک 
ــان  ــن میزب ــوع نرم ت ــند، از ن ــته باش ــر داش ــی تاثی ــد پرورش مرواری
ــری  ــود و عناص ــد زده می ش ــه پیون ــگ Mantle Tissue ک ــا رن ــه ت گرفت
کــه در محیــط اطــراف صــدف در هنــگام رشــد مرواریــد وجــود دارنــد. 
ــگ  ــخصی از رن ــوع مش ــدف ن ــخص  از ص ــوع مش ــک ن ــته ی در گذش
ــط  ــا فق ــای آکوی ــال مرواریده ــرای مث ــد، ب ــد کن ــت تولی را می توانس

ــد. ــگ بودن ــرم رن ــا ک ــفید ی س

ــد  ــفاف را Over Tone می گوین ــر ش ــف و غی ــگ لطی ــد رن ــا چن ــک ی  ی
ــک  ــگ Body Color ی ــود. رن ــده می ش ــد دی ــک مرواری ــطح ی ــه در س ک
 Over ــر ــال اگ ــن ح ــا ای ــود، ب ــده می ش ــس Over Tone دی ــد از پ مرواری
Tone روی ســطح یــک مرواریــد دیــده شــود در درجــه دوم نســبت بــه 
 Over قــرار دارد. خیلــی از انــواع مرواریدهــا یــک یــا چنــد Body Color
ــی از  ــتند و برخ ــی هس ــا صورت ــبز ی ــی، س ــواًل آب ــه معم ــد ک Tone دارن

مرواریدهــا نیــز Over Tone ندارنــد.

عــاوه بــر Body Color و Over Tone یــک مرواریــد ممکــن اســت پدیــده 
زیبــای دیگــری نیــز توســط خصوصیــات نــوری خــود ایجــاد کنــد کــه 
Orient نــام دارد )رنگ هــای رنگیــن کمانــی کــه روی ســطح مرواریــد 
دیــده می شــوند( ایــن رنگ هــا هنگامی کــه مرواریــد را حرکــت 
ــبیه  ــت ش ــد. Orient درس ــت می کنن ــطح آن حرک ــم روی س می دهی
رنگ هــای رنگیــن کمـــانی اســت کـــه روی ســـطح حبـــاب صابون 

ــود. ــده می ش دی

شکل گرد آشناترین شکل برای مروارید است،  مرواریدها می توانند به شکل قطره اشک، صلیب، سکه و 
دیگر اشکال شناخته شده وجود داشته باشند. 

انواع رنگ مروارید: سفید، رز سفید، کرم، بنفش 
کمرنگ، طاووسی، سیاه، نقره ای ، طایی
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جــادوی حقیقــی یــک مرواریــد در جــای آن نهفتــه اســت و در واقــع 
جــا، مهــم تریــن فاکتــور در میــان هفــت فاکتــور اســت کــه بــر زیبایی 

مرواریــد تاثیــر مســتقیم دارد.

جــا بیــش از یــک درخشــش ســطحی اســت. جــا نتیجــه ســفر نــور 
ــم از  ــرف چش ــه ط ــت آن ب ــفاف Nacre و بازگش ــه ش ــای نیم ــه الیه ه ب
عمــق الیه هــای مرواریــد اســت و ایــن درخششــی اســت کــه از قلــب 

ــود. ــده می ش ــر دی ــن گوه ای

ــت دارای  ــازک اس ــی ن ــا خیل ــه Nacre آن ه ــی ک ــه مرواریدهای اگرچ
ــه  ــت ک ــزی نیس ــا چی ــت Nacre تنه ــا ضخام ــتند ام ــای Dull هس ج
ــری  ــم قرارگی ــفافیت و نظ ــذارد. ش ــر می گ ــد تاثی ــای مرواری ــر ج ب
صفحــات کریســتالی Nacre عوامــل مهــم تــری هســتند کــه بــر کیفیت 

جای مروارید از کم به زیاد 

جــا تاثیــر دارنــد. همچنیــن شــرایط محیطــی می توانــد بــر روی جــا 
ــد. ــته باش ــر داش اث

یــک مرواریــد می توانــد جـــای کمی داشـــته باشــد حتـــی اگــر قطــر 
Nacre آن ضخیــم باشــد. مرواریدهــا از نظــر میــزان جــا    می تواننــد در 

چهــار دســته قــرار بگیرنــد کــه عبارتنــد از:

Excellentñ: انعکاس ها واضح، روشن و متمایز هستند.

Good: انعکاس هــا روشــن هســتند امــا واضــح نبــوده و در لبه هــا 
کمی محــو هســتند.

Fairñ: انعکاس ها ضعیف، مبهم و محو هستند.

Poorñ: انعکاس ها کم نور و پخش شده هستند.

کیفیت سطح مروارید

ــت  ــب نیس ــس عجی ــد پ ــت می آین ــی از دل طبیع ــای پرورش مرواریده
کــه روی ســطح آن هــا مقــداری ناخالصــی دیــده شــود. انــواع مختلفــی از 
ناخالصی هــای ســطحی ممکــن اســت روی ســطح مرواریدهــا دیــده شــود.

مرواریدها از نظر کیفیت سطحی در چهار دسته قرار می گیرند:

Cleanñ: مرواریدهــا می تواننــد هیــچ نــوع ناخالصــی ســطحی نداشــته 

ــه  ــند ک ــته باش ــی داش ــیار کوچک ــیار بس ــای بس ــا ناخالصی ه ــند ی باش
دیــدن آنهــا توســط یــک فــرد ماهــر خیلــی ســخت باشــد

ــای  ــد ناخالصی ه ــص می توان ــرد متخص ــک ف Lightly Blemished: ی
ــی را ببیند کوچک

ــل  ــص قاب ــرد متخص ــط ف ــا توس Moderately Blemished: ناخالصی ه
ــاهده هستند مش

Heavily Blemished: مروارید دارای ناخالصی های واضح است که بر استقامت آن تاثیر دارد.

Nacre کیفیت

ــا  ــک Nacre ب ــه نزدی ــت. رابط ــد اس ــک مرواری ــع ذات ی Nacre در واق
میــزان جــا و کیفیــت یــک مرواریــد آن را از دیگــر فاکتورهــای ارزیابی 

مهم تــر می ســازد.

کیفیت Nacre در سه سطح طبقه بندی می شود:

ــطح  ــن س ــت، همچنی ــاهده نیس ــل مش ــته قاب Acceptableñ: هس

ــت. ــدر نیس ــی ک ــد ول ــمک بزن ــت چش ــن اس ــد ممک مرواری

ــه  ــذارد و ب ــش می گ ــه منای ــود را ب ــته خ ــد هس Nucleus Visibleñ: مروای
ــد. ــمک می زن ــدت چش ش

Chalky Appearance: مروارید ظاهری کدر و مات دارد. 


