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ــار  ــی از میامن ــوت 11/01 قیراط ــن یاق ــد ای ــاک همانن ــزرگ و پ ــایز ب ــا، س ــگ زیب ــن رن ــا ای ــزی ب ــوت قرم یاق
بســیار نــادر بــوده و ارزشــمند اســت. یاقــوت قرمــز مــی توانــد باالتریــن قیمــت را در بیــن ســنگ هــای رنگــی 
ــا  ــده ه ــا در مزای ــت و باره ــش اس ــه افزای ــواره رو ب ــت هم ــا کیفی ــوت ب ــراط یاق ــر قی ــت ه ــد. قیم ــته باش داش

ــت. ــته اس ــورد شکس رک

یاقــوت قرمــزی بــا ایــن رنــگ زیبــا، ســایز بــزرگ و پــاک هماننــد این 
ــوده و  ــادر ب ــیار ن ــاال( بس ــر ب ــار )تصوی ــی از میامن ــوت 11/01 قیراط یاق
ارزشــمند اســت. یاقــوت قرمــز می توانــد باالتریــن قیمــت را در بیــن 
ــا  ــوت ب ــراط یاق ــر قی ــت ه ــد. قیم ــته باش ــی داش ــنگ های رنگ س
ــورد  ــا رک ــا در مزایده ه ــت و باره ــش اس ــه افزای ــواره رو ب ــت هم کیفی

شکســته اســت.

ــاف  ــگ، اخت ــاوت در رن ــی تف ــت، اندک ــا کیفی ــای ب ــرای منونه ه ب
ــا  ــای ب ــرای رنگ ه ــت ب ــد. قیم ــاد می کن ــادی در ارزش آن ایج زی
ــمگیری  ــورت چش ــه ص ــز ب ــوت قرم ــی یاق ــدون ناخالص ــت و ب کیفی
افزایــش می یابــد. قیمــت هــر قیــراط یاقــوت قرمــز هــم نســبت بــه 

ــد. ــش می یاب ــدازه و وزن افزای ان

 

)Color( رنگ

ــا  ــده ب ــازی نش ــرارت و بهس ــا ح ــده ب ــازی ش ــای بهس ــن یاقوت ه ای
ــد.  ــان می ده ــز را نش ــگ قرم ــنی رن ــی و روش ــی از تاریک ــرارت، طیف ح

ــت.  ــز اس ــوت قرم ــی در ارزش یاق ــیار مهم ــل بس ــگ، عام رن

ــراق  ــده و ب ــص، زن ــز خال ــگ قرم ــز، رن ــوت قرم ــگ یاق ــن رن بهتری
ــه  ــگ آن ب ــه رن ــور ک ــت. همانط ــش اس ــه بنف ــل ب ــز مای ــا قرم ت
ــود.  ــته می ش ــی رود، از ارزش آن کاس ــش م ــا بنف ــی ی ــت نارجن مس
ــد. ــی دارن ــیار زیبای ــده  بس ــگ زن ــاال، رن ــت ب ــا کیفی ــای ب یاقوت ه

ــد  ــا بتوان ــد ت ــن باش ــی روش ــه خیل ــره و ن ــی تی ــه خیل ــد ن ــگ بای رن
ــر  ــد، اث ــره باش ــیار تی ــگ بس ــر رن ــرد. اگ ــرار بگی ــی ق ــه عال در درج
منفــی بــر براقــی ســنگ خواهــد داشــت و از ســوی دیگــر اگــر رنــگ 
ــر  ــی اگ ــود  حت ــده می ش ــی خوان ــوت صورت ــد یاق ــته باش کمی داش
ــنگ،  ــندگان س ــان فروش ــب درمی ــد. اغل ــته باش ــوی داش ــگ ق رن
ــی  ــوت صورت ــز و یاق ــوت قرم ــن یاق ــرز بی ــاره م ــث درب ــه بح همیش

ــود دارد.  وج

ــاره  ــز اش ــگ قرم ــایه های رن ــه س ــه Ruby ب ــی، کلم ــر تاریخ از نظ
ــن  ــود. همچنی ــم می ش ــی ه ــامل صورت ــی ش ــر فن ــه از نظ ــد ک می کن
ــز  ــوت قرم ــیر یاق ــادی در تفس ــای زی ــم تفاوت ه ــی ه ــاظ فرهنگ از حل
ــر  ــده گوه ــورهای تولیدکنن ــی از کش ــود دارد. در برخ ــی وج و صورت

ــده  ــب دی ــا اغل ــی در یاقوت ه ــگ صورت ــریانکا، رن ــد س مانن
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ســایر  در  حالیکــه  در  می خواننــد  قرمــز  یاقــوت  را  آن  و  می شــود 
می نامنــد. صورتــی  یاقــوت  را  آن  کشــورها 

ــه  ــرای درج ــگ ب ــه رن ــک مجموع ــی GIA، از ی ــن امللل ــوار بی البرات
 Master Stone ــا آن را ــه اصطاح ــد ک ــتفاده می کن ــگ اس ــدی رن بن
ــه  ــی را ب ــا نارجن ــش و ی ــی، بنف ــز و صورت ــن قرم ــرق بی ــا ف ــد ت می نامن
ــه  ــه چنانچ ــد ک ــخص می کن ــگاه مش ــد. آزمایش ــخص کن ــوح مش وض
ــود،  ــده ش ــز خوان ــوت قرم ــد یاق ــت بای ــی اس ــگ اصل ــز رن ــگ قرم رن
ــه درک  ــوط ب ــگ من ــایی رن ــا، شناس ــر ه ــارت گوه ــه در جت ــر چ اگ

ــت. ــخصی اس ش

خــون منــاد دیگــری اســت بــرای توصیــف رنــگ قرمــز یاقــوت قرمــز. 
ــره  ــا قط ــت ی ــن راس ــازه بط ــون ت ــا خ ــز را ب ــوت قرم ــا یاق در توصیف ه
خــون کبوتــر زنــده یــا تــازه کشــته شــده مقایســه می کننــد. اصطــاح 
ــا  ــش ی ــا کمی بنف ــز را ب ــگ قرم ــر )Pigeon’s Blood( رن ــون کبوت خ
ــد.  ــف می کن ــد، توصی ــراق باش ــرم و ب ــه ن ــی ک ــه صورت ــل ب ــز مای قرم
ــه  ــوت ب ــگ یاق ــن رن ــرای تعیی ــی ب ــن چنین ــنتی ای ــای س توصیف ه
ــوت  ــگ یاق ــی رن ــق و واقع ــیر دقی ــرای تفس ــا ب ــد ام ــد می رس ــر مفی نظ
ــناس  ــط کارش ــه توس ــت ک ــر اس ــد و بهت ــاد می کن ــوءتعبیرهایی را ایج س

ــود. ــن ش ــه ای تعیی ــنگ های مقایس ــا س ــی و ب گوهرشناس

ــان  ــداوم و یکس ــور م ــه ط ــد ب ــز منی توان ــاص هرگ ــدن خ ــک مع ی
ــت  ــد. در حقیق ــت باش ــا کیفی ــگ و ب ــه همرن ــد ک ــد کن ــی تولی گوهرهای
تعاریــف ممکــن اســت درصــد کمــی از کیفیــت یاقوت هــای آن معــدن را 
ــاص  ــدن خ ــک مع ــم از ی ــنگ ها ه ــری س ــکل ظاه ــد. ش ــح ده توضی
ــوط  ــی مرب ــت اصل ــد و کیفی ــر کن ــان تغیی ــول زم ــت در ط ــن اس ممک
ــت  ــده از آن مطابق ــتخراج ش ــای اس ــا منونه ه ــر ب ــدن، دیگ ــه آن مه ب

ــد. ــته باش نداش

... مقاله ...

)Clarity( پاکی

ــت  ــا اس ــا در یاقوت ه ــن ناخالصی ه ــوزنی از رایج تری ــای س ناخالصی ه
و آن را ناخالصی هــای روتایــل ســیلک )Rutile Silk( می نامنــد. اگــر 
ــوت  ــه یاق ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن ــند نش ــده باش ــا ذوب نش روتایل ه

ــت.  ــده اس ــرارت ندی ح

ــته  ــی داش ــا ناخالص ــه یاقوت ه ــد ک ــل دارن ــت متای ــن صنع ــران در ای تاج
باشــند زیــرا یاقــوت بــدون ناخالصــی عمــًا وجــود نــدارد. ارزش یاقــوت 
ــودن آن  ــاهده ب ــل مش ــزان قاب ــی و می ــری ناخالص ــل قرارگی ــه مح ب
ــی  ــفافیت و براق ــه ش ــی ک ــی های ــا ناخالص ــی ی ــتگی دارد. ناخالص بس
ــوت  ــر ارزش یاق ــمگیری ب ــور چش ــه ط ــد، ب ــش می دهن ــوت را کاه یاق

ــد. ــر دارن تأثی

ــد،  ــته باش ــرار داش ــه Table ق ــی در صفح ــزرگ و واضح ــی ب ــر ناخالص اگ
ــت  ــن اس ــد. ممک ــش می ده ــی و ارزش را کاه ــفافیت، براق ــزان ش می
ــطح  ــه در س ــل توج ــتگی های قاب ــون شکس ــا همچ ــی ناخالصی ه برخ

ــذارد. ــر بگ ــوت تأثی ــتحکام یاق ــر روی اس ــوت ب ــل یاق ــا داخ ی

 )Needle( ســوزنی  ناخالصی هــای  یاقوت هــا  در  معمــول  به طــور 
وجــود دارد کــه گاهــی نــازک و گاهــی ضخیــم دیــده می شــوند. 
همچنیــن کوتــاه یــا بلنــد بــوده و یــا بــه صــورت پیوســته یــا منقطــع دیــده 
می شــوند. در یاقوت هــا ممکــن اســت کریســتال های ریــز، مناطــق 
ــود.  ــده می ش ــم دی ــت )Finger Print( ه ــی اثرانگش ــا ناخالص ــی و ی رنگ

ــر  ــد. اگ ــک کنن ــوت کم ــی یاق ــه زیبای ــد ب ــا می توانن ــی ناخالصی ه برخ
ــع  ــر را قط ــخصی یکدیگ ــای مش ــا زاویه ه ــکل ب ــوزنی ش ــای س ناخالصی ه
کــرده باشــند، باعث ایجــاد پدیــده ای بــه نــام پدیــده ســتاره ای )Asterism( در 

ــود. ــده می ش ــطح آن دی ــر روی س ــه ب ــوند ک ــا می ش یاقوت ه
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)Cut( برش 

 )Cushion( ــن ــا کوش ــی )Oval( ی ــکل بیض ــه ش ــواًل ب ــا معم یاقوت ه
ــوت  ــب یاق ــرش و تناس ــی در ب ــل مختلف ــد. عوام ــرش می خورن ب
ــی  ــواًل مخروط ــوت معم ــتال یاق ــکل کریس ــر دارد. ش ــارت تأثی در جت
ــرش و  ــوع ب ــاب ن ــر روی انتخ ــه ب ــت ک ــیده ای اس ــی کش ــش ضلع ش
ــکل های  ــه ش ــوت ب ــتال های یاق ــه کریس ــر دارد. البت ــکل آن تأثی ش

ــود. ــده می ش ــم دی ــادن ه ــی مع ــری از برخ دیگ

ــی  ــوت، بیض ــرش یاق ــکل ب ــن ش ــد، رایج تری ــه ش ــه گفت ــور ک همانط
ــرش آن  ــبک ب ــه س ــت ک ــتی اس ــا بالش ــن )Cushion( ی )Oval( و کوش
ــون  ــمت پاویلی ــه قس ــت ک ــی اس ــات آن مثلث ــوده و صفح ــان ب برلی
ــع  ــا مرب ــتطیل ی ــات مس ــا صفح ــه ای )Step Cut( ب ــورت پل ــه ص آن ب

ــت. ــورده اس ــرش خ ب

یاقــوت بــرش خــورده بــه شــکل گــرد، مثلثــی، مســتطیل یــا مارکیــز 
هــم وجــود دارد امــا ایــن اشــکال در اندازه هــای بــزرگ و بــا کیفیــت 

کمیــاب اســت.

ــتند،  ــران هس ــیار گ ــوت )Ruby Rough( بس ــام یاق ــتال های خ کریس
بــه همیــن دلیــل بــرش کاران ســعی می کننــد تــا حــد ممکــن حداکثــر 

وزن آن را حفــظ کننــد.

ــمت  ــق قس ــد، عم ــته باش ــادی نداش ــت زی ــتال ضخام ــر کریس اگ
پاویلیــون کــم شــده کــه باعــث می شــود نــور از صفحــات آن خــارج 
شــده و منطقــه تاریکــی را در یاقــوت ایجــاد کنــد کــه اصطاحــا آن 

می نامنــد.   Window را 
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چنــد رنگــی عامــل دیگــری اســت کــه بــرش یاقــوت را حتــت تأثیــر 
ــز  ــگ قرم ــه رن ــی ب ــتال در جهت ــت کریس ــن اس ــد. ممک ــرار می ده ق
ــی.  ــر نارجن ــت دیگ ــود و در جه ــده ش ــش دی ــه بنف ــل ب ــز مای ــا قرم ی
ــور  ــت ن ــا بازگش ــوت ب ــک یاق ــی ی ــچ زمان ــل هی ــن دلی ــه همی ب
ــی وزن،  ــش احتمال ــرا کاه ــود زی ــت می ش ــدرت یاف ــده ال به ن ای

ــت. ــاد اس ــیار زی بس

)Size & Weight( سایز و وزن 

ــن  ــی بی ــورده وزن ــرش خن ــای ب ــته و منونه ه ــراط وزن داش ــورده 11/55 قی ــرش خ ــه ب ــد، منون ــده ان ــتخراج ش ــار اس ــا از میامن ــن یاقوت ه ای
16/65 تــا 278/50 قیــراط دارنــد.

ــاری )Commercial Quality( در  ــت جت ــا کیفی ــوت ب ــا یاق ــت. ام ــادر اس ــیار ن ــراط بس ــک قی ــش از ی ــی )Fine Quality( بی ــت عال ــا کیفی ــوت ب یاق
اندازه هــای متنــوع بــه صــورت گســترده در دســترس اســت. قیمــت هــر قیــراط بــا افزایــش وزن آن بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش می یابــد.

بــرای مثــال 5 قیــراط یاقــوت بــا کیفیــت جتــاری ممکــن اســت هــر قیــراط دو برابــر بیشــتر از یــک یاقــوت یــک قیراطــی بــا کیفیــت جتــاری 
ــک  ــه ی ــبت ب ــراط نس ــر قی ــه ازای ه ــر ب ــت 5 براب ــن اس ــی ممک ــت عال ــا کیفی ــی ب ــوت 5 قیراط ــک یاق ــه ی ــد. در حالیک ــروش می رس ــه ف ب

یاقــوت یــک قیراطــی بــا کیفیــت عالــی افزایــش قیمــت خواهــد داشــت. 

ایــن نــکات راهنمــای دقیقــی بــرای قیمــت گــذاری یاقــوت نیســتند، بلکــه جهــت آشــنایی بــا نکاتــی اســت کــه در افزایــش یــا کاهــش 
قیمــت تأثیرگــذار اســت.


