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 چكیده :

ایي ذاغیت ضکٌٌسگی تایس ٌّگام تطاش ٍ هرطاج کاضی کاًی کطًٍسٍم ضخ ًساضز ٍلی جْت هعیٌی تطای جسا ضسى زاضز. تِ زلیل 

تا ضیطِ)گلس فیلس( هی  تطک ّا هطاقة تَز کِ یاقَت ًطکٌس تِ ّویي ذاطط  یکی اظ ضٍضْای تطای تْساظی  یاقَت ّا پط کطزى

سی تِ طَض گستطزُ تطای ضیطِ سیلی ۱۹۸1تاضس.ایي هَاز پط کٌٌسُ تایس زاضای ضطیة ضکست هطاتِ گَّط زاضتِ تاضٌس. زض اتتسا اظ زِّ 

 گَّطضٌاسی غاپي ، آظهایطگا۲11۴ٍُلی زض اٍایل  .ّا هَضز استفازُ قطاض گطفتِ است ّا زض یاقَتپط کطزى حفطات ٍ ضکستگی

(GAAJ) ّا تسیاض ایي یاقَت کِ زاضًس سطب حاٍی پط ضسُ تا ضیطِ ّای ضکستگی اظ کِ تعساز ظیازی یّایزضتاضُ یاقَت یگعاضض

الوللی ٍاضز ضسُ است تِ تاظاضّای تیي گَّطّا، تعساز ظیازی اظ تثعس اظ آى ظهاى ٍلی تْساظی ضسُ هیثاضٌس. کیفیت ّستٌس ضفاف ٍ تا

 ٍ هَضز ذطیس ٍ فطٍش قطاض هیگیطًس. 

 

 یاقَت ، تْساظی ، گَّطضٌاسی ، کطًٍسٍم ۺكليذ واژه ها

◊◊◊◊◊◊◊ 
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Abstract: 
 

corundum mineral no cleavage But there is a certain direction for separation. Due to this defect, should be 

Caution when cutting and gold setting this gem do not break. That's why one of the ways to improve rubies is to 

fill the cracks with glass (Glassfield). The filling material must have a refractive index similar gem. Already 

from the 1980s, silica glass has been widely used to fill cavities and fractures in rubies. But in early 2004, Japan 

Gemology Laboratory (GAAJ) reports on rubies containing a many number of fractures filled with lead-

containing glass , which are very transparent and of high quality, but have been enhancement. Since then, many 

numbers of gems have been imported into international markets and are being traded. 
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 مقدمه :

ّا ٍ  ّا زض غٌعت جَاّط تَزُ اًس. طی قطى ّا تقاضا تطای یاقَتّا یکی اظ هْوتطیي ترصگَّطّای ذاًَازُ کطًٍسم تطای قطى

ّا ضا تْیِ کٌٌس. تا تَاًستٌس آىظهاى ظیازی اظ تاضید فقط افطاز تسیاض ثطٍتوٌس هیسفایطّا اظ هیعاى عطضِ ذاضج ضسُ تَز ٍ زض طَل 

ّای ظیثا گیطی افعایص یافت. تا ایي حال، تقاضای ایي سٌگکطف شذایط جسیس زض طَل قطى تیستن، عطضِ ایي گَّطّا تِ طَض چطن

 (. (McClure, et al. 2006تیطتط اظ آى تَز کِ اظ طثیعت تاهیي هیطس

ّا تِ ٍسیلِ زاًطوٌساى کطف ٍ کٌین ظیطا تسیاضی اظ تْساظیتٌاتطایي ٌّط تْساظی تِ ٍجَز آهس، ها اظ اغطالح ٌّط زض ایٌجا استفازُ هی

کٌٌسگاًی کِ تِ ترت یا آظهَى ٍ ذطا هتکی تَزًس ایجاز ضسُ است. تسیاضی اظ کساًی کِ ایي تَسعِ ًیافتِ تلکِ تِ ٍسیلِ آظهایص

 "چگًَِ"ٍ  "چِ چیع"ّا زاًستٌس، اها آىکاضی کِ اًجام زازُ تَزًس ضا ًوی "چطای"اًس ّطگع کاهالً علن یا سعِ زازُّا ضا تَتکٌیک

تَاًس ضٍی آى اًجام ضَز. ّا هیضٌاذتٌس. کطًٍسٍم تِ عٌَاى یک هازُ تسیاض تازٍام است ٍ تسیاضی اظ تْساظیضا ذیلی ذَب هی

 (. (McClure, et al. 2006 تاضسّا ضٍی آى هیت کِ اغلة توطکع اغلی تْساظیتطیي ضًگ کطًٍسٍم اسیاقَت تااضظش

 

 :روش تحقیقبحث و 

اتتسا کتاب ّا، هقاالت ،گعاضش ّای هَجَز زض سایت ّای ایٌتطًتی ٍ سایط هٌاتع  هطالعِ ٍ تطضسی ضس.سپس تطای زضک هطلة ٍ 

گَّط ضٌاسی هَسسِ گَّط کیپا زاًطگاُ ذَاضظهی تا استفازُ اظ اتعاض تْثَز هطالة تعسازی اظ تػاٍیط آظهایطگاّی تَسط کاضضٌاساى 

آالت گَّط ضٌاسی استااًساضز تْیِ ٍ تِ سایط تػاٍیط افعٍزُ گطزیس.اتعاض االت هَضز استفازُ ضاهل هیکطٍسکَج گَّط ضٌاسی، 

 ضفطکتَهتط،پالضیسکَج  ٍ تطاظٍی اًساظُ گیطی ٍظى هرػَظ هی تاضس.

 

 :بحث

( ٍ تِ زلیل ذاغیت ضکٌٌسگی تایس ٌّگام تطاش ٍ هرطاج ۱ضخ ًساضز ٍلی جْت هعیٌی تطای جسا ضسى زاضز )ضکلکاًی کطًٍسٍم 

کاضی هطاقة تَز کِ یاقَت ًطکٌس تِ ّویي ذاطط  یکی اظ ضٍضْای تطای تْساظی  ایي گَّط پط کطزى تا ضیطِ)گلس فیلس( هی 

 ضتِ تاضٌس.تاضس.ایي هَاز پط کٌٌسُ تایس زاضای ضطیة ضکست گَّط زا

هَضز استفازُ قطاض گطفتِ  ۱۹۸1ّای اظ زِّ ّا زض یاقَتزض اتتسا ضیطِ سیلیسی تِ طَض گستطزُ تطای پط کطزى حفطات ٍ ضکستگی

. ایي پط کطزى تاعث تْثَز ظاّط (Kane, 1984)ضطح زازُ ضس  ۱۹۸۴است. زض اتتسا تِ پط کطزى حفطُ اضاضُ ضس ٍ سپس زض اٍایل 

 ت ٍظى ضا افعایص زّس اها تِ آساًی هیتَاًست تا تعضگٌوایی ضٌاسایی ضَز. ّا ضس ٍ تَاًسسٌگ
 



 
 

 
 : تلورهای یاقوت های افریقا تا سطوح جذا شذگی مشخص قثل از تراش و تهسازی.۱شکل 

 

ّای گیتَز کِ زاضای حفطات ٍ ضکست (هیاًواض)ّسَ،  هاًگ هعسى اظ سطخ تاظاض فطٍش ضاّس هقساض ظیازی یاقَت ۱۹۹1اٍایل زِّ 

ّا تطهین ضسُ ترطی اظ آى کل یاتْساظی گطهایی تا ، زض هست هعیي زض زهای تاال تَزًس کِ ای پط ضسُهَاز ضیطِ تَسطتِ  یهتعسز

ایي ضیطِ سیلیسی تِ طَض قاتل تَجْی  (R.I)ضطیة ضکست ًَضی (. Peretti et al., 1995Y McClure and Smith, 2000)تَزًس 

)ضکل  ظیط شضُ تیي هطاّسُ کطزتَاًس تِ آساًی هی ضاعتاى است، تٌاتطایي حتی یک ضکستگی کاهالً پط ضسُ پاییي تط اظ کطًٍسٍم هی

 ّای ًیست. ّا تْثَز یافتِ تاضس ضیطِ سیلیسی هَثطتطیي هازُ تطای افعایص پاکی یاقَت(. اظ ایي ضٍ، حتی اگط ظاّط ضکستگی۲
 

 
تر گلس فيلذ( ته طور قاتل توجهی ضریة شکست نوری كمتر از یاقوت قذیمی . شيشه سيليسی )تکار گرفته شذه  در روش2شکل 

ها هنوز خيلی واضح تخشذ اما شکستگیها را تهثود میشود، ظاهر آنها در یاقوت استفاده میدارد. وقتی ترای پر كردن شکستگی

 هستنذ. 

 

هٌتطط ضس  ۲11۴گَّطضٌاسی غاپي زض اٍایل  هَسسِلِ اٍلیي گعاضش اظ ًَع جسیس تْساظی یاقَت زض یک گعاضش ایٌتطًتی تِ ٍسی

(GAAJ Research Laboratory, 2004.) ّایطاى تا ضیطِ هحتَی سطب تاال پط ضسُ تَزًس تَغیف ّای کِ ضکستگیّا یاقَتآى

آظهایص قطاض  ّای گَّطضٌاسی سطاسط زًیا هَضزّا تِ ٍسیلِ آظهایطگاُ، تعساز ظیازی اظ ایي سٌگGAAJکطزًس. تعس اظ گعاضش 



 
 

( کِ تعسازی ۳اًس )ضکل قیطاط اظ ًَع پط ضسُ تا ضیطِ سطب تاال ضٌاسایی ضسُ ۱11ّای ظیط یک قیطاط تا تاالی گطفتٌس کِ یاقَت

، چٌسیي هقالِ زیگط ًیع زضتاضُ ایي هازُ اضائِ ضسُ است )تطای GAAJقیطاط ّستٌس. عالٍُ تط آظهایطگاُ  ۱1ٍ  ۵ّا تیي ظیازی اظ آى

 ;AGTA, 2004, 2005, 2006; Rockwell and Breeding, 2004; Li-Jian et al., 2005; Milisenda et al., 2005هثالۺ 

Pardieu, 2005; Smith et al., 2005; SSEF, 2005; Sturman, 2005; Themelis, 2005.) ب تاال ٍظى ضیطِ هحتَی سط

تَاًس ضٍی ٍظى هرػَظ کل سٌگ اثط تگصاضز. هطالعِ ضطیة ضکست هرػَظ تاالیی زاضز، تٌاتطایي تعجة آٍض ًیست کِ هی

زاض پطکٌٌسُ حفطات تعضگتط پطضسُ ضا ًطاى ( تطای ضطیة ضکست ًَضی ضیطِ سطب۱.۷۶-۱.۷۵ًَضی استاًساضز یک عسز تقطیثی )

 (.(McClure, et al. 2006هی زّس
 

 
 : یاقوت های تهسازی شذه تا شيشه سرب دار  در انذازه های مختلف۳شکل 

 

ِت گفتِ (. AIGS; Pardieu, 2005)اظ هَسسِ علَم گَّطضٌاسی آسیا تَغیف ضس  Vincent Pardieuفطایٌسّای تْساظی تِ ٍسیلِ 

Pardieuًسٍم غَضتی، قطهع یا قطهع هایل تِ اضغَاًی اظ زاض، زضجات تی کیفیتی اظ کطٍ، هَاز اغلی اٍلیِ تطای پط کطزى تا ضیطِ سطب

Andilamena (. زض تیطتط ۴( کِ اتتسا تْساظی گطهایی هی ضًَس)ضکل ۱زض هازاگاسکاض تَز کِ هعوَالً هات تا کسض ّستٌس )ضکل

تطای یاقَت  تَاًس(. الثتِ ایي تْساظی هی۴هَاضز، زض حالت طثیعی ذَزش، تِ عٌَاى یک گَّط، غیط قاتل استفازُ است )ضکل 

-( . تاثیط ایي تْساظی ضگفت اًگیع است، کِ زض آى کطًٍسٍم کسض ٍ تقطیثاً تی۵ضکستِ ضسُ اظ ّط هحلی تِ کاض تطزُ ضَز)ضکل 

ّای پط ضسُ کٌٌس. اهطٍظُ زض تاظاضّای گًَاگَى  ضاّس  سٌگاضظش ضا تِ ًَع ضفاف ٍ هٌاسة تطای استفازُ زض جَاّطات تثسیل هی

(. اظ هَاضز ضٌاسایی ایي گَّط ّا زض ظیط هیکطٍسکَج ٍجَز ۶ی ضا ّستین کِ اظ هٌاظق هرتلف جْاى ّستٌس)ضکل زاضتا ضیطِ سطب

آتی ایي یاقَت ّا زض ظیط هیکطٍسکَج گَّط ضٌاسی هی  -حثاب ّای گاظ گطز یا کطیسُ زض زاذل ضکستگی ّا یا افکت ًاضًجی

 (.۷تاضس)ضکل 
 



 
 

 
 قثل از فراینذ تهسازی تا شيشه سرب دار و شذه دهگرمایی سا یاقوت های تهسازی: 4شکل 

 

 

 
 رب دارتعذ از فراینذ تهسازی تاشيشه س : یاقوت های قثل و۵شکل

 
 : یاقوت های تا منشا مختلف كه تحت تهسازی شيشه سرب دار گرفته انذ.۶شکل

 



 
 

 

 

 
 

 د در بازار ایران.آبی در یاقوت های گلس فیلد شده موجو -: حباب های گاز  و افکت نارنجی۷شکل 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

تَاى آى ضا ضٌاسایی کطز  تِ ذػَظ  ( آیا هی۲( چقسض هَثط است ٍ )۱اّویت ّط ضٍش تْساظی جسیس هعوَالً حَل زٍ هَضز استۺ )

یاتس، تایس تِ هیزاض افعایص  تا استفازُ اظ تجْیعات هعوَل تست گَّط. چًَکِ کِ تا تْساظی، پاکی تِ ٍسیلِ پط کطزى تا ضیطِ سطب

 هطتطی اطالع زاز تا اعتواز هػطف کٌٌسُ سلة ًطَز. 

ّای کِ تقطیثا کسض  زاض، هطرػاً ّسف افعایص پاکی ظاّطی سٌگ است. سٌگ ّای تِ ٍسیلِ ضیطِ سطبزض هَضز پط کطزى یاقَت

ضَز تا هَازی کِ قثال ً کاضتطز ذاغی  یضفاف تا ضفاف ضًَس. ایي اهط هَجة ه ای تْثَز ترطیس کِ ًیوِ تَاى تا هطحلِ ّستٌس ضا هی

ضَز. تاثیط ایي  ًوایی ضٌاسایی هی اًس اّویت ذاغی زض تاظاض پیسا کٌٌس. ذَضثرتاًِ ایي ضٍش تْساظی تِ آساًی تا تعضگ ًساضتِ

اّطات تثسیل اضظش ضا تِ ًَع ضفاف ٍ هٌاسة تطای استفازُ زض جَتْساظی ضگفت اًگیع است، کِ زض آى کطًٍسٍم کسض ٍ تقطیثاً تی

زاضی ضا ّستین کِ اظ هٌاظق هرتلف جْاى زض تاظاضّای گًَاگَى  ضاّس اضائِ یاقَت ّای پط ضسُ تا ضیطِ سطب ۲11۴کٌٌس.اظ سال هی

آتی زض آًْا هطرع  -ّستٌس کِ زض ظیط هیکطٍسکَج ٍجَز حثاب ّای گاظ گطز یا کطیسُ زض زاذل ضکستگی ّا یا افکت ًاضًجی

 هی تاضس.
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