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  شیراز شناسی ایران، دانشگاههمایش بلورشناسی و کانیدومین  بیست و

۱ 
 

  
  حلیلتکنیک ت

 کرمی، پویا 
 (PK-Gem Center)مرکز بهسازي و پژوهش گوهرها 

  
  :چکیده

نظر محققان را بررسی علمی پدیده ها از دیر باز . پدیده ها جاي گرفته اند ر دسته بندي مشخصگوهرها داراي پدیده هاي گوناگونی هستند که د
روش مشخص و قابل قبولی عرضه نشده که بتوان از آن، به درك یکسانی از تجاري، - از دید علمیاما براي بررسی پدیده ها به خود جلب کرده 

  :این بررسی شامل سه کلیت میباشد. پدیده و ارزشگذاري آن رسید
  تحلیل و تشخیص نوع پدیده و تفکیک آنها از شبه پدیده ها در گوهرهاي مشابه یا تغییر یافته: ت پدیده هاماهی

  رایط گوناگونر گوهرها و سنجش این توانایی در شتحلیل و تشخیص میزان خودنمایی پدیده د: قدرت پدیده ها
  حرکتی یا خودنمایی در گوهرهاي داراي پدیده متحرك یا ثابتتحلیل و طبقه بندي شکل ابراز پدیده و تعیین بازه : کیفیت پدیده ها

اقتصادي  – موارد ذکر شده با در بر گرفتن درجه بندیها، انحراف مجاز نسبی، درصد پراکندگی و ضریب تمرکز، میتوانند روشی در تحلیل علمی 
  .باشند) کمیاب، نایاب و یا قیمتی يخصوصا نمونه ها(گوهرهاي پدیده دار 

  (Phenomena Quality)، کیفیت پدیده (Phenomena Power)قدرت پدیده ، (Phenomena)پدیده  :واژهکلید 
  :مقدمه

فاحشی دارند و دیدگاه اختالف نظر هاي  ، در بررسی و ارزشگذاري گوهرهاي پدیده دار،ان و تجارکه کارشناس تحلیل گوهرهاي پدیده دار نشان داد
گوهرهاي پدیده دار، متفاوت میباشد که این تفاوت مبناي عدم انجام معامالت موثر در دنیاي سنگهاي قیمتی و تحلیل و قیمت گذاري آنها براي 

طبقه بندي سه گانه اي در و  بررسی هاي دقیق در حوزه گوهرهاي پدیده دار صورت گرفتهاز این رو براي حل این مشکل، . است قیمتی نیمه
  .آن، میتوان گوهرها را از دید ماهیت، قدرت و کیفیت مورد بررسی قرار دادبررسی آنها تعریف گردید که بر مبناي 

در حرکت یا خودنمایی پدیده بر اساس نورهاي  مدر حقیقت، مشخص کردن یک پدیده، توانایی آن گوهر در نمایش پدیده و وجود کیفیت الز
یتواند یک مبنا براي بررسی و نتیجه گیري اقتصادي آن گوهر باشد که موجود و اندازه گیري زوایاي آن پدیده برمبناي سکون یا حرکت و تغییر، م

ی خصوصا در مورد گوهرهاي قیمتی پدیده دار و یا گوهرهایی که وجود پدیده در آنها، بصورت کمیاب و یا نایاب میباشد، بسیار بیشتر خودنمای
  . خواهد کرد

  :روش تست پدیده ها
اما بررسی آنها، نیازمند روشی است که بتوان بر مبناي آن، به درك درستی از پدیده رسیده و ارزش و جایگـاه   ها، اگر چه انواع متفاوتی دارندپدیده

  .آن را طبقه بندي نمود
  :میشودآنها را به دو دسته تقسیم  کلیت ظاهري ی پدیده ها،سبراي برر

  :پدیده هاي متحرك
  مانند پدیده ستاره اي و چشم گربه اي. شده و میتوان رد آنها را دنبال کرداین پدیده ها، پدیده هایی هستند که با حرکت نور، جابجا 

  :ثابتپدیده هاي 
این پدیده ها، گاهی در برخی قسمت هاي گوهر و گاه در تمـامی سـطح آن   . ندمیگوی ثابتی که در سطح گوهر پخش شده اند، ابتبه پدیده هاي ث
 )الف: منبع( .مشاهده میشوند
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  )چپ(پدیده ثابت  –) راست(پدیده متحرك : تصویر اول

  .تا بتوان بر مبناي آن، به درك درستی از ارزش گوهر پدیده دار دست یافت پدیده هاستبررسی کیفیت  جهت این طبقه بندي ها
  :قرار میگیرند میشود که به ترتیب مورد ارزیابیگوهرها به سه مرحله طبقه بندي  در هاي مختلفپدیدهبررسی و ارزشگذاري 

  تست ماهیت، تست قدرت و تست کیفیت
  : نکته مهم

ا بررسـی  کارشناسان در بررسی پدیده ها، گوهر را در زیر یک منبع نور مانند چراغ مطالعه قرار داده و با حرکت دادن گوهر زیر آن نور، پدیـده آنـر  
که ثابت بودن منبع نور و متحرك بودن گوهر، میتواند باعث شودکه نتیجه به دست  طبق تحقیقات مشخص گردیدهدر حالی که اینجانب . میکنند

به  .کردید از منبع نور متحرك استفاده براي بررسی دقیق پدیده ها در گوهرها، با در نتیجه تحقیقات تاکید میشود کهآمده کلی ویا نسبی باشد اما 
ثابت بودن منبع نور اگرچه در مواردي مانند بررسی شـاخص  . تا به جواب دقیق دست یافتاین شکل که منبع نور باید متحرك و گوهر ثابت باشد 

  )الف: منبع( .هاي درونی و تراش گوهرها کاربرد دارد اما این مساله در بررسی پدیده ها، کارایی نخواهد داشت

    
  ) چپ(تست اولیه ماهیت  –) راست(تست نادرست پدیده ها : تصویر دوم

  : )و جداسازي از نمونه هاي مشابه و شبه پدیده ها تشخیص نوع پدیده( ماهیتتست -الف
قرار دادن گوهر در کنار یا زیر منبع نور استاندارد و رعایـت فاصـله صـحیح، میتوانـد     . اولین مساله در بررسی یک پدیده، تعیین نوع پدیده میباشد

  )ت: منبع( .باعث مشخص شدن ماهیت پدیده شود
در ضمن . استفاده کرد تا درك صحیحی از پدیده به دست آید) به ترتیب(از منابع نور سفید و زرد در کنار هم  بهتر استبراي تشخیص یک پدیده، 

 به. در حقیقت، مواردي وجود دارند که باعث میشوند یک پدیده شببیه سازي شود. باید کلیت گوهر را نیز در بررسی ماهیت یک پدیده لحاظ نمود
که برخی از آنها  دنکه باعث ایجاد شبه پدیده میشود نمواردي وجود دار مشخص گردیده که در تحقیقات .گوهرها، شبه پدیده میگویندحالت از این 

  :بصورت ذیل هستند
  بازتاب خطی نور=  تراش تیز -اول
  بازتاب سطحی نور بصورت لکه روشن=  شاخص ها  -دوم

  بازتاب رنگی نور بصورت موضعی یا پخشی=  ترکها و شکستگی ها -سوم 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

  شیراز شناسی ایران، دانشگاههمایش بلورشناسی و کانیدومین  بیست و

۳ 
 

  بافت درونی= ساختار گوهر  -چهارم
  دوگانگی گوهر در مقابل نورهاي سفید و زرد به دلیل ماهیت و ساختار= ماهیت گوهر -پنجم
  انعکاس یا شکست نور در اثر تداخل با مواد وارد شده به بطن گوهر = بهسازي -ششم 

      
  ند که شبیه به یک پدیده حقیقی هستندتمامی این گوهرها حالتی از یک پدیده را به نمایش میگذار –نمونه اي از شبه پدیده ها : تصویر سوم

ه در آن میرود، به دقت بررسی شود تا حقیقی بودن یک پدیده به وضـوح مشـخص   لذا ابتدا باید گوهر پدیده دار یا گوهري که احتمال داشتن پدید
  .دگرد

در حقیقت، با حرکت منابع نوري متحرك بر روي گوهرهاي ثابت و تحلیل گوهر بر اساس خودنمایی پدیده از هر سـو یـا نمـایش و عـدم نمـایش      
فقـط درایـن   ( البته اختالف نظرهایی بر سر متحرك بودن گوهر در این بخـش . پدیده از دید باالیی و پایینی بافت گوهر، میتوان نتیجه گیري کرد

  )ت و ث: منبع( .تحقیقات وجود دارد که باید از دید کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار گیرددید از  )بخش
  :نتیجه

. آنکه اصل ماهیت یک پدیده در یک گوهر، آنگونـه اي کـه جلـوه میکنـد، باشـد      طبه شر. ماهیت یک گوهر، قدم اول در انتخاب آن گوهر میباشد
لیـل  درضمن، ساخته شدن نمونه هاي مشابه از گوهرهاي پدیده دار، میتواند مبناي ایجاد اخالل در روند بررسی باشد که باید از دید شـناخت و تح 

  .گوهرهاي پدیده دار به آن نگریست
  :)دنمایی پدیده درگوهرتحلیل میزان خو( تست قدرت -ب

 ايشک، هر چه یک گـوهر داراي پدیـده  بی. ها در نمایش میزان پدیده، داراي تفاوتهایی میباشند و این مساله در ارزش آنها تاثیري بسزا داردپدیده
  . قدرتمند تر باشد، ارزش بیشتري نیز خواهد داشت

 .ایجاد روشنایی میکنند، حالتهاي متفاوتی از پدیـده گوهرهـا قابـل مشـاهده اسـت     اماکن عمومی و خصوصا در بخشهایی که منابع نوري در آن در 
، بیشـتر  ه باشـد تـري داشـت  و هر چه یک گوهر، پدیـده قـوي   ردهایی مختلف از درخشش پدیده را به نمایش میگذاحرکت در زیر منابع نور، حالت

دن شخص ازمنبع نور، دچـار ضـعف پدیـده شـده و انگـار گـوهري سـاده و        که با کمی دور ش میشونداما گوهرهایی نیز مشاهده . دنخودنمایی میک
ها در زیر منابع مختلف نـوري و المپهـا،   به خودنمایی متفاوت پدیده. خودنمایی کندها این مساله باعث گردید که قدرت در پدیده. هستندمعمولی 

ري که تابیده میشـود سرچشـمه میگـرد کـه میتوانـد مبنـاي یـک بررسـی و         این الگو از کلیت یک قدرت و بازه نو. ندمیگوی "هاالگوي ابراز پدیده"
  )الف و ح: منبع( .ارزشگذاري باشد

  :روش تست قدرت پدیده
فاصـله  تا نور، به قرار داده و سپس ذره ذره از گوهر دور نمود فاصله نزدیک براي آنکه قدرت یک پدیده مورد بررسی قرار گیرد، باید منبع نور را در 

 میزان فاصله گوهر تا منبع نور، تا آغاز رسیدن به آستانه محو. میباشد شدن انه محوتآسکار، رسیدن پدیده به  البته هدف اصلی از این. دور برسد
تکنیـک  "کـه درکتـاب    ل  و محدوده ها در بررسی گوهرها طبقه بندي شده انـد فواص البته .، نشان دهنده قدرت پدیده در یک گوهر میباشدشدن

  .شده است آورده "هابخش پدیده –  تحلیل
  ):قدرت کم(ضعیف 

 ،رفه داشته باشد، و با کمی دور شدن از منبـع نـور  طمنبع نور قوي، نزدیک و یا همه یک یا چند ه ، براي خودنمایی، نیاز بگوهري پدیده دار وقتی 
  .باشند یکی منابع نوري دائمی و قوي و نزدباید در نزدیک شان، همیشهاین گوهرها، براي خودنمایی پدیده. اي ضعیف داردشود، پدیدهمحو پدیده 

  ):قدرت میانی(وسط تم
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به  پدیده برخی گوهرها، در مقابل ضعف نور و یا دورشدن نسبی از منابع نوري، کمی مقاومت نشان داده و تالش میکنند که همچنان پدیده خود را
  . از قدرت پدیده آنها کاسته شده و به سمت محو شدن متمایل میشوندزیاد شود  نمایش گذارند اما اگر فاصله آنها از منبع نور

  ):قدرت زیاد(قوي 
  .پدیده خود را به نمایش میگذارند هایی قوي هستند که همیشه و در هر حالت نوري، ردي ازنامش پیداست، پدیده از همانگونه که

  
  :نکته

اي قوي دارند اما فاقـد کیفیـت   گوهرهایی که پدیده با کیفیت آن ندارد و چه بسیارند قدرت خودنمایی و نمایش یک پدیده، هیچ ارتباط مستقیمی
  )الف: منبع( .الزم میباشند

     
  )چپ(پدیده قوي  –) میانی(پدیده متوسط  –) میانی(پدیده ضعیف  -)راست(الگوي ابراز پدیده : تصویر چهارم

  :)تحلیل شکل ابراز پدیده در گوهرها و بازه حرکت یا خودنمایی آنها( تست کیفیت -پ 
بـا  . اینکه یک پدیده چه سطحی از یک گوهر را میپوشاند و در مقابل نور، چگونه حرکت کرده و به چه نقاطی میرود، کیفیت آن پدیده خواهد بـود 

  :کیفیت پدیده ها به شرح ذیل میباشند، شدتوجه به مواردي که ذکر 
  :یا درست پدیده صحیح

کنـد،  و تغییـر  ، جابجا شده و یا خودنمـایی  یا تغییر آن وقتی پدیده یک گوهر، از تمامی زوایاي یک گوهر قابل مشاهده بوده و همراستا با منبع نور
  .که با بررسی در تست آلفا و بتا، قابل ردیابی خواهد استیا درست یک پدیده صحیح 

  :معیوب یا نادرستپدیده 
  . خواهد بود معیوب یا نادرستکند، پدیده یا خودنمایی وقتی یک پدیده، به صورت پراکنده و بدون یک نظم مشخص، در زیر منبع نور حرکت 

  :نادرستپدیده 
  :از جمله. که باعث میشود جزء پدیده هاي نادرست باشند گاهی در پدیده برخی گوهرها مواردي نامطلوب مشاهده میگردد

  کموضوح  -1
  ابعادي نابرابر  -2
  گستردگی  -3
  موضعی حضور -4
  بی نظمی -5 

  )الف و ث: منبع( .و یا هر مورد دیگري که براي گوهر امتیاز منفی در پی داشته باشد
 .ندمیناممعیوب پدیده دار گوهررا  و گوهري که این پدیده را در بطن خود دارد ندمیگوی )معیوب( نادرستبه پدیده هاي اینچنین ، پدیده 
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  )چپ(الگوي پدیده نادرست  –) میانی(پدیده نادرست  –) میانی(الگوي پدیده صحیح  -)راست(پدیده صحیح : تصویر پنجم
  :انحراف مجاز نسبی

به این صورت که بسته بـه انـدازه گـوهر، میتـوان     . که میتوان ارتباطی بین ابعاد گوهر و پدیده آن ایجاد نمود مشخص گردیدها، در بررسی پدیده 
در برخی موارد، ابعاد گوهر و مقدار منحرف شـدن پدیـده، بـه نسـبتی مشـخص و مـورد قبـل        . مقداري از منحرف شدن پدیده را چشم پوشی کرد

  )الف: منبع( .ندمینام "نسبیانحراف مجاز "میرسند، که این مقدار را 
ا بیشتر کـرد کـه البتـه    سیار گرانبها، کمی نیز این بازه رگوهر متفاوت میباشد و میتوان براي گوهرهاي ب) ابعاد(انحراف مجاز نسبی، بسته به اندازه 

که با حرکت پدیده، شاخه هاي پدیده چه بازه اي را  انجام تست بتا در بررسی پدیده، باید در نظر داشتدر . باید مورد تایید هر دو کارشناس باشد
  .در بر گرفته و چگونه جابجا خواهد شد

    
  الگوي روش تست گوهر در تعیین انحراف مجاز نسبی  –) میانی(گوهري با انحراف مجاز نسبی  -)راست(الگوي انحراف مجاز نسبی : تصویر ششم

  .نور به صورت عمود، پدیده در مرکز قرار نگرفت، باید از دو روش براي تعیین انحراف مجاز نسبی استفاده کرد شاگر با تاب
  :تعیین بازه

ایـن حالـت را بـا آزمـایش     . بازه بصورت انحراف مجاز نسبی خواهد بودسپس . اي مشخص میکنیممرکز فرضی گوهر را بصوت نقطه در این حالت،
  .و روش خوبی براي تعیین انحراف مجاز نسبی است بوجود آمدهدار گوهرهاي پدیدهتعداد زیادي از 

  :تعیین زاویه
کـه   میتابد 90میباشد که گوهردقیقا در نقطه صفر قرار گرفته و منبع نور نیز از زاویه  ايبندي زاویهاي با درجهبراي تست این حالت، نیاز به وسیله

  .، انحراف مجاز نسبی تعیین خواهد شد)نسبی( نسبت ده درجه هاي ابعادي به
بایـد   انحراف مجاز نسبی براي پدیده هاي ستاره اي و چشم گربه اي کاربرد دارد و براي دیگر پدیده ها که حالتی از پخش شدگی را در خود دارند،

  :ت ذیل میباشدندگی براي کیفیت، و از ضریب انسجام براي جایگاه آنها استفاده نمود که بصورکاز قاعده درصد پرا
  :پراکندگی درصد

پراکندگی، میتوان میـزان وجـود پدیـده در گـوهر را انـدازه       درصدبا تعیین . ندپراکندگی میگوی درصدبه میزان پخش شدن پدیده بر سطح گوهر، 
  .گیري کرد و با در نظر گرفتن این عدد در کنار انسجام پدیده، به عدد درست کیفیت گوهر رسید

در ایـن  . دیگر مساوي تقسیم میشـود  چهار قسمتبخش تقسیم نمود که هر بخش به  4ه پراکندگی، ابتدا کلیت گوهر را باید ببراي بررسی درصد 
هم جمع و از حاصل تقسـیم صـورت و    باو سپس کل مخارج را  حضور پدیده، صورت کسر را تعیین کرده ا یا مناطقنقاط، رگه ه حالت با توجه به

  )ب و ت: منبع(. درصد پراکندگی به دست می آید ،100مخرج کسر شده ضرب در 
، تقسـیم کـرده و تمرکـز پدیـده در هـر      )بسته به اندازه و ارزش گوهر(باید کلیت گوهر را به سه، چهار یا پنج قسمت ) تمرکز(براي ضریب انسجام 

  .تبعیت نموداس شکل گوهر که بیضی، مربع یا مستطیل یا دایره میباشد، سدر این قسمت بندي باید بر ا. ورد بررسی قرار میدهیممقسمت را 
 .به این شکل، کلیت یک پدیده مورد بررسی قرار گرفته و ارزش آن بر اساس میزان پدیده مشخص خواهد شد
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  تعیین درصد پراکندگی و ضریب تمرکز یک گوهر –) میانی(الگوي ضریب تمرکز  –) راست(الگوي درصد پراکندگی : تصویر هفتم

  :نتیجه گیري
 پدیـده معیـوب  ها و انحراف مجاز نسبی آنها، و یا تعیین روش تست ماهیت در گوهرها تقریبا یکسان است اما براي تست قدرت و کیفیت پدیده -1

  . یا صحیح، نیاز به روشهاي متفاوتی میباشد که هر پدیده، روشی مجزا به خود دارد
ها، همیشه گوهر باید ثابـت  ناگفته نماند که در تست پدیده. استفاده گردد) جداگانه و توامان(در بررسی پدیده ها بهتر است از نور سفید و زرد  -2

باعث ایجاد  که این عمل را در زیر منبع نور حرکت میدهنددار از کارشناسان، براي تست، گوهر پدیده یبرخ. بوده و فقط منبع نور باید حرکت کند
  .یک پاسخی نسبی یا نادرست خواهد شد

. ناگفته نماند که وجود مرکزیت پدیده، مهم است امـا نمـره ارزش آن نیسـت   . ارزش تر است هر چه بازه حضور پدیده بیشتر باشد، آن گوهر با -3
  . بلکه باید یک کلیت از پدیده همچنان برقرار باشد

هـاي کریسـتالی یـا    از ایـن رو، گوهرهـا را از جهـاتی غیـر از جهـت     . مورد گوهرشناسی، اطالعات کمی دارندبسیاري از تراشندگان گوهرها، در  -4
اگرچه گاهی با تراش دوباره، میتوان این معظل را رفـع  . از این رو، پدیده این گوهرها، آنگونه که باید، خودنمایی نمیکند. محورهاي روبرو میتراشند

  .کاسته خواهد شدنمود اما از وزن اولیه گوهر، 
یا انحراف مجاز نسبی، به هر دلیل که ایجاد شده باشند، امتیاز منفی آنها را هیچ دلیل طبیعی یا انسـانی، خنثـی نخواهـد کـرد و     معیوب اما پدیده 

  )ح-چ -الف: منبع( .تاثیر منفی خود را بر ارزش و بهاي گوهر، خواهند نهاد
  :رو قدردانیتشک

  بهسازي و پژوهش گوهرها مرکزتحقیقات پدیده ها در 
  موسسه ارتقاء صنعت طال و جواهر ایران
  و مرکز گوهرشناسی کانادا GIAمرکز گوهرشناسی آمریکا تحقیقات بر روي کانیهاي پدیده دار در 

  :منابع
  مرکز بهسازي و پژوهش گوهرها تحلیل علمی اقتصادي،، دفتر تحقیقات مقدماتی گوهرشناسی، فصل پدیده ها، بخش یتحقیقات گوهرشناس.الف
  تحقیقات مشترك گوهرشناسی و کانی شناسی، مرکز بهسازي و پژوهش گوهرها و موسسه ارتقاي صنعت طال و جواهر ایران. ب
  )تصحیح سوم(لوئیس  ،بونوتیزاثر  153و  152راك و گوهر ص . پ
  . کونلیس س ،هوربلوتکونلیس و  ،کلیناثر  245و  244و  6، ص )تصحیح بیستم(ی شناسی نراهنماي کا. ت
  136الی 125ص  –  )2014( موسسه گوهرشناسی آمریکا )6فصل (بخش پدیده ها . گوهر و گوهرشناسی. ث
  101الی 95ص  –  )2013( مرکز گوهرشناسی آمریکا )فصل سوم(تاثیر تراش در گوهرهاي پدیده دار . گوهرشناسی. ج
  39الی  36ص  –  )2013( مرکز گوهرشناسی تایلند . وهرهاي خامبخش معرفی پدیده ها در گ. رشناسیجزوه گوه.چ
  146الی  135بخش پدیده ها، ص  –  )2013( مرکز گوهرشناسی آمریکا: راهنماي گوهرشناسی. ح
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