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  تکنیک ترمیم

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

  :چکیده
تغیرات اگر چه گوهرهاي بهسازي شده، به دلیل ماهیت مواد و روشهاي بکار رفته در بهسازي، باعث ایجاد تغییراتی در گوهرها میشوند که این 

در حالت بهسازي نشده، مقاومت و استقامت  هامبناي ارتقا دارند اما کلیت گوهرها را نیز تحت تاثیر قرار میدهند  به گونه اي که همان گوهر
ستقامت بیشتري در مقابل صدمات و تغییرات دارند اما با اعمال بهسازي و ارتقاي کیفیت، اگر چه ظاهر آن گوهرها تغییر میکند اما از مقاومت و ا

از مدتی، بر اثر نگهداري نادرست و یا اعمال آنها بصورت نامحسوس میکاهد و همین مساله باعث میشود که بسیاري از گوهرهاي بهسازي شده پس 
در این زمان نیاز به بهسازي دوباره خواهند . برخی تغییرات ناخواسته، دچار تخریب موضعی یا کلی شده و حالت زیباي خود را از دست میدهند

 د عقیق، یاقوت و اوپال از جمله این گوهرهاگوهرهایی مانن .داشت که این ترمیم یکی از موارد پیچیده و چندگانه در دنیاي بهسازي گوهرهاست
استفاده مجدد  براي عرضه و) ترمیم(که پس از بهسازي و عرضه، به دلیل تغیرات غیر اصولی، دچار تخریب شده و راهی جز بهسازي دوباره  هستند

رتی عنصري، بهسازي الیه برداري، بهسازي حرارتی، بهسازي دودي، بهسازي حرا ترمیم شامل بهسازي حرارتی، اسیدياین . از آنها وجود ندارد
این . نده شکل و حالت اولیه بازگردانده میشورنگی و بهسازي ترکیبی کنترلی میباشد که با استفاده از این تکنیک ها، گوهرهاي مورد نظر ترمیم و ب

اعمال شده که هر کدام از این تحقیقات، تکنیکی تحقیق که بخشی از پروژه بازیافت گوهرها میباشد، بصورت مستقیم بر روي نمونه هاي متفاوتی 
  .در این مقاله، روش ترمیم برخی از این گوهرها شرح داده است. متفاوت را در بر میگیرند

  
  (Damage)، آسیب و تخریب (Quality) کیفیت ،(Retreatment) بهسازي دوباره :کلید واژه

  
  :مقدمه

میگیرد تا  بسیاري از گوهرها، پس از اکتشاف یا استخراج، کیفیت الزم براي استفاده شدن به عنوان گوهر را ندارند، لذا تغییراتی بر روي آنها صورت
ها میشود، به تغییراتی که بر روي گوهرهاي معیوب، اعمال شده و باعث ارتقاء شفافیت، رنگ، استقامت و غیره در آن. کیفیت آنها را ارتقا بخشد

اما گوهرهاي بهسازي شده، بر اثر حرارت، اسید و غیره دچار تخریب موضعی یا کلی میشوند که در این صورت، باید تحت . بهسازي میگویند
  .بهسازي مجدد قرار گیرند

ه بود را تحت بهسازي شد آسیب دیده اي که پیشتر لذا تحقیقات و پژوهشهایی در این زمینه صورت گرفته تا بتوان برمبناي آنها، گوهرهاي
، بر اساس نوع گوهر و بهسازي از قبل ارائه شده، حالت هاي گوناگونی دارد که باید با دقت )ترمیم(بهسازي مجدد . دبهسازي مجدد قرار دهن

  . کرد بر این اساس، میتوان چرخه اي دوباره در عرضه مجدد گوهرهاي آسیب دیده ارائه. انتخاب و با نهایت تمرکز اعمال شوند
ان این روش، همانند بهسازي، داراي فرمولها و تکنیکهایی میباشد که در هیچ مرکز و دانشگاه و موسسه اي آموزش داده نمیشود و محقق یا محقق

کز بهسازي مر. باید این روشها را با تحقیقات خود، کشف و با آزمایشات مختلف، تئوري خود را آزمایش و اثبات کنند تا به روشی دقیق دست یابند
اقتصادي  – را در بهسازي گوهرها ابداع و ارائه نمود و سپس با تمرکز بر تحقیقات و آزمایشهاي علمی  23+4و پژوهش گوهرها، پیشتر، روش 

  .دست یافت شده گوهرهاي ارائه شده از بازار و یا نمونه هاي تحقیقاتی گوناگون، به فرمولهاي ترمیم گوهرهاي بهسازي
سپس نمونه هاي بهسازي شده . تحلیل شود هاگوهرآن تا بکر بودن  ندتحقیقات، نمونه هاي متفاوتی از طبیعت انتخاب شد براي انجام دقیق

سپس با اعمال روشهاي بهسازي بر مبناي . تحت روند تخریب آزمایشی کنترل شده و حتی پراکنده قرار گرفتانتخاب و پس از بررسی دقیق، 
  .در این مقاله برخی از این روشها، معرفی شده اند. مورد آزمایش و اصالح قرار گرفت ،ترمیمتکنیک یراتی مبنایی، همان روشهاي اولیه اما با تغی

  :حرارتی – روش اسیدي  /ترمیم عقیق سرخ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

  شناسی ایران، دانشگاه شیرازدومین همایش بلورشناسی و کانی بیست و

۲ 

 

اینجاسـت کـه   بسیاري از عقیق هاي موجود در بازار، رنگ خود را از بهسازي حرارتی، اسیدي و یا حرارتی اسـیدي بـه دسـت آورده انـد امـا نکتـه       
از جمله گزارش هـاي همیشـگی، تخریـب    . نگهداري یا استفاده نادرست از این نمونه ها، میتواند باعث تخریب ناگهانی یا تدرجی این گوهرها شود
کیـدن  و یا حتـی تر  ضعی، عمقی، شکستگیوعقیق ها توسط حرارت مستقیم و یا غیر مستقیم میباشد که این تغییر دماي ناگهانی، باعث تخریب م

گوهر مورد نظر دچار تخریب کامل شود، راهی براي بهسازي دوباره و یا ترمیم وجود ندارد اما در حالت تخریـب موضـعی یـا     اگر. عقیق ها میگردد
مجـدد   شود، میتوان از برخی تکنیکهاي ترمیم براي بهسـازي میایجاد ترکهاي متمرکز و یا پراکنده باعث که در برگیرنده تخریب رنگی و یا  ،عمقی

  )منابع، الف و ج( .این گوهرها استفاده کرد

   
 .عقیق سرخی که از حرارت، تخریب شده و رنگ خود را از دست داده و دچار ترکهاي جانبی گردید: تصویر اول

. ساختاري میباشد، نمونه اي از عقیق تخریب شده از حرارت مشاهده میشود که تحلیل نمونه مذکور، نشان دهنده تخریب رنگی و در تصویر فوق
رنگ گوهر از بهسازي حرارتی حاصل میشود، به همان شکل، با حرارت کنترل نشده یا شدید، از بین رفته و این تاثیر تخریبی، وقتیکه در حقیقت، 

در صورت استفاده از بهسازي اسیدي حرارتی، قسمتهاي اشباع یا متاثر شده از اسید،  هبه این معنا ک. ساختار گوهر را نیز تحت الشعاع قرار میدهد
  )منابع الف و چ(.نمایی میکنندخوداز این تخریب در امان نبوده و این تاثیر، بصورت ترکهاي اشنعابی 

رفت در بهسازي، روش برگشت را برنامه ریزي  حالتهاي متفاوتی وجود ندارد و معموال محققان، با تحقیق و کشف روش ،جهت ترمیم این نمونه ها
از بهسازي حرارتی براي ایجاد رنگ  مجددا ر نمیتوانهسازي حرارتی بدست آمده باشد، دیگبه این شکل که اگر رنگ عقیق، از ب. و اجرا میکنند

تغییراتی در ساختار و کلیت گوهر میشود که استفاده کرد زیرا تاثیر حرارت قوي اولیه، اگرچه رنگ را ایجاد میکند اما باعث تضعیف و ایجاد 
در این زمان، . استفاده نمود که این حرارت به تنهایی کارآمد نخواهد بود فقط میتوان از حرارت بسیار کملذا . مقاومت و استقامت آنرا میکاهد

گرچه تاثیر تخریبی ظاهري کمتري میگذارد اما بصورت معمول، بهسازي اسیدي، ا .محققان از بهسازي اسیدي براي ارتقاي کیفیت استفاده میکنند
ترکیب این شیوه بهسازي با حرارت تکمیلی، به شدت از استقامت گوهر میکاهد تا آنجا که حتی در برخی موارد، شوینده هاي ضعیفی مانند 

  )پ/ وشداری-، دکتر ادیب1385جهان جواهرات (. د شدناسیدهاي نقره شور، باعث تخریب بهسازي این گوهرها خواه

        
  اشباع در کشف روش رفتآغاز بهسازي اسیدي  –) میانی(تحلیل تمرکز رنگی بهسازي حرارتی در عقیق  –) راست(انتخاب عقیق مشابه : تصویر دوم

  
انتخاب کرده و آنرا محققان براي درك هرچه بهتر روند رفت بهسازي، که کلید این ترمیم خواهد بود، نگینی مشابه را به عنوان نگین آزمایشی 

  . مشابه، شبیه به نمونه اصلی گردید، پروسه بازگشت را اعمال میکنند تحت همان بهسازي و سپس تخریب قرار داده و پس آنکه ظاهر گوهر
عوامل موثر در ولیه و ثانویه گوهر و نقش ترین اشتباه در محاسبه استعداد االبته نباید تحلیل دقیق در این روش از نظر پنهان بماند زیرا کوچک

استفاده از بهسازي اسیدي در ترمیم عقیق هاي آسیب دیده مانند  .ه را با شکست مواجه کندف راه هاي ترمیم، میتواند تمام آن پروستخریب و کش
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رد در نمونه مذکور تقویت میگردد و بهساز آنچه که در تصویر مشاهده شد، قدم اول در این ترمیم میباشد، زیرا با بهسازي اسیدي، فقط رنگ ز
در این بخش، کیفیت بهسازي اسیدي خودنمایی خواهد . میداند که براي تبدیل رنگ زرد به قرمز، باید از حرارت کامال کنترل شده استفاده نماید

نیاز به حرارت کمتري براي بهسازي  کرد زیرا هرچه میزان اشباع اسیدي بیشتر باشد، کیفیت و غلظت رنگ زرد به دست آمده بیشتر شده و
  :رخ میدهد ناگفته نماند هرچه بهسازي حرارتی خفیف تر و دقیق تر و در مدت زمان کمتري اعمال شود، موارد مثبتی. حرارتی تکمیلی خواهد بود

زمینه تخریب ساختاري یا ایجاد  عدمسوم،  –  جلوگیري از رشد و پیشروي ترکهاي موجوددوم،  –  )رنگ زنده(ایجاد رنگ قرمز با جالي بهتر  اول،
  )ب -منابع( باقی گذاشتن کمترین رد ممکن در شناسایی بهسازي هاي اعمال شده و چهارم، – براي تضعیف بیش از پیش گوهر 

ق میکروسکپی، باعث ناگفته نماند که در برخی حالتها، محققان عقیده دارند که الیه برداري، میتواند کلید موفقیت باشد زیرا یک الیه برداري موف
برداشته  آن سطح ، ازاستبرداشتن ریشه ترکها گردیده و به این شکل، مبناي اولیه رشد که تمرکز اسیدي درحواشی یا هر نقطه دیگر گوهر 

  )الف و چ -منابع(.یلینگ پرشودی مانند او، باید با یک بهسازي ترمیم)در صورت برجسته بودن(البته جاي خالی این خال . میشود

      
  ) چپ( پایان کار – ترمیم عقیق انتخابی  –) میانی( اسیدي و آماده سازي براي بهسازي حرارتی اتمام بهسازي –) راست(الیه برداري میکروسکپی : تصویر سوم

د اما در صورتی که دو بهسازي را همزمان نیز پیاده نموگوهرهاي اگریگیت مستعد بهسازي حرارتی و اسیدي هستند و میتوان این  :نتیجه اول
در غیر این صورت، گوهر مورد نظر ترك . کرداستفاده  هاپیشتر، بهسازي حرارتی صورت گرفته باشد، باید از روشی موازي در ترمیم آن گوهر

لذا  .دیده گرفتدر ضمن مقاومت اسیدي در ترمیم گوهرهاي بهسازي شده با اسید را نیز نباید نا. خورده و یا از محل ترکها، چند تکه خواهد شد
، همان پروسه برروي گوهر اصلی اعمال )ترمیم(پیشنهاد میشود که از گوهري مشابه استفاده شده و در صورت پاسخ دادن روند برگشت بهسازي 

  .شود
  :عنصري – روش حرارتی  / ترمیم یاقوت ستاره دار 

در یاقوت میشود، به همان نسبت، اعمال حرارت ) بصورت جداگانه(اعمال حرارت کنترل شده، همانگونه که باعث ایجاد یا تقویت رنگ و پدیده 
  .رددرفتن پدیده در گوهر میگکنترل نشده، میتواند باعث تخریب یاقوت شده و نه تنها رنگ آنرا ضعیف و یا تخریب کند بلکه باعث از بین 

  . میزان تخریب حرارت بر یاقوت هاي بهسازي شده یا بکر، برمبناي نوع، شکل و میزان اعماي حرارت، متفاوت میباشد
گوهر اگر یک بعد داشته باشد، میتوان با دو یا چند روش، به ترمیم آن پرداخت اما اگر یک تخریب، داراي ابعادي  به صورت معمول، تخریب یک

  )الف - منابع( .جانبی خود را داشته و در واقع یک بهسازي ترمیمی را با چالش مواجه نماید میتواند شاخه هاي ،متفاوت باشد، هر بعد
بین میرود،  به عنوان مثال، برخی از یاقوتها که درمعرض حرارت کنترل نشده و ناخواسته قرار میگیرند، به غیر از تخریب پدیده، نه تنها رنگ آنها از

حدي مانع از بررسی شاخصهاي درونی  وضع، تابه حالتی تغییر شکل میدهد که تصور مات بودن گوهر میرود و این نیز هر بلکه کلیت درونی گو
محققان دریافته اند که اگر چه اعمال بهسازي هاي گوناگون حرارتی، بازه حرارتی و نوسان رفت و برگشتی  .گوهر براي تحلیل دقیق آن میشود

در بین فرمولهاي ارائه شده، میتوان کلیتی از یک تشابه یا نقطه مشترکی از یک دماي یکسان را کشف کرد که برمبناي  مختص به خود را دارند اما
  )ث/ افشار، ایرج ،1386 عرایس الجواهر و نفایس االطایب( .را بوجود می آوردآن، امکان انجام دو بهسازي در یک بازه حرارتی 

اي، از شاخصهاي سوزنی شکل روتیل ایجاد میشود که این شاخصهاي سوزنی شکل در صورت بینظم ستارهطبق تحقیقات، پدیده به عنوان مثال، 
در  همان شاخصهاي نازك و حساس، درجه منظم میشوند و آرایش تداخلی دقیق یا نزدیک به دقیق میگیرند اما 1500تا  1100بودن، در دماي 

درجه  1500تا  1100لذا براي منظم کردن روتیل هاي نامرتب شده، باید دمایی در بازه . درجه سانتی گراد، ذوب میشوند 1800الی  1600دماي 
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براي ارتقاي رنگ یاقوت با بهسازي  کته دیگر اینجاست کهن. میباشدکه بسته به ساختار گوهر، عددي متفاوت و مشخص  انتخاب شودگ س
همه روتیل ها از  همین حرارت،اما با  بدیای که در این صورت، رنگ گوهر ارتقا م انتخاب شودگ درجه س 1900تا  1600حرارتی، باید دمایی از 

، دکتر 1385جهان جواهرات ( .شامل سوختن بدنه روتیل ها یا ذوب شدن قسمت یا تمامی بدنه آنها باشد میتواند این از بین رفتن،. خواهند رفتبین 
  )پ/ داریوش–ادیب 

ی ارتقاي رنگ باید از بهسازي حرارتی تنظیم پدیده تبعیت کند و تنها بهسازي حرارتی دیفیوژن داراي طبق داده هاي موجود، بهسازي حرارت
براي آنکه د البته محققان عقیده دارن. درجه، میتواند دماي ایده آل باشد 1400دماي  لذا. میباشدحرارتی ترمیم پدیده  يشرایط موازي با بهساز

ول را کمرنگ نکرده و یا آنرا تخریب نکند، باید بهسازي اول داراي دماي حرارتی باالتر و بهسازي دوم، داراي بهسازي دوم، تاثیر حرارتی بهسازي ا
الی  1350دمایی  محدودهپس . دماي حرارتی کمتري باشد که به این شکل، نه تنها بهسازي اول تخریب نمیشود بلکه حتی به تثبیت هم میرسد

  )الف و چ -بعامن(.میگویند "مشترك حرارتی محدوده"به این میزان، . ي انتخاب میشود، به عنوان بازه حرارتی بهساز1400

       
  )چپ(ارتقاي رنگ یاقوت در قدم اول  –) میانی(ترکیب مواد الزم براي بهسازي  –) راست( از حرارت کنترل نشده یاقوت تخریب شده: تصویر چهارم

بعدي میباشد و محققان با درك این مهم و براي حل این  داراي استقامت کمی درمقابل تاثیرحرارتیناگفته نماند که بهسازي حرارتی دیفیوژن، 
به این شکل که براي تسریع روند بهسازي ترمیمی، . معضل، به جاي ایجاد تغییر حرارت، تغییراتی در بوته و مواد بکار رفته در بهسازي ایجاد کردند

دیگر را براي متعادل نگه داشتن بهسازي اولیه به بوته  ننده روند برگشت بهسازي باشد درعین آنکه، مواديکه تحریک ک نمودندموادي استفاده  از
و تکنیک بهسازي  البته ترکیب دقیق فرمولهاي بکار رفته از جمله اسرار هر فرمول) ت/ ریچارد -، دکتر لیدیکوآت1993شناسایی گوهرها (. افزودند

  :رکدام از بهسازي ها در حد کلی مشخص استمیباشد اما کلیت مساله براي ه
اکسید تیتانیوم و عنصر ایستا در از : و براي بهسازي دوم -  )سه ماده( محلول آلومینا و ترکیب پایدار در قالب یک بوراکساز :  براي بهسازي اول

د کرد و این به معناي آن است که انجام بهسازي عنصر ایستا نقش نگه دارنده تعادل را ایفا خواه. استفاده میکنند) چهار ماده( قالب بوراکس
  .میتواند پدیده را ایجاد کند اما کل رنگ به دست آمده را تخریب کرده و یا تغییر دهد) ترکیبی یا ساده(درصورت عدم وجود این ماده 

با  ،کند میباشد که در این بازگشت، ذره ذرهدرتحقیقات به عمل آمده در بهسازي گوهرها، یکی از موثرترین موارد درتثبیت حرارتی، روند بازگشت 
و اینکه به ازاي هر چند  ایجاد میشودرا در یکدیگر مواد، موارد افزودنی و تغییرات اعمال شده  کم شدن حرارت، فرصت نشست و ترکیب و تداخل

  . دقیقه، چند درجه کاسته شود، براي هر بهسازي متفاوت خواهد بود
پس از هر بهسازي را میتوان با انجام تست فلورسنسی مشاهده نمود که معموال با اعمال بهسازي اول، رنگ گوهر در ضمن تفاوت ساختاري گوهر 

 در تست فلورسنسی، سرخ برافروخته میباشد اما پس از اعمال بهسازي دوم، رنگ سرخ جاي خود را به سرخ تیره با حاشیه هاي برافروخته میدهد
  .ع بهسازي هاي دومرحله اي میباشدکه خود کلیدي در شناسایی این نو
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  )چپ( پایان کار – ترمیم یاقوت ستاره دار و ایجاد رنگ و پدیده –) میانی( دوم فرمول بهسازي –) راست( تست فلورسنسی پس از بهسازي اول: تصویر پنجم
اول تعیین درجه حرارتی الزم براي . حالت موازي بهسازي شوندیاقوت هاي ستاره دار که نیاز به ارتقاي رنگ نیز دارند، باید در دو  :دوم نتیجه

شکل دهی به شاخص هاي سوزنی شکل که البته این رجه حرارت کمتر از دماي قبلی در و دوم تعیین د. ایجاد رنگ که مقدم بر بهسازي دوم است
 گوهر وند رفت و برگشت حرارتی دقیقا کنترل شود تا رنگاما باید دقت نمود که ر. تثبیت بیشتر رنگ گوهر نیز موثر باشد درحرارت، میتواند 

  .نسوزد، شاخص سوزنی شکل ذوب نشود و گوهر نشکند
  :الیه برداري – روش دودي / ترمیم دوباره اوپال

دلیل گویهاي ساختار اوپال به . اوپال گوهري بسیار حساس و از جمله گوهرهایی است که دست بهسازان را در اعمال تغییرات گوناگون بسته است
 موجود و بافت چیدمانی و پدیده ، باعث میشود که نتوان بهسازي هاي مختلفی را بر آن اعمال کرد و اعمال حرارت کنترل نشده با کمترین بی

ایی بوجود ترکه در بطن آن، دقتی، میتواند کل گوهر را دچار تخریب کرده و معموال اوپال از محل  تخریب بافت درونی خود، دچار استرس شده و
  )الف و ب -منابع( .می آیند که گوهر مورد نظر، از محل همان ترکها شکسته و حتی گاهی تکه هاي آن به اطراف پرتاب میشوند

محققان بهسازي درتحقیقات خود دریافتند که اوپال، به دلیل وجود همان ساختار ویژه، مستعد بهسازي حرارتی دودي است و این مساله باعث 
زیرا . پس از بهسازي دودي، به عنوان اوپالهایی با پدیده قوي به بازار عرضه شوند الهاي استرالیا و دیگر نقاط جهان،بسیاري از اوپگردیده که 

خود را بیش از پیش و البته با رنگی  بهسازي دودي، باعث میشود که نور وارد شده به گوهر، با مقاومت مواجه شده و در نتیجه پدیده درونی گوهر،
اعمال بهسازي حرارتی دودي، ضعیف تر از پیش شده و ساختاري به  تار حساس، پس ازاخاما مساله اینجاست که اوپال با س .ي تر نشان دهدقو

محققان در اعمال بهسازي بر روي اوپال، از یک شیوه مشترك  .شدت شکننده پیدا میکند از اینرو روشهایی درنگهداري این گوهر ارائه شده است
به این صورت که اگر چه همگی آنها، از تکنیک بهسازي دودي براي ایجاد رنگی قوي تر در پدیده ها . جنبه هاي متفاوت استفاده میکننداما با 

 ها و تثبیتاستفاده کرده و یا از روش هاي اسیدي خاص در ارتقا یا تغییر رنگ اوپالها بهره میبرند اما تکنیک هایی براي استعداد سازي اولیه اوپال
کی از این روشها، استعداد سازي اولیه اوپال با الیه برداري ی .بهسازي در آنها را به کار میگیرند که این تکنیکها، معرف روش کا رهر بهساز میباشد

پس قدرت کافی را انتخاب کرده و استعداد الزم در نمایش پدیده اي با در این روش، محققان ابتدا اوپالهاي داراي پدیده متمرکز و  .سطحی میباشد
این عمل، اگر چه از وزن گوهر میکاهد اما . کردن مواد اولیه و ثانویه و تثبیتی الزم، آنرا الیه برداري میکنند از تعیین روش بهسازي و مشخص

هر در مقابل اعمال بهسازي را میکاهد اما محققان عقیده دارند که این عمل، مقاومت گو در حقیق. گوهر را فراهم می آورد زمینه نفوذ مواد به درون
  )، دکتر ادیب، داریوش،پ1385جهان جواهرات( .میکندناین مقاومت را حذف یا متوقف 

          
  )چپ( الیه برداري براي ایجاد استعداد ثانویه –) میانی(انتخاب اوپال مشابه و جایگزین  –) راست(اوپال تخریب شده : تصویر ششم

شیوه اجراي بهسازي، البته تغییراتی در . معموال حرارتهاي بسیار سطحی و کوتاه اما با تاثیر بازگشتی ممتد براي بهسازي اوپال بکار گرفته میشود
در هر رفت و برگشت وجود دارد که بسته به شیوه کار شخص بهساز و محل استخراج گوهر و شاخصهاي درونی آن و البته  حرارت و درجه زمان

  )الف و چ -منابع(.جایگاه پدیده و رنگ مورد نظر، متفاوت میباشد و مبناي این تفاوت، خود کلید کشف بهسازي خواهد بود
درتحقیقات به عمل آمده بر روي عمق نفوذ بهسازي در اوپالها، مشخص گردیده که اگر چه زمینه سازي استعداد و فرم اعمال بهسازي درکنترل 

دارد اما عمق و میزان نفوذ ماده بهسازي، تحت هیچ عنوان در کنترل یا اختیار بهساز نیست و این گوهر  رهسازي قرایا پژوهشگر بشخص بهساز 
  .است که بسته به ساختار درونی و میزان مقاومتش در مقابل بهسازي و مواد انتخابی و حرارت متغیر، این میزان را تعیین میکند

رات مشاهده کرده اند که اوپالهاي بهسازي شده با یک روش و یک شکل، در همه موارد مشابه وپالها، به کن در بهسازي گروهی ااز این رو، محققا
در یک  ،یک معدنو یک نقطه در براي درك دقیق این حالت، اوپالهاي به دست آمده از . نیستند و تفاوت هایی در نتیجه کار مشاهده میشود
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نتیجه کار اگر چه به اندازه حالت قبلی، متفاوت نبود اما همچنان تفاوت هایی در نتیجه . قرار دادندهم تحت بهسازي  پروسه اکتشافی معین را با
  )چ-منابع( .کار مشاهده میشد که این وضع، خصلت رفتار سلیقه اي و رام نشدنی اوپالها در مقابل یک تغییر واحد را نشان میدهد

که داراي  ین صورت که ابتدا تک تک اوپالهاي بهسازي شده اي رابه ا. یی استفاده میکنندبراي حل این مشکل، محققان از روش الیه برداري نها
غیر به این صورت که عمق نفوذ بهسازي در تک تک گوهرهاي . کلیت مورد نظر یا خودنمایی کافی نیستند را تحت تست عمق سنجی قرار میدهند

طالعات هر بخش گوهر و تصویر برداري، گوهر را نشانه گذاري میکروسکپی کرده و سپس قابل قبول را مورد بررسی قرار داده و پس از ثبت دقیق ا
اوم، آنرا در پروسه الیه برداري میکروسکپی قرار میدهند که به این شکل و با حذف الیه اي بسیار کم و نامحسوس از قسمت هاي اشباع شده یا مق

  .پدیده خواهد رسیدخاصیت یکسان در بروز  کلیت گوهر به حالتی یکدست با 
  

    
  )چپ( پایان کار –اوپال پس از ترمیم نهایی -)میانی( نهایی عمق سنجی میزان بهسازي براي الیه براداري –)راست( در مرحله اول بهسازي اوپال: تصویر هفتم

به پذیرش بهسازي، باعث میشود که روند اوپال تنش اما  میباشد وپال، داراي ساختاري مستعد در بهسازي دودي و ارتقاي کیفیتا: سوم نتیجه
براي کنترل این روند، باید ایتدا کلیت . اعمال، کمی ازکنترل خارج شده و گوهر مورد نظر بجاي ارتقاي کیفیت، حالتی از تیرگی بدست بیاورد

  .نه الزم براي خودنمایی پدیده را ایجاد کردام داد و در صورت بروز اشکال، با الیه برداري میکروسکپی، زمیسازي دودي را به آهستگی و دقت انجبه
  :نتیجه گیري نهایی

علمی،  قات و آزمایشهايترمیم گوهرهاي بهسازي شده، دو بعد علمی و اقتصادي دارد و میتوان با ایجاد یک چرخه فعال اقتصادي بر مبناي تحقی
رهاي قیمتی مانند این حالت خصوصا در مورد گوه. اقتصادي بازگرداندگوهرهاي معیوب را از سطح بازار گردآوري و پس از ترمیم، آنها را به چرخه 

ه اقتصادي و ههر کاوش، مبناي یک رخداد تازه خواهد بود که میتوان حتی گوهرهاي فاقد وج. زمرد و مروارید، کارایی فراوانی داردیاقوت، الماس، 
ز ایجاد یک شاخه علمی براي بررسی و بهسازي یا ترمیم گوهرهاي قیمتی و نیمه بهسازي را نیز در این تعریف گنجاند و به غیر امقاوم در مقابل یا 

  .قیمتی، میتوان چشم اندازي نوین از کارآفرینی و ارزآوري را در کشور ایجاد نمود
  :تشکر و قدردانی

  مرکز بهسازي و پژوهش گوهرهاتحقیقات 
  موسسه ارتقاي صنعت طال و جواهر ایران تحقیقات 

  ژاپن GIAآمریکا و  GIAمرکز گوهرشناسی تحقیقات بهسازي 
  مجله گوهر و گوهرشناسی آمریکاتحقیقا بهسازي 

  :منابع
  )دکتر پویا کرمی(فصل شانزدهم و هفدهم و نوزدهم، اثر مرکز بهسازي و پژوهش گوهرها ) بهسازي دوباره(یم ترمجزوه .الف
  )دکتر پویا کرمی(و مرکز بهسازي و پژوهش گوهرها  تقا صنعت طال و جواهر ایرانتوسط موسسه ار. تحقیقات مشترك تیم گوهرشناسی. ب
  435و ص  422و  421ص  –  237ال  233ص  - 39ال  35ص  -دکتر ادیب، داریوش- )چاپ سوم 1385(جهان جواهرات. پ
   165الی  157ص-دکتر لیدیکوآت، ریچارد - )1993(شناسایی گوهرها. ت
  34و  32ص -افشار،ایرج -)1386(االطایبعرایس الجواهرونفایس . ث
  )2004(. ادوارد جگوبلین اطلس شاخصهاي درونی جلد یک، بخش شاخصهاي درونی کلسدونی اثر  دکتر .ج
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