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 مقدمه:

میلیارد دلار  066سالانه بالغ بر ش نقدينگی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در جهان گرد 

 می باشد و در اين میان بخش عمده ای از آن سهم اشغالگر قدس است.

علیرغم وسعت کم و نداشتن منابع سنگ های قیمتی با ارزش از  رؤيم اشغال گر قدس 

و اين امر صرفاً با فعالیت اين کشور بر  نظر تجارت جهانی نقش عمده ای را ايفا می نمايد

 روی فرآوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی محقق گشته است.

فرآوری صحیح و به روش های مكانیزه و جديد بر روی اينگونه سنگ های باعث ارزش  

افزوده بسیاری می گردد و علاوه بر آن می تواند نقش اساسی در ايجاد اشتغال نیز ايفا 

 نمايد.

خ سرمايه گذاری سرانه اشتغال در اين بخش بسیار کمتر از بخش های ديگر صنعتی و نر 

 2تا  9درصد آنها می باشد و از سوی ديگر در فضای برای ايجاد اشتغال  02تا  06حدود 

 متر مربع برای هر نفر می باشد.

 راشهمه ساله مقادير متنابهی ارز جهت خريد سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی به صورت ت 

خورده از کشور خارج می گردد و سنگ های مذکور از طرق مختلف که اغلب قانونی نیستند 

 وارد کشور می شوند.

کشور ايران از ديرباز در امر سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی فعال بوده و بخصوص در  

زمان نقش اين بخش در اقتصاد تراش اينگونه سنگها فعالیت نموده است لیكن به مرور 

 رنگ شده بگونه ايكه در حال حاضر نقش ناچیزی را دارا می باشد.کم

 (Cabochon)تنها تراش متداول در کشور در حال حاضر تراش معمولی معروف به دامله  

است که آنهم نه تنها ارزش افزوده زيادی را به دنبال ندارد بلكه در نابسامانی شديد بسر 

فعال می شوند. که آنهم در سطح  Facetedه ای می برد و تنها گاهاً افرادی در تراش صفح

کشور انگشت شمار بوده و اغلب تولیدات آنها دارای اشكالاتی می باشد. که از ارزش 

آن می کاهد و از نظر حجم نیز بسیار محدود است لذا پروژه اخیر با انگیزه ايجاد اقتصادی 

پیشرفته دنیا به عنوان يك واحد تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی به روشهای روز و 

نمونه پیشنهاد گرديده است. امید است با همكاريهای مسئولین و ايجاد اين واحد راهی 

گشوده شود که در آينده بتواند نقش اساسی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی را در اقتصاد، 

 اشتغال، تولید ناخالص ملی و ... نشان دهد.

  



 

 های قیمتی در ايرانتاريخچه سنگ

  :هستیم روتاريخچه با دو مسئله جداگانه روبه ما در

 

که خود يك  طور سنتی در کشور که تاريخی چند هزارساله داردکارگیری گوهر بهالف( به

زيورها معمول بوده  زيربنا است. در ايران نیز از همان آغاز تاريخ، استفاده از گوهرها و

به زندگانی پر  اين سرزمین مندی مردماست. آبادانی کشور، ثروتمند بودن و علاقه

مورد توجه مردم  پسندی، همواره گوهرها و زيورها راتجمل و باشكوه، توأم با زيبايی

  .ايران قرار داده است

شاهنامه فردوسی و ديوان حافظ، پر از نام گوهرها  های ادبی ما، همانندها و ديوانکتاب

بردند. پیدايش کار میته بودند و بهما آنها را شناخ و زيورهای گوناگونی است که نیاکان

تشكیل دربارهای باشكوه و ثروتمند در طول تاريخ  های بزرگ و نیرومند وشاهنشاهی

های ايران گرديده و گرانبها و ناياب در گنجینه ايران، باعث گرد آمدن گوهرهای

همواره در اين سرزمین رواج داشته و مورد  گوهرشناسی و گوهرتراشی و گوهريابی

های گوناگون هايی که در سدهجواهرنامه توجه خاص مردم بوده است. نگاهی به فراوانی

های فراوان از گوهرها و است و نشانه به نام شاهان و نامداران ايران نگاشته شده

شود، بهترين گواه اين نگاهداری می هاکه در موزه (gemstone) های قیمتیگوهر سنگ

  .توجه و علاقه است

 

گوهرتراشی و اکتشاف آنها که اين تاريخ بسیار نوپا و در  يخ نوين گوهرشناسی وب( تار

  .ابتدای مسیر است

های قیمتی در ايران از اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد به بعد نوين به سنگ نگاه

شده که ابتدا با يك سمینار و نمايشگاه توسط وزارت معادن و فلزات وقت آغاز و در  آغاز

استان انجام گرفت که اين اکتشافات  2ن يك برنامه اکتشاف خیلی مقدماتی برای آ پی

استان شناسايی و  06در غالب اکتشافات استانی ادامه پیدا کرد و تاکنون در  بعداً

  .اکتشاف به مفهوم آن انجام شده است جويی نهپی

مسئولیت  وزارت صنايع و معادن سازمان صنايع دستی ايران از سوی 0836در سال 

های کارشناسی، با بررسی عهده گرفتهای قیمتی را بهپیگیری و ساماندهی صنعت سنگ

عمده اين صنعت و  مقرر شد اولین گام با تشكیل همايش تخصصی برای بررسی مسائل

شود. نخستین  آشنايی و تبادل نظر اساتید و محققان و صنعتگران اين رشته برداشته

تاريخ تاکنون  برگزار گرديد و از آن 0830ماه انزدهم دیهای قیمتی در شهمايش سنگ



 

ارزيابی  و 0830تقريباً هر ساله يك همايش برگزار شده است. پس از همايش آبان 

 های آموزشیهای اکتشافی همگام با اکتشاف کلاسهای تخصصی فعالیتکمیته

 ه دارند. تعداداکنون نیز ادامگوهرشناسی و تعدادی گوهرتراشی نیز آغاز گرديد و هم

 باشندای خصوصی میای دولتی و پارهرسد که پارهآنها به بیش از مؤسسه می

 قیمتیهای قیمتی و نیمهها و سنگکانی تعريف

ای از قیمتی معمولا برای دستهقیمتی و نیمه هایها و سنگنام گوهر و گوهرها يا کانی

ها و سنگ ها از ساير مواد معدنییبرخی ويژگ شود که با داشتنکاربرده میها بهکانی

مواد آلی را نیز که پايداری و زيبايی ويژه دارند و  توان برخیمتمايزند، از آن جمله می

به غیر از مرواريد، مرجان، کهربا، شبق و چند ماده ديگر  .روند نام بردکار میدر زينت به

شتر گوهرها از جمله مواد روند، بیبهادار آلی به شمار می هایکه جزء گوهرها و سنگ

  .اندمتبلور يا آمورف معدنی

غیر  شود يك سنگ يا کانی و يا به طور کلی يك ماده معدنی ياهايی که باعث میويژگی

 :های گرانبها جای گیرد عبارتند ازها و سنگمعدنی، در رده کانی

  زيبايی و درخشش و جلای دلپسند سرشت (1)

  استحكام (2)

 کمیاب بودن (3)

 و نمود رنگ و شفافیت (4) 

 ساخت و بافت (5) 

 قابلیت تراش و پردازش (6)

 قابلیت حمل و نقل (7)

 طور واقعی ارزش دارند و از چند قیراط تاقیمتی بهها و سنگهای قیمتی و نیمهکانی

 بیشتر قابل عرضه به بازار هستند. همچنین اين دسته از مواد معدنی با اندکی فرآوری

 آمیزی و غیره در آنها بیش از ده برابر ارزش افزوده ايجادرنگ مانند پردازش، تراش،

  .شودمی

معادن وارد  جوری و محصولات جانبیصورت سنگقیمتی عموماً بههای نیمهها و سنگکانی

  .است هاشوند. سهولت در جابجايی و حمل و نقل از مزيت بالای اين کانیبازار می

 اين مواد معدنی است هزينه پايین در ايجاد از ديگر مواردی که باعث ارزشمندی

های تراش و فرآوری آنها است. همچنین در مورد اين نوع از مواد معدنی کارگاه

  .محیطی در هنگام استخراج و فرآوری آنها وجود نداردزيست مشكلات

  .قیمتیکنند: قیمتی و نیمههای قیمتی را به دو بخش تقسیم میسنگ ها ومعمولاً کانی

هايی که دارای خصوصیاتی از جمله زيبايی رنگ، ها و کانیقیمتی: سنگ هایکانی


