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Abstract 
Mashhad has been selected as the world city of precious 
and semi-precious stones by the World Crafts Council. 
Neishabour (Nishapur) turquoise stone mine is located 
near Mashhad. The use of turquoise stone has been 
common in Iran since ancient times and has been 
emphasized in Islam. Turquoise carving is one of the 
useful arts and turquoise carving artists in Mashhad, who 
work hard, have not made much progress. No research 
has been done on the development of this art. The 
purpose of this study is to identify the challenges in the 
art of turquoise carving, based on the right principles of 
strategic planning in Mashhad. Thus, the main question 
addressed is: What can we do to improve the conditions 
in the turquoise carving art in Mashhad and achieve the 
desired conditions? The research method in this 
qualitative research is descriptive-analytical in type of 
content analysis; and using the evaluation matrix, the art 
of turquoise carving in Mashhad has been studied. The 
method of collecting information and field research was 
interview type, and the participants was ten informed 
person, Interviews’ information was labeled and inserted 
into the table. The result is that in quarrying turquoise 
stone by ore specialists, full productivity is obtained, 
training and practical skills are simultaneous; Veterans of 
this profession should be invited for the training practical 
skills to graduates. According to research, how to extract 
ore is still facing problems. Supervised specialists and 
engineers by maximizing the efficiency of ore mining by 
using new methods and in accordance with international 
standards. Turquoise and turquoise workshops have been 
set up in this area, which do turquoise work. If, according 
to their turquoise cutter, the turquoise cutting work is not 
done properly. Better results will be achieved if a 
turquoise school is built in this city and turquoise art is 

taught professionally in these schools, as well as veterans 
and highly skilled turquoise teachers are invited to teach 
this art. The art of turquoise carving requires a great deal 
of skill and experience. The art of turquoise carving 
requires a great deal of skill and experience. The skills and 
experience of turquoise carving artists, and veterans with 
experience in the field of education should be fully 
utilized. By creating jewelry art schools, and adding this 
field of study to the fields of work and knowledge, a 
positive step can be taken in expanding and teaching the 
art of jewelry making to the younger generation. In this 
way, the graduate who graduates from these 
conservatories will acquire both useful and useful skills 
and will have a high scientific level. Given the prospect, 
there is a world record for the art of turquoise carving in 
the future. It is better to teach this art as an academic 
discipline in art schools in provinces such as Khorasan, 
Isfahan, Kerman and the cities of Mashhad and 
Neishabour (Nishapur) that have turquoise stone mines. 
Also, to acquaint people with turquoise and its properties, 
documentaries have been prepared and shown in the 
mass media, so that Iranian women do not use imported 
rhinestones to buy jewelry, because turquoise jewelry with 
silver is far more beautiful and cost-effective than 
imported rhinestones. Optimal conditions have improved 
the production of turquoise jewelry in accordance with 
international standards; By creating online markets and 
connecting to global ones, turquoise jewelry can be 
exported instead of quarry turquoise stone.  
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شهر مشهد و  یتراشروزهیدر هنر ف یراهبرد  یزیربرنامه

 توسعه آن یبرا یراهکارها

 

 یکرمان ییایزکر مانیا
  رانیا ،گروه فرش، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان یدست عیدانشکده صنا یعلم تیعضو هئ

  یبجستان یمراد نهیسک
 رانیا ،رجندیب رجند،یدانشکده هنر، دانشگاه ب ،(یخی)مطالعات تار یارشد هنر اسالم یکارشناس یدانشجو

 
 چکیده 

 یدسوت عیصونا یجهوان یشوورا یاز سوو یمتیق مهیو ن یمتیق یهاسنگ یشهر مشهد به عنوان شهر جهان
در  روزهیوشهر مشهد قرار دارد. استفاده از سنگ ف یکیدر نزد شابور،ین ۀروزیانتخاب شده است. معدن سنگ ف

ی و کاربرد یاز هنرها یتراشروزهیشده است. هنر ف دیتأک زیاسالم ن نیبوده و در د جیاز عهد باستان را رانیا
 شورفتیپ کنند،یو تالش کار م یشهر مشهد که با سع تراشروزهیهنرمندان ف هست. بوده و یک هنر ایرانی

نقش صادرات زیورآالت فیروزه در شهر مشوهد صوورت  نهیدر زممفیدی پژوهش تا کنون اند. نداشته یچندان
تری در این خصوو  بنابراین ضرورت دارد مطالعه جامع هنر مالحظه نشده است. نیا ی درشرفتیپ نگرفته و

سوا  اصوول بور ا ،یتراشوروزهیموجود در هنور ف یهاهدف از پژوهش حاضر، شناخت چالشصورت پذیرد. 
 ی. بوراشوودیم نییتب نیچن نیا ی پژوهش،سؤال اصل نی. بنابراباشدیشهر مشهد م در یراهبرد یزیربرنامه

 وجود دارد؟ ییمطلوب چه راهکارها طیبه شرا دنیشهر مشهد و رس یتراشروزهیموجود در هنر ف طیبهبود شرا
 سیمحتواسوت  و بوا اسوتفاده از مواتر لیواز نوع تحل یلیتحل -یفیتوص ی،فیپژوهش ک نیدر ا قیروش تحق

 یااطالعات کتابخانوه یگردآور وهیدر شهر مشهد پرداخته شده است. ش یتراشروزهیهنر ف یبه بررس یابیارز
نفور  10تعوداد و مصواحبه بوا ، ی و نمونه مطالعاتیو جامعه آمار ی، روشی هدفمند بودهدانیم قیتحقهمراه با 

روزه تراشی صورت گرفته است، که با توجه به جداول نوام هنرمنودان بوا هنرمند و اشخا  مرتبط با هنر فی
کوه در اسوتخراج  نیوا جوهیشده و در جداول درج شده است. نت یها کدگذار  مصاحبهحروف درج شده است

 ،یآمووزش و مهوارت عملو. اتخاذ شوود یورسنگ معدن، کمال بهره نیبا استفاده از متخصص روزهیسنگ ف
آموختگوان، بوه دانش یعملو یهواحرفه در بخش آموزش مهارت نیا شکسوتانیطور همزمان باشد  و از پبه

، هادر هنرسوتان یتراشو روزهیوآمووزش هنرفبایستی میمطلوب،  طیبه شرا دنیرس یبرا .دیدعوت به عمل آ
مطوابق بوا  وزهریوف ورآالتیوسواخت ز مراکز آموزش عالی و دانشگاه به صوورت اسوتاندارد صوورت پوذیرد.

 یبه جا توانیم یجهان یو اتصال به بازارها ینترنتیا یبازارها جادیبا ا ده یرا ارتقا بخش یجهان یهااستاندارد
 .را صادر کرد روزهیف ورآالتیز ،داده شدهصدور سنگ تراش 
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 .یابیبازارماتریس سوات، آموزش، مهارت،  ،یتراشروزهیهنر ف ،یراهبرد یزیربرنامه
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 مقدمه 
 
 رانیاست که از عهد باستان در ا یمتیق یهااز سنگ یکی روزهیف

شناخته شده توسط  یهاگوهر نیتریمیاز قد یکیشناخته شده و 
 است. شابورین ۀروزیف روزه،یانواع ف نیاز بهتر یکی. باشدیبشر م

 ،«خویسفرنامه کالو»های متعددی از جملهنام فیروزه در سفرنامه
از خراسان تا سفرنامه »و  «زریسفرنامه فر» ، «سفرنامه مارکوپلو»
 یمتیق یهابه سنگ(« 1907)ی رنه د آلمان ینوشته هانر یاریبخت
معدن سنگ   اند.اشاره داشته شابورین و معدن فیروزه روزهیو ف
 لیواقع شده  و به دل شابوریدر دِه معدن در شهرستان ن روزهیف
استخراج شده به شهر  روزهیبه شهر مشهد، ف شابورین یکینزد

 ورآالتیاستفاده از ز. (Adib,2011:155)  ودشیمشهد منتقل م
استفاده  نیو همچن نیزم رانیا اتیدر تمدن و فرهنگ، ادب روزهیف

شده است. زائران  دیاسالم تاک نیمب نیدر د روزهیاز انگشتر ف
 یروزه را برایف ورآالتیدارند که ز یحضرت رضا)ع( عالقه خاص

در بازار رضا در جوار حرم  ورآالتیز نیکنند. ا یداریسوغات خر
روزهی. اکثر هنرمندان فشودیبه زائران عرضه م یمطهر رضو

 بازار رضا مستقر هستند یتراش در طبقه فوقان

رنگ چگونه از کوه و خوش بایگوهر ز نیا روزهیف سنگ
 نیبخش نگ نتیو ز خوردیچگونه تراش م شود،یاستخراج م
 یرنگ با جال و درخشندگ یاروزهیف ورآالتیز گریو د یانگشتر
سنگ  نیاست که ا یتراشروزهیهنر ف نی. بله درسته اشودیم
 ینیده و نگیتراش یو گوهر کندیپاک م هایرا از ناخالص یمتیق

 تراش،روزهیتوسط هنرمندان ف روزهی. فکندیپرورده را خلق م
سنگ  نی. اشودیو درخشان م یقلیسنگ ص کیبه  لیتبد
نقره  ایاز طال و  یورآالتیز ایانگشتر و  یورنگ بر ر یاروزهیف

شهر مشهد با تراش  تراشانروزهی. از گذشته دور، فشودینشانده م
به پسر و از استاد به شاگرد منتقل  پدرهنر را از  نیا روزهیف

مرز و بوم است.  نیا یسنت یاز هنرها یتراشروزهیاند. هنر فکرده

کسب و کار مشغول  نیمشهد سالهاست که به ا تراشانروزهیف
 یمطلوب تیهنوز وضع یاند  ولراه امرار معاش کرده نیبوده و از ا
 مهیو ب ینشستگباز مهیقشر هنرمند هنوز از خدمات ب نیندارند ا
هنر  شرفتیپ نهیدر زم یو پژوهش قیمحروم هستند. تحق یدرمان
 تا کنون مالحظه نشده است. یتراشروزهیف

 یهااست که با شناخت چالش نیاز پژوهش حاضر ا هدف
 یراهبرد یزیربر اسا  اصول برنامه ،یتراشروزهیموجود در هنر ف

و  یعوامل درون یدر شهر مشهد، به بررس یتراشروزهیهنر ف
نقاط قوت، نقاط ضعف،  نیآن پرداخته  همچن یرونیعوامل ب
 ییشده و راهکارها لیتحل هیتجز موجود، یدهایها و  تهدفرصت
 ارائه شود.  ایرانیهنر  نیه اتوسع یبرا

 ی. در راستاشودیم نییتب نیچن نیسؤاالت پژوهش ا نیبنابرا
در شهر مشهد چه  یتراشروزهیموجود در هنر ف طیبهبود شرا
 ورآالتیصادرات زو  شرفتیپ جهتوجود دارد؟  ییراهکارها

 ؟ ی نمودزیربرنامه توانیم گونهچای روزهیف

هنر  شرفتیپ نهیدر زم پژوهشی تا کنون :پژوهش ضرورت
در شهر مشهد  ی و همچنین نقش صادرات زیورآالتتراشروزهیف

تری در بنابراین ضرورت دارد مطالعه جامع. صورت نگرفته است
هنر  تیبهبود در وضع یبراصورت پذیرد.   این خصو

در شهر مشهد مدرسه طال و جواهر هنوز افتتاح  یتراشروزهیف
 فهمانده است. آموزش حر یطرح باق کی نشده بلک فقط در حد

 ،یگوهرتراش یهاآموزشگاهاز محدود  یدر تعداد یتراشروزهیف
 نیهمراه است. اما ا یاو حرفه یاز مرکز فن نامهیهمراه با گواه
تراش روزهیبه نسل جوان منتقل نشده است. قشر ف یهنر به درست

که  شودیم دهیهستند. ضرورت د یاز آموزش داده شده ناراض
 یبرا یتراشروزهیو هنر ف روزهیسنگ ف نهیدر زم تریجامع قیتحق
 موجود انجام شود یهاچالش ییشناسا

 
 
 

 ی پژوهشپیشینه. 1
شامل سه بخش است. بخش اول منابع مرتبط با  نهیشیپ

. باشدیم شابورین روزهیو سنگ ف یدرمانسنگ ،یگوهرشناس
 یطراح »ینامه انی( پا1395)  ،و تندی رادیبخش اول: سهراب
 شابورین روزهیف یهایژگیبا توجه به و یسنت ورآالتیو ساخت ز
سنگ  یهاخُرده زبه استفاده ا «یکوبروزهیف کیبر تکن هیو تک
 ,Sohrabirad, Tondi)اشاره دار یکوبروزهیدر هنر ف روزهیف

و مطالعات  یبررس»با نام  یا( در مقاله1393فرد، )ی. علو,(2016
 یهاو سنگ هایکان یمناطق گسترده یبر رو یشناخت نیزم
 خراسان یروزهیبه ف ژهیو یبا نگاه رانیا یمتیق

.(Alavifard.2014) دانشنامه »در کتاب  (1392) ،یهال کال
اشاره  یمتیق یهابه انواع سنگ  یترجمه عربشاه «جواهرات
عصر »( در کتاب 1391) ،ی. عربشاه(KALI, 2013) دارد

یفام م یاروزهیگوهر ف کیرا  روزهیسنگ ف« جواهرات
 «روزهیف»( در کتاب1391) ،ی(. فراحمد(Arabshahi, 2012داند

و تراش  روزه،یف ییخوا  دارو روزه،یرنگ ف روزه،یبه استخراج ف
( » 1390) ،ینی. حس(Farahmadi, 2012)کندیاشاره م روزهیف

 یهاسنگ تیهو نییو تع یشناساصول گوهر
 یهاگوهر»( در کتاب 1390)بیاد (Hosini, 2011).«یجواهر

در  (1390(. دانش،)(Adib, 2011«جهان زیشگفت انگ
 ,Danesh).  «آور آناعجاب دیو فوا روزهیف»کتاب

 روزهیف یریاساط نهیشیپ» یمقالهدر ( 13۸9)  ،یارویرو(2011
 (13۸6) ی،اللهو امانی انیب (Royaroi, 2010).«یفارس اتیدر ادب

 0072 ((ورهای)ز یمتیق یهاسنگ یجواهر شناس در کتاب
(Bayani,; Amanalhi,. ( ،در کتاب 1375زاوش )«یشناس یکان 

( در 1374) ،یلیگرا (Zavesh,1996). «میقد رانیدر ا
اشاره  روزهیبه استخراج سنگ ف« روزهیشهر ف شابور،ین»کتاب
» در مقاله با عنوان  (1354) کوکار،ی. ن(Geraili, 1996)دارد
در ی تراشروزهیو ف روزهی: فیو فرهنگ یبه شئون اجتماع ینگاه
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، از کار سخت کارگران در معدن، و نحوه استخراج «خراسان
بدون ذکر نام  یا. مقاله (Nikokar,1979)دیگویسخن م روزهیف
« رانیا یعیطب روزهیف نیتریعال شابورین روزهیف» به نام سندهینو
 هیاست، در نشر یسیه.ش( که به زبان انگل 134۸.م.( )1969)
 نیمهمتر شابور،ین روزهی، آمده معدن ف«یسنگ و مواد معدن»

شاردن، (Rocks &, Minerals.1969). است ایمعدن مولد در آس
به موضوع  ،یعباس ترجمه:« سفرنامه شاردن»( در کتاب1345)

 اشاره دارد یمتیق یهاتراش و دستگاه تراش سنگ

(Chardin,2011)( ،در 1335. محمد ابن منصور )
 ،یهجر ازدهمیمنابع از قرن دوم تا  یو برخ «رنامهگوه»کتاب

و « الطب یقانون ف»در قرن پنجم، کتاب نایاز جمله ابن س
 ،یدر قرن ششم هجر یشابورین یجوهر البرکاتیابمحمد ابن
 یرونیب حانیو ابور «یجواهرنامه نظام»با نام  یکتاب
 یسطو نیالد ری  خواجه نص«معرفه الجواهر یف ریالجماه»کتاب

و ابوالقاسم عبداله  «یلخانیخ نامه اتنسو»در کتاب 
 سیالجواهر و نفا سعرای» کتاب در( .قھ700)یکاشان
 یقرن هفتم هجر یبکران در ابتدا بیمحمد ابن نج  «بیاالطا
اشاره  روزهیف یهاو غار روزهیبه ف« نامهجهان»با نام  یکتاب
(. بخش دوم منابع مرتبط با Sohrabi rad, Tondi, 2016اند)کرده
( مقاله1391) ،قیعبارتند از: دق یراهبرد یزیربرنامه
 «در کتاب و سنت یراهبرد یزیربرنامه یهاوهیش»ی
(Daghigh, 2012سه .)نقاط قوت،  لیتحل»ی( مقاله1390) ،یلی

و ارائه  یدانشگاه راز یهاکتابخانه یدهایها و تهدضعف، فرصت
 :Sohili).)« هاکتابخانه نیا یمناسب برا کیاستراتژ یراهبردها

 کیاستراتژ یزیرنقش برنامه» یمقاله در( 1374) ،یبیطب 2011
 یزیربرنامه فیبه تعر «یدانشگاه یهادر توسعه کتابخانه

(. بخش سوم منابع مرتبط Tabibi, 1996اند )پرداخته یراهبرد
( مقاله1399) ،و طاهرزاده یعبارتند از: صفو یابیبا بازار
 تالیجید یابیبازار یهایو استراتژ تالیجید یابیبازار یبررس»ی
 ،یو ساالر یالبرز .(Safavi, Taherzadh,2020) «رانیا رد
و عوامل مؤثر  یروانشناس یهاافتهی یبررس »ی(در مقاله1399)

و  یمنیبه مسائل ا« کار طیمح یو بهداشت روان یمنیدر ارتقاء ا
 . (Albarzi, Salari, 2020 )کار اشاره دارد طیبهداشت در مح

و  دیتول یهاچالش»ی( مقاله13۸5) ،یمیلکورج و نسمنصور
 Mansor «یتجارت جهان رد یرانیا یهاشرکت یفرآور یابیبازار

Lakoreg, Nasimi, 2006)(مقاله1379زاده، )و اشرف انیفی.. لط
استان خراسان  یصادرات روزهیبازار ف تیریمد تیوضع یبررس»ی

 اشاره دارد روزهیبه صادرات ف« مناسب یو ارائه راهکارها

(Latifiian, Ashrfzadh, 2001). در  یستیبا ایج پژوهش:نت
 یهاروش نیتردیبا استفاده از جد روزهیاستخراج سنگ ف
اتخاذ شود،  یورکمال بهره، سنگ معدن نیاستخراج، متخصص

طور به ،یعمل یهادر امر آموزش کسب مهارت نیهمچن
 یتراشروزهیهنر ف یارتقا یبرا یهمزمان در کنار آموزش تئور

حرفه  نیا شکسوتانیالزم از پ یهاهمراه شود. در کسب مهارت
آموختگان دعوت به دانش یعمل یهادر بخش آموزش مهارت

 روزهیف ورآالتیساخت ز یمطلوب، برا طی. شرادیآ عملبه 
 جادیو با ا ده یارتقا بخش را یجهان یمطابق با استانداردها

 یبه جا توانیم یجهان یو اتصال به بازارها ینترنتیا یبازارها
را صادر کرد.  روزهیف ورآالتیز روزه،یف ۀصدور سنگ تراش خورد

باعث  یجهان یندارهامطابق با استا روزهیف ورآالتیصادرات ز
  .هنر خواهد شد نیرونق روزافزون ا

 

 هابخش مواد و روش. 2
از  یلیتحل-یفیتوص ی،فیپژوهش ک نیدر ا قیتحقروش 
 (matrix) سیو با استفاده از ماتر محتواست  لینوع تحل

هنر  یبه بررسی پژوهش، مفهوم الگوی (1ی شکل)ابیارز
 .در شهر مشهد پرداخته شده است یتراشروزهیف

 باشد یم یاو کتابخانه یدانیاطالعات م یگردآور وهیش
به پر کردن  نی، و همچنی هدفمند بوده دانیم قیتحق

ها پرداخته شده است. جداول از مصاحبه هیپرسشنامه و ته
نفر  10 و مصاحبه بابه صورت هدفمند  یجامعه آمار

هنرمند و اشخا  مرتبط با هنر فیروزه تراشی صورت 
گرفته است. که با توجه به جداول نام هنرمندان با حروف 

عکس از مصاحبه شوندگان) با  نیهمچن  درج شده است
ها شده و مصاحبه هیته روزهیاز تراش ف لمی( و فشانیاجازه ا

 نیو همچن یدسته بند ،یآورجمع یصوت لیبر اسا  فا
 تیها درج شده و در نهاپرسشنامه لیها در فامصاحبه
پژوهش، بر اسا   یمفهوم یشده است. الگو رهیذخ یهمگ
یدر شهر مشهد م یتراشهروزیهنر ف یراهبرد یزیربرنامه
نفر مصاحبه  10شامل  یجامعه آمار 1. جدول شماره باشد

 هیاند، روش تجزمشخص شده یشونده که با روش کدگذار
گان، مصاحبه شوند یها، بر اسا  کدگذارمصاحبه لیتحل

 میدرج و تنظ 1با عنوان )کد پاسخگو( در جدول شماره 
شده که در  یجدول نام افراد، کدگذار نیشده است. در ا
انجام شده، به نکات  یبر اسا  کدگزار رپژوهش حاض

اشاره شده و به کد  یدانیم قیاز مصاحبه در تحق یمهم
ر اسا  برنامه ب 3و 2پاسخگو ارجاع داده شده است. جدول 

( بوده، مشاهدات SWOT) برنامه سوات ۀویطبق ش یراهبرد
دو جدول درج  نیبا دقت در ا هاشده و مصاحبه یجمع آور
  شده است.
 

 هاافتهیو  جیدر نتا. بحث 4

شود. ابتدا به های تحقیق اشاره میدر این بخش به یافته
ریزی راهبردی پرداخته سپس با معرفی هنر تعریف برنامه

فیروزه تراشی و استخراج فیروزه از معدن تا مرحله تراش 
 شود.میتوسط هنرمندان فیروزه تراش اشاره 
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 : الگوی مفهومی پژوهش1شکل 

Fig. 1: Conceptual model of research 
 

 دار معدنو سهام سندهیصنف، نو سیتراش، مصرف کننده، رئ روزهیگان: فنفر مصاحبه شونده 10: تعداد یجامعه آمار :1جدول 

Table 1: Statistical Society» number 10 interviewee: turquoise cutter, consumer, union leader, writer and shareholder of the mine 

 خانوادگینامونام شغل صنفعضو  آموزش کارهسابق تحصیالت توضیحات مصاحبهتاریخ
 کد
  وپاسخگ

24/12/1399 دستگاه کمونچه در قدیم و کار با  
 دستگاه تراش جدید

تراشان فیروزه استاد شاگردی سال 50 پنجم
 مشهد

 1 .آقای م.ح. ع فیروزه تراش

24/12/1399  خورده تراش صورت به را فیروزه 
 کنندمی خریداری

آقای   ج ح.  ساز نقره جواهر و طال شاگردی استاد سال 15 دیپلم
 د.

2 

24/12/1399 بیمه  خدمات نداشتناز نگرانی  
 بازنشستگیی و بیمه درمان

 3 آقای ع. ح پ. فیروزه تراش فیروزه تراشان آموخته از پدر سال 25 سیکل

29/3/1400 ای در دارای مدرک فنی و حرفه 
 تراشیرشته فیروزه

 4 آقای   ج. م. شاترهفیروز فیروزه تراشان آموختهاز پدر  سال ۸ کارشناسی

29/3/1400  

 

ای در مدرک فنی و حرفهدارای 
 رشته نقره سازی

 5 آقای م. د. انگشتر ساز و استاد شاگردی سال 5 دیپلم

29/3/1400  
مصرف کننده خرید سرویس 

به  سوغات بردن گردنبند فیروزه و
 آمریکا و استرالیا

 کارشناسی

 ریاضی

 و       سال 30
آموزش نشستهباز

 و پرورش
 6 خانم م. ب ب. فرهنگی

29/3 /1400  
نویسنده دو کتاب در زمینه 

برای  شناسنامهصدورگوهرشناسی،
 سنگ فیروزه و گوهر

کارشناسی 
زبان ارشد

 انگلیسی

 سال 15
کارشناسی ارشد 
زبان آموزش
 انگلیسی

 فیروزه تراشان
و  نویسنده
 گوهر شنا 

آقای م م. ع 
  ش.

7 

29/3 /1400 صادر کننده سنگ فیروزه  سال 1۸ 
 سنگ قیمتی هو واردکنند

صنف رئیس استاد شاگردی سال 5۸ سیکل
 فیروزه تراشان

 شنا فیروزه

 هدکننرصاد

 ۸ آقای ع  .ر م. 

29/3 /1400 اهل ده معدن و از سهام داران  
 فیروزه ، خرید و فروشمعدن

 30    سیکل
 سال

ان دارسهام از پدر آموخته
 یروزهفمعدن 

و فروش  خرید
 فیروزه

 9 آقای ح. م.

29/3 /1400 از  ، درست کردن تسبیحساز تسبیح 
 سنگ فیروزه

 10 آقای ح. ق. فیروزه تراش  فیروزه تراشان از پدر آموخته سال 25 دیپلم

 

 پژوهش یمفهوم یالگو 
Conceptual model of research  

 تراشی شهر مشهداصول برنامه ریزی راهبردی درهنر فیروزه

Principles of strategic planning in the art of turquoise carving in 

Mashhad 

کارکردهای 
فرهنگی، 
اجتماعی  
 فیروزه

خوا  
درمانی 
 فیروزه

 رعایت عدم
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ازفیروزه 
 مرغوب 

شهر مشهد 
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های سنگ
 قیمتی

آموزش حرفه
ای 
اشی ترفیروزه

 با مدرک

 روش
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استخراج 
سنگ 
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چوب 
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 تراشیچشم انداز: ثبت جهانی حرفۀ فیروزه
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 (کی)استراتژ یراهبرد یزیربرنامه. 4-1

 ب( نقاط ضعف  :   الف( نقاط قوتیعوامل درون    -1
 دهایب( تهد   ها:   الف( فرصتیرونیعوامل ب   -2

کلمه، در  نی(: اکی)استراتژ یراهبرد یزیرفهوم برنامهم
مشخص و  ۀبه نوشتن برنام ،یزیرو برنامه تیریمد اصطالح

خا  بر طبق اهداف مورد نظر  رینمودن راهکارها و تداب ادهیپ
و  تیریمربوط به علم مد ی. در کتابهاگرددیاطالق م
کلمه آمده که  نیدر مورد ا یفراوان فیتعار زین یزیربرنامه
 نییتع شیپاهداف مشخص و از  یآنها در واقع، وجود برخ ۀهم

 قیبه آن از طر یابیدست یو تالش برا زیرشده توسط برنامه
 (Daghigh, 2012: 10).کندیم دییمشخص را تا ریابزارها و تداب

مهم در هر سازمان است  که  کیتکن کی یزیربرنامه
با آن  ییارویرو یو آمادگ ندهیآ طیشرا ییشگویپ یبرا یفراگرد
  (Tabibi, 1996: 21).دباشمی
 یهادواژهیکل نیتریاز اصل یکی (Mintzberg) نتزبرگیم
. در واقع موضوع از داندیم تیرا وضع یراهبرد یزیربرنامه
او  تِیوضع کندیاحسا  م ستمیس کیکه  شودیآغاز م نجایا

موجود و  تیوضع انیکه م نجاستیشده است. ا زیمسأله آم
 ب،یترت نی. بدشودیاحسا  م یهامطلوب، فاصله تیوضع

و پرسش از  تیلحاظ با توجه به وضع کیبه  یتفکر راهبرد
راستا  نیاست که در هم یعیو طب شودیآغاز م تیوضع
ما در آن قرار دارد و اساساً با  تیکه وضع یطیو مح تیموقع

 ;79 :2011کندیم دایپ تیموضوع شود،یم فیآن تعر

Mintzberg, 1998)  (Sohili. 

 
  سوات ۀویبر اساس ش یراهبردیزیربرنامه. 4-2

و  هاوهیش ،یراهبرد یزیرو استادان برنامه شمندانیاند
اند که با در ارائه کرده یزیربرنامه یرا برا یگوناگون یابزارها

طرف و ارزش  کیبه اهداف از  یابیدست ینظر گرفتن چگونگ
. گردندیم زیمتما گریسوء از همد گریبه دست آمده از آن، از د

 تیابزارها با ماه نین ایحال سازگارتر نیو در ع نیترمعروف
نقاط  یو بررس لیتحل یۀاست که بر پا یاوهیانسان، ش یوجود

بنا نهاده شده و با عنوان  دهایها و تهدضعف و قوّت و فرصت
. هر شودیسوات شناخته م ۀبر اسا  برنام لیو تحل یبررس

در روند  دیبا دیمدل استفاده نما نی( که از ازیرفرد )برنامه
به ذات و  یدگاهیرا در نظر داشته باشد  د دگاهیدخود دو  یکار
. در یرامونیو پ یخارج طیمحبه  یدگاهیو وجود، و د یهست
اول، مشاهدات فرد مورد نظر به نقاط ضعف و قوَت  دگاهید
ها و امر به فرصت نیدوم ا دگاهیو در د گرددیم میتقس
  (Daghigh, 2012: 15).شودیم یبند میتقس دهایتهد

توجه  یزندگ طیبه مح دیبا یراهبرد یزیربرنامه کیدر 
در  تیبدست آمده در جهت موفق یهاشود تا بتوان از فرصت
که مانع  زیرا ن روشیپ یدهایتهد نیکار  استفاده کرد  همچن

کرد و  نییشخص به هدف مورد نظر است، با دقت تع دنیرس
 د،ید گر. ادیبرقرار نما یاسهیآنها مقا نیب یبعد ۀدر مرحل
ندارد که  یاچاره دهاستیها و تهدضعف ۀبا صفح یبرتر

 طیشرا یو دگرگون رییمنتظر تغ ایدهد،  رییخود را تغ عتیموق
تمام  یراهبرد یزیربرنامه کیدر  بماند. یرامونیپ

فرصت ارائه نظرها،  دیسازمان با یدیاندرکاران کلدست
 یابیرزو ا هایریگ میاطالعات، مشارکت در تصم یآورجمع

 (Tabibi, 1996: 22). اقدامات در سازمان را داشته باشند
 

 یتراشروزهیهنر ف یمعرف. 5

در بخش معرفی هنر فیروزه تراشی به واژۀ فیروزه، استخراج، 
 تعریف تراش و هنر فیروزه تراشی پرداخته شده است.

 
 یسنگ ترک ای یرانیا روزهیف. 5-1 

نشأت  «وزیکُرتِ»قرن شانزدهم،  یاز واژه فرانسو روزهینام ف
بلکه  ست،ین هیدر ترک روزهیاستخراج ف یبه معن نیگرفته و ا

به  هیترک قیاز طر شدیاستخراج م رانیکه در ا یاروزهیف
وجود دارد که  ی. گزارشاتدیگردیمارسال  ییاروپا یهاکشور
 افتی روزهیف نایس یسال قبل در صحرا ۸000از  دهدینشان م

 نیتریمیاز قد یکی بیترت نیو استخراج شده بود و به ا
 (.Adib,2011:155)باشدیشناخته شده توسط بشر م یهاگوهر
و  یکیزیجواهر، بر حسب خوا  ف یهایکان یبند میدر تقس
 رودیها به شمار مها و آرسناتجزء، فسفات روزهیف ،ییایمیش

2007: 27) Bayani,; Amanalhi,).  
 
 روزهیاستخراج ف .5-2

. نخست کردندیاستخراج م قیرا به دو طر روزهیدر گذشته ف
را به دست  روزهیو ف نفجر کردهمعدن را با باروت م یهاسنگ
معادن کاوش  نیریکه در رسوبات دامنه زآن گریو د ،آوردندیم
سال قبل کامالً به  دتا چن روزهیف یهاشستن سنگ کردند،یم

یقرار م یارا در حوضچه روزهیف یهابود. سنگ یطرز بدو
رطوبت  کهنی. پس از اکردعبور میآن  یو آب از رو دادند
شستشو را با دست  هاسنگسست شد کارگران  یو کم دهید
 :Geraioli, 1996).  از خاک و سنگ جدا شود روزهیتا ف داده

سنگ  3شکل و در  روزهیف یکارهنر تراش 2شکل در (556
 .شودشده مشاهده میداده  تراشروزهیف
 

 
 روزهیف یکاردستگاه تراش: 2شکل

Fig. 2: Turquoise lathe
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 تراش داده شده ۀروزیف: 3شکل 

Fig. 3: Carved turquoise 

 
 تراش  فیتعر. 5-3

و تراشکار را  یجواهر را گوهرتراش یبرش و تراش کان
گوهر  یو هر گوهرتراش، در تراش نوع نامندیگوهرتراش م
کامل  یآن آگاه یهاترَکها و رنگ ،یکیزیف یهایژگیکه از و

جواهر را با استفاده از  یهادارد، مهارت دارد. در گذشته سنگ
 نیامروزه ا شکستند،یاز نقاط ترک خورده م کشمته و چ
 شکل از جنس کربوراندوم یکرو یهاها را با ارهسنگ
(Carborandomکه لبه ،)دهیآنها با پودر الما  پوش ۀبرند یها 

که قسمت  یبا چرخ تراش معمول یی. و برش نهابرندیشده، م
 اند،شده دهیتراش دهنده با پودر کربوراندوم و ذرات الما  پوش

به اشکال منظم و  یخ افق. بعد آنها را با چرشوندیتراش داده م
خنک  یبرا دهند،یبا سطوح مسطح تراش م یهندس قیدق

محو آثار  ی. براکنندیتراش از آب استفاده م یهاکردن چرخ
 چرخ ۀلیبه وس شتریب یو جال یخراش و افزودن بر درخشندگ

یآن را جال م یچرم لندریس ای یچرم یهابا تسمه یافق
 کی ی. نما و ظاهر کل(,Bayani,; Amanalhi (123 :2007دهند

است  یو در واقع مقدار نور شودیآن خالصه م یگوهر در جال
 یبه جال روزهیف یجال رسد،یکه از سطح گوهر به چشم ما م

 دهید روزهیف یمعروف است که به طور معمول بر رو یواکس
 (Kali. H, 2013: 40).  شودیم
 

  یتراشروزهیهنر ف. 5-4
 یبوده است به طور جیهم را یدر دوره صفو یتراشروزهیهنر ف

در  یگرد و جواهرفروش معروف فرانسوکه ژان شاردن جهان
: سدینویخود م ۀدر کتاب سفرنام یجواهرتراش ۀآن دوره دربار

و  منر یهاسنگ یعمل بر رو ،یمقصود از جواهرتراش»
 یرانیهاست. جواهر تراشان اآن یکارو تراش یکارکنده

قسمت الک  کیرا از دو قسمت سنباده و  شیچرخ)تراش( خو
ها حائز دارند که فن ساختمان چرخ دهیو عق کنندیدرست م
 ییآن دقت و اهتمام به سزا هیدر تعب دیاست و با اریبس تیاهم

 یکرد تا ماده لزج تیهدا قیمبذول داشت و حرارت را چنان دق

را  شتنیرخ خوچ انیهرگز نسوزد. گوهر نامند،یم ریکه سرش
دست و گوهر در  کیدر  یشده با کمان هیتعب یگرد رهیکه بر گ
. تراش پَخ و چرخانندیو م دارندیبر چرخ نگه م گریدست د
مشکل است که کامالً درست انجام شود  بیترت نیمورب به ا

که قصد  ی. هنگامباشدیو کم خرج م سهلدر عوض  یول
که از  یگریچرخ مزبور چرخ د یسنگ را دارند به جا قلیص

 برندیسرخ ساخته شده بود، به کار م دیچوب درخت ب

.(Chardin, 2011, 346-346)که شاردن از آن  یچرخ ایگو
است که نقش سنباده را دارد.  یهمان چرخ دیگویسخن م

 گونهنیقاجار ا ۀرا در دور روزهیاعتماد السلطنه، روش تراش ف
است که از  یچرخ ۀبه واسط زهرویتراش ف: » دهدیم حیتوض

. سنباده را از بدخشان و سازندیسمباده و صمغ مخلوط کرده، م
و تراشنده با دست راست به  آوردندیصمغ را از هندوستان م

را با دست چپ  روزهیو ف گرداندیواسطه کمان و زه، چرخ را م
نشود  دهییآن که انگشتش سا یو برا گذاردیچرخ م یروبر 

به انگشت بسته، آن را محفوظ  یچوب ایکهنه  ای یقطعه چرم
ها معمول نبود. سابقاً چرخ نیچهل سال قبل، ا ،ی. تا سداردیم

و  شدیم دایها پکه در کوه ییهاسنگ یرا رو هاروزهیتمام ف
 دنییبه طور سا آنو وضع تراش  دندیتراشیزبر بود م یاندک

. تراشندیرا به همان وضع م زهیر یهاروزهیبود. حاال هم ف
 دنییو جال دادن به سا دهندیجال م دنیرا بعد از تراش روزهیف
با خاک  یسنگ مصقل و با قطعه چرم یاست بر رو روزهیف
 «شودیم دایکه از چرخ به هنگام تراش پ یاروزهیف

(Frahmadi, 2012: 46; Aatmad al saltanh, 82-83) دستگاه .
 شتریو ب شدیم دهیه به نام کمونچه نامدر گذشت روزهیتراش ف

است  که  شدهیدست انجام م لهیکار چرخش آن به وس
یبا دست راست تسمه چرخ را م تراشروزهیهنرمندان ف
) دادندیرا تراش م روزهیف یو با دست چپ به سخت چرخاندند
 (. 3کدی پاسخگو
یمرغوب را اغلب به مسکو م یهاروزهیگذشته ف در
از  یشود و در مشهد به خوب دهیکه در آن جا تراش. فرستادند
 روزهیکه در مسکو بودند ف یانیرانی. اآمدندیکار بر نم نیا ۀعهد

و به تجار  کردندیم یبندو طبقه دادندیتراش م یرا به خوب
 یبندخود دسته نوبهبه  زی. آنها ندادندیم لیتحو نیو یرانیا

مرغوب  ریغ یهاروزهیف. در فروختندیم یکرده به تجار اروپائ
محکوک را از خاک طال  یها جاو بعد کردندیحک م ینقوش
نامرغوب  یهاروزهی. ففروختندیو به نام طلسم م نمودندیپر م

. که نمودندیو عربستان صادر م هیرا اغلب به هندوستان و ترک
اسبان  راقی نتیز ایدسته چاقو و کارد  یبرا رادر آن جا آنها 

 (. Geraioli, 1996: 557)رندبیبه کار م
دانه و قطعه  یبه اندازه و شکل اصل روزهیشکل تراش ف »
اشکال، دو شکل متداول و مرغوب است:  انیدارد. در م یبستگ
 یاست و هرچند برجستگ یمخروط یکانیو مسطح. پ یکانیپ

تر است. تر و مطلوبو اوج آن تندتر باشد مرغوب شتریآن ب
رنگ است چون اگر خوش ۀروزیمخصو  ف ،یکانیتراش پ

آن به  یشود اوج و باال دهیتراش یکانیرنگ باشد و پروزه کمیف
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و از  دینمایم دیو سف کندیم یقبول شعاع خارج ،ینازک ۀواسط
روزهی. تراش مسطح، پهن و صاف است و فکاهدیآن م متیق
تر باشد و اگر کلفت شودیم دهیکه نازک باشند مسطح تراش ی
حدبه دارد و هر چه  نآ یکه رو شوندیم دهیتراش یضیب باًیتقر
را اغلب  یعرب ۀروزیتر است. فباشد مرغوب شتریآن ب ۀحدب

 Frahmadi, 2012: 46; Aatmad al) تراشندیمسطح م

saltanh, 83-84) . 
بلکه  شودیساخته نم رانیدر ا یتراشروزهیدستگاه ف اکنون
قطعات،  رانیو در ا شود یدستگاه از آلمان وارد م نیقطعات ا
 یدستگاه برق نی(. ا4کد ی)پاسخگو شودیمتصل م گریکدیبه 

بعد از  روزهیتر شده است  فدستگاه راحت نیاست، و کار با ا
(. 3کد  یشود)پاسخگویجال داده م یچرم یهاتراش با تسمه

 شابورین روزهیدارد. ف ازین یتخصص و مهارت باال روزهیتراش ف
 روزهیف کیتراش دهند، فقط  توانندیرا در خارج از کشور نم

 شابور،ین روزهیبه اصطالح در تراش ف تواندیم یتراش مشهد
 (.۸کد یحق مطلب را ادا کند) پاسخگو

 

  روزهیاقسام ف. 5-5
یکه در انگشتر اسوتفاده مو یعجم روزهیف یانگشتر -الف

 . شود

 یکمو متیکه سبز کم رنگ و نامرغوب است و ق یعرب -ب

 .دارد

که چهار درجه دارد که نوع چهارم بوه مصورف  بارخانه -پ

 .رسدیو جام م یمرصع کردن جا استکان
 

 
  یشجر ۀروزیانگشتر ف  :4شکل 

Fig. 4: Turquoise Shajari ring  

 

 دیکه پوست سف یهائروزهینار ( ف وهی)چغاله م هالچغ روزهیف -ت

 یسبز که آن را گل کاسن یهاروزهیو ف شوندیدارند چغاله خوانده م
( انگشتر فیروزه شجری 4شکل ) رد(Geraioli, 1996: 561).  نامند

 شود.مشاهده می
 

  روزهیف ینگهدار. 5-6
دار گذاشتن آن در خاک اره با ماسه رطوبت روزهیف یطرز نگهدار نیبهتر

مرده را در ماسوه  روزهیو ممات دارد، ف اتیحالت ح یاست. در ماسه حت
سر و کوار  شتریکه با آب ب روزهیف یانگشتر نی. نگشودیزنده م دیبگذار
 ,Geraioli).)شودیم روزهی. روغن باعث مرگ فکندیعمر م شتریدارد ب

یمختلف اشباع مو یهامریرا با پل روزهیف یهانیامروزه نگ 563 :1996
معروف اسوت.  روزهیکردن ف اءیرنگ( که به عمل اح تیتثب ی)برا کنند
آب موجود در آن  ریدر برابر تابش نور آفتاب و تبخ گرید روزهینوع ف نیا
 ایوو  نیپواراف ایروغن  قیبا تزر روزهیف اءیاح ی. برادهدیرنگ نم رییتغ

آن  شوتریب یو باعث سوخت شده پر روزهیخلل و فرج ف ،یکیمواد پالست
 (.Adib,2011:157)شودیم

 
 یعوامل درون. 7

نقاط قوت و  ق،یسوات در منابع معتبر و دق سیماتر فیتعر یبر مبنا 
درون  ای یاو درون مجموعه یدرون یهاضعف عبارتند از عوامل و مولفه

تیها، محاسن، منابع و قابلتیها، ظرفیستگیشا رندهیکه دربرگ یسازمان
ها و کمبود منابع و نقصان مهارتها، تیدر مقابل محدود یرقابت یها
مجموعه  کیست که مانع از عملکرد اثربخش  ییهاییو توانا کاناتام
 شود. یسازمان م ای

 
 نقاط قوت . 7-1

)ب(،  روزهیف یو درمان ییخوا  داروابتدا باید به این نکته اشاره کرد که 
 اتیدر فرهنگ و ادب روزهیف گاهی)پ(، جا روزهیف یو مذهب یمعنو گاهیجا
مردم به عنوان نور چشم و چشوم  یدر باورها روزهی)ت( و نقش ف رانیا

و  ینویمورد اثبوات ع نیقیتوان به طور قطع و یزخم)ث( را اگر چه نم
در باورها و اذهوان موردم و در  نهیریحضور د لیقرار داد، اما به دل یعلم
توان یم ،یمخاطب و مشتر یبرا "مثبت یذهن ریتصو"حصول  جهینت
درنظر گرفت، اگر چه بوه ذات و  روزهینقاط قوت مرتبط به سنگ فجزء 
 گردد.یخود سنگ برنم یدرون یهایژگیو

 
شهر  یکیدر نزد شابورین ۀروزیف یوجود سنگ معدن -الف

 مشهد
را شوهر  شابورین فیهمزاد است و در مقام تعر روزهیبا نام ف شابورینام ن 
 کیوگوهرشناسوان دور و نزد. به شوهادت ندیگویدرشت م یهاروزهیف
بها و گران یهاسنگ نیمقام اول را دارد. ا نیزم یدر رو شابورین روزهیف

ثروتمنودان جهوان و  یبهواگران یهانهیگنج بخشنتیپرارزش که ز
را به خوود  انیهمواره توجه جهان باشد،یم کیخزائن ممالک دور و نزد

 یهاست که سنگا تیواقع نیاز ا یجلب کرده است اسناد موجود حاک
را به  انیرباز توجه امرا و کشور گشایشهر از د نیا متیقوزن، گرانسبک

بها در اقتصاد مملکت نقوش سنگ گران نیخود معطوف داشته است. ا
در  روزهیودارد. معودن ف یادیوز دارانیو خر کندیکرده و م فاءیا یاساس
 4در . ده معودن باشودیمو شوابورین یشمال غربو یلومتریک53فاصله 
 احانیمعدن، سو تیو جمع رتعداد خانوا رامونیآن قرار دارد، پ یلومتریک
هنرمنود و گوهرشونا   یاند و آنان را مردموسخن گفته اریبس یخارج
از آنها از بدخشوان آموده  یادور عده یهااند که در گذشتهنموده یمعرف

در  نتراشاروزهیگوهرشناسان و ف نیشیاست که در ادوار پ یهیبودند. بد
ها شوده سوفرنامه ادیو انهنرمند نانیو ا بردندیگران بسر ممعدن انیم
 کوار اشوتغال دارنود نیوچون مشوهد بوه ا یدر شهر نکیاند، که ابوده
(.(Geraioli, 1996: 555 یهاسونگ یشهر مشهد به عنوان شهر جهان 
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انتخاب شده  یدست عیصنا یجهان یشورا یاز سو یمتیق مهیو ن یمتیق
 (.۸کد  ی)پاسخگو است

 
  روزهیف یو درمان ییخواص دارو - ب
. گورددیبه دوران کهن بواز مو یو سنگ درمان یدرمان یانرژ خچهیتار

ماننود  یبوده و در متون یباستان یهااز دانش یکی ،یشناسدانش سنگ
از  هانگاختصا  دارد. س یبه دانش سنگ شناس یهافصل زیاوستا ن

 اریبسو یکامل بوده و حامل انرژ اریبس یعالم هست درینظر ساختار اتم
و فقط  ستین یعلم پزشک نیگزیها جا. استفاده از سنگباشدیم یباال
 یتعداد یریبکارگ زی. در کشور ما ندیدرمان کمک نما عیبه تسر تواندیم

چنود  ربووده اسوت، هو جیورا هایماریدر درمان ب هایها و کاناز سنگ
 یراستا وجود دارد. در بواره خووا  درموان نیدر ا زین یخراف یهاجنبه
د بخشویمو رویوها را نسونگ چشوم نیوکوه ا شوودیگفته مو روزهیف

(Frahmadi, 2012: 50)نیبهتور شابوریهزار سال معادن ن کیاز  شی. ب 
است  شابورین روزهیدر جهان ف یعیطب روزهیف نیاند. بهترعملکرد را داشته
 Rocksاست) دیدرمان مف یسنگ برا نیا یدارد و انرژ یعیکه رنگ طب

& Minerals. 1969: 139.) 
 شوابورین ۀروزیوگردنبند ف افتیدر موقع در کایخانم اهل آمر کی   

العمول کرده، عکس افتیدر یرانیخانواده ا کیکه به عنوان سوغات از 
 روزهیکردن سنگ ف کیبا نزد ،یسوغات افتیبعد از در یداشته  و یجالب

خود را اعوالم  یآن، خشنود یرنگ و نقش شجر یبر رو قیو نگاه دق
ها نهفتوه در سونگ یو انورژ روزه،یاز خوا  سنگ ف . او کامالًکندیم
گووهر  نیموجود در ا یهای(. انرژ6کد  یداشته است) پاسخگو یآگاه

انسوان،  یو چاکراهوا روهواین یاندازو راه کیفام جهت تحر یاروزهیف
گرا درموان یانورژ تیافراد و تثب یدرون یرویشدن ن داریآرامش دادن، ب

  (.Arabshahi, 2012:100است) دیمف
 

 روزهیف یو مذهب یمعنو گاهجای – پ
: در رنوگ آسومان و ندیفرمایمفضل م دیامام صادق )ع( در کتاب توح 

 یرنگ بورا نیو بهتر نیتررنگ مناسب نیحکمت و صواب آن بنگر. ا
جل و اعال، چگونه آسمان را در  یاست. بنگر که خدا دگانینور د تیتقو
در  یآن ضوعف یشوگیهم دنیو از د دیرا بربا دگانیتا د دیرنگ آفر نیا

آن در  یبه واسطه رنوگ آبو روزهیاستفاده از سنگ ف  د؟یاین دیچشم پد
اموام  یتویچوون سونگ روا روزهیوبه کرات تکرار شده است. ف ثیاحاد

 دینور چشم و چشم نظر مف یمختلف برا ثیاحاد یرضا)ع( است و دارا
به دلیل جایگاه معنوی و مذهبی فیروزه در نزد .  (Dansh, 2011:5است)
 ۀحوز یو عرب از کشورها یرانیاز جمله زائران ا یادیز مشتریان» مردم،
یهر ساله به مشهد سوفر مو، برای خرید زیورآالت فیروزه فار  جیخل
        (. ۸کد یپاسخگو«)کنند
                                                         
 رانیا اتیدر فرهنگ و ادب روزهیف گاهیجا - ت
هفت  ای کریهفت پ یهفت گنبد )در مثنو یدر چگونگ یاگنجهینظام 

( رنگ اشاره دارد و آن را منسوب به عطارد روزهی)ف روزهیگنبد( به گنبد پ
 .داندیم

 
 یروزیگون ز پ روزهیبود پ  یوان که بود از عطاردش روز :ینظام
 
 اند: از شاعران از آنها بهره گرفته یاریکه بس کندیم جادیرا ا یفراوان  ییکنا یهابیبه صورت صفت مرکب، ترک روزهیف ۀواژ نیهمچن
 
 روزگار روزیاز دولت شهنشه پ  توست نینگ ریگون سپهر به ز روزهیپ :یسمرقند یسوزن
 یفراز حلقه انگشتر روزهیهمچو ف  گون روزهیدل ف نیحلقه تو ا ریمانده ز :یزیتبر قطران
 یخوش در یچون بجوش زنیجوش م  یپوش جوهر روزهیپ یصوف ی:شابورین عطار

                                                         
 (.Frahmadi, 2012: 47-85) انداستفاده کرده یاروزهیف  و رنگ روزهیاز شاعران در اشعار خود از ف یاریبس البته

 
مردم به عنوان نور چشم  و  یدر باورها روزهینقش ف -ث

  چشم زخم
باعث  تواندیم روزهی( بودند که فی) اغلب خرافیباورها نیبر ا انیپارس

از چشم خوردن  یریو جلوگ یمنف یهایرونق در کسب و کار، دفع انرژ
از  نیدر باطل سحر و جادو دارد. همچن یفراوان یروین نی. همچنشود
اسب  نیهنگام نبرد از ز شودیگوهر باعث م نیاعتقاد داشتند ا ربازید
 روزهی. فکردندیپنهان م شانیهااسب نیرا داخل ز روزهیها ف. آنافتندین
 یهاخانم یجوانان  برا نیدر ب یمردم به عنوان نشان نامزد نیدر ب
 ,Arabshahi)شودیبه عنوان حفاظت از نوزاد متولد شده شناخته م اردارب

 البته باید متذکر شد در مصاحبۀ میدانی مصاحبه شوندگان، به  (.2012:25
 

 
 

) کد پاسخگویان،  انرژی مثبت سنگ فیروزه باور داشتند
1،2،3،4،5،6،7،7،۸،9،10.)  

 
  یمتیق یهاسنگ نیدر ب شابورین ۀروزیسنگ ف گاهیجا - ج
است  نیبها با سنگ چخماق مخلوط است. مثل اگوهر گران نیا روزهیف

مورق به شکل ماده  یهاسنگ انیو در م دهیجوش نیاز زم یریکه سع
سنگ را پر کرده  یهاورقه انیو فواصل م افتهی انیمذاب جر شهیش

 اهینمک و سرب و سنگ س روزه،یمشخص معدن ف ۀباشد. و در گستر
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) نیآذر یهااز سنگ شتریب روزهی. ارتفاعات معدن فشودیم افتی زین
 :Geraioli, 1996).است) افتهی لیدوران سوم (تشک یفشانرسوبات آتش

 رانیاز عهد باستان در ا کهاست  یمتیق یهااز سنگ یکی روزهیف 566
 گرددیدر شوش معلوم م وشیکاخ دار ادیبن ۀبیشناخته شده است. از کت

 روزهیمعطر که سنگ ف ی)اخشاء چوب نیرا اخشائ روزهیف خیکه در آن تار
 یو از خوارزم برا دندینامیلغت نامه دهخدا( م، نشاندندیبر آن م

 :Frahmadi, 2012: 11; Zavesh, 1979کاخ آوره شده بود ) آالتنتیز

 نیبها است. بهترپرارزش و گران اریفام بس یاروزهیگوهر ف نی(. ا15
 یدارد و برا نهیرید اریبس یکه قدمت شابور،یمتعلق به شهر ن ایدن روزهیف
کشف شد. در قرون  شابوریمعدن ن یسنگ در روستا نیبار ا نیاول
 یاهال دپار  بو نیجزء سرزم یکنون هیترک نیکه سرزم یهنگام یوسط
آن  نیالت یدادند و نام کنون یبه آن لقب سنگ ترک ایتالیدر ا زیشهر ون

سنگ فیروزه هم اکنون یکی از (. (Arabshahi, 2012:99 شکل گرفت
)کدپاسخگوی،  واقع یک جواهر است سنگهای قیمتی شناخته شده و در

۸ ،7.) 

 
 سنگ تولد  روزه،یسنگ ف تیو محبوب یاروزهیرنگ ف - چ
 یاست ول یرنگ آب یدارا ران،یا شابورین روزهیمانند ف ها،روزهیاز ف یبعض
رنگ  یاقهوه ایمنگنز و  اهیس دیدار از اکسرگه ایخالدار  هاروزهیف ریسا
 روزهیبه نام ف ی)در فارس یتار عنکبوت روزهیاست که به ف تیمونیل

-تا سبز یآسمان یاز آب تواندیم روزهی. رنگ فباشدی( معروف میشجر
رنگ آن  یعنیخود رنگ است،  یکان کی روزهیباشد. ف ریمتغ یخاکستر
موجب  بیخود آن است. وجود آهن در ترک یایمیش بیترک جهیدر نت
که جال داشته  یاروزهی(. فAdib,2011:157)شودیرنگ سبز م دیتشد

 یِ دارد  نه آب یکه رنگ آسمان یاروزهی. فرسدیباشد دانه دانه به فروش م
مخصوصاً در سمت رأ   یاطراف افق، بلکه رنگ آسمان یرنگ آسمان

که اکثر  شودیم افتی یلکه کوچک روزهیآن ارزشمند است  چرا که در ف
آن  صیفقط اهل خبره قادر به تشخ نندیآن را به ب توانندیمردم نم

 متیبه سبز باشد ق لیما یکه قدر یاروزهیرنگِ ف نیهستند و همچن
خوب و  روزهیاصل است. ف روزهیف ریس یدارد. رنگ الجورد یادیز

 Geraioli, 1996: 561).داشته باشد) دیو سف اهینقاط س دیخوش رنگ نبا
که با  یزمان یقطعه جواهر است که حت کی شابورین  ۀروزیف سنگ
 باشد یکمال رنگ م یرنگ و مات باشد، دارا تیفیک نیبهتر
است  همان  نینرم و دلنش روزه،یدر سنگ ف ی( رنگ آبtonality)تهیتونال

زمرد و  اقوت،یاز الما ،  شیب روزهیرنگ آسمان صاف را دارد. امروزه ف
لعاده آن فوق ا یاز مردم رنگ آب ی. در افکار بعضداردکبود ارزش  اقوتی

کس از  چیاست که با ه یبها سندجواهر گران نیا یاست  رنگ آب
 ،مردم جهان به اشتراک، گذاشته نشده است سنگ تولد ماه دسامبر

محسوب  هیهد نیو بهتر بایز یجواهر هیاست که به عنوان هد روزهیف
 (.Rocks & Minerals, 1969:139)شودیم

 آذر ماه است یبه عنوان سنگ تولد، سنگ اصل روزه،یف سنگ

Arabshahi, 2012:18)تولد و  یهاارتباط گوهرها با ماه ربازی(. مسلماً از د
ها باعث سال مرسوم بوده است. آن یهااز ماه کیها به هر تعلق آن
 نیمضاعف بر متولد یهر گوهر اثر یعیطب یشده و انرژ یخوش شانس
اسا  که  نیبر ا. دهدیها را تحت نفوذ خود قرار مآن وهمان ماه دارد 

 یها با علم ستاره شناسداشته و ارتباط آن یهانیگوهرها، اصوالً منشأ ک
ها، گوهرها را مرتبط و از فرهنگ یاریباورها را شکل داده است. بس نیا

وابسته به  گرید یو برخ یگانه و صور فلکدوازده یهاوابسته به برج
خود را نشان  ریلف تأثمخت یهانی. که در سرزمدانندیسال م اهدوازده م

 نی. در ارندیها، باورها و آداب متغسنت ،یایداده و بر اسا  منطقه جغراف
 (Kali, H, 2013:45). گوهر ماه آذر است روزهیگوهرها، ف یبندطبقه
مانند  شهیروشن با درخشش مات و ش یبا رنگ آب یکان کی روزهیف

آن،  یدوم  (یریپذ) تورق واژیکل یکی ،یکان یهااست. دو تا از مشخصه
در حدود  روزهیف یکان یترد و شکننده بودن آن است. درجه سخت

 نیاست  و ا شهیآن کمتر از ش یالبته تُرد باشد،یم 6-5عدد 
 (.W.T. Schaller, 1912: 35)دارد یسختبسته به درجه 
جزء  به دلیل رنگ و خلو  آن  شابورین  ۀروزیسنگ ف
 (.۸، 7، 6کد پاسخگوی )  شودات با ارزش محسوب میجواهر

 
در  روزهیسنگ ف یهاخُرده و روزهیتابلو سنگ ف -ح

 یکوبروزهیهنر ف

 زیاستخراج که باعث بدست آمدن قطعات ر یهاوهیبا توجه به ش
یتراش م نیرد شدن آن در حِبا تَرک خوردن و خُ روزهیسنگ ف
نداشته و در  ورآالتیاستفاده در ز یبرا یمناسب تیو قابل شود

است.  شدهیم ختهیدور ر ارزشیهمانند مواد ب یگذشته گاه
شده شود. استفاد از یاند یاحل معضل چاره یاست برا یضرور
 جادیا تواندیساله دارد م 50 یاکه سابقه یکوبروزهیف  وهیش
 ;Sohrabi rad). (4 :2016بخش باشد نیدر ا یمناسب یوربهره

Tondi,. تراشان  روزهیف روزه،یف یهاردهاز خُ یوردر بحث بهره
 یبر رو روزهیسنگ ف یهازیها و رخُرده دنیشهر مشهد به چ

تابلوها  نی. اپردازندیشده است، م یکه از قبل طراح یهاپارچه
قرآن  یهاره) اهلل و سو یهایبا طراح یپارچه مشک یکه بر رو
 یبرا و باستیز اریمختلف( وجود دارد که بس یهایسیبا خوشنو

 (.3 ی)پاسخگوشودیفروش در فروشگاه عرضه م

 
 نقاط ضعف. 7-2

شود به قرار نقاط ضعف که از جمله عوامل درونی محسوب می
 ذیل است.

 
 روزهینقاط ضعف سنگ ف. 7-2-1

  زهوریف یناهموار -الف
غالباً  شدیکه در مشهد تراش داده م یاروزهیدرگذشته ف»

 ,Frahmadi, 2012: 47; D Almani).« )ناهموار و ضمخت بود 

1907: 234 
 

 ییایمیدر برابر حرارت و مواد ش تیحساس -ب
درجه  250نسبت به حرارت حسا  است و در حرارت  روزهیف 
 نیبد شودیم لیتبد یجذاب ریرنگ آن به سبز مات غ گرادیسانت

 اطیبا دقت و احت یستیبایسنگ م نیا قلیسبب تراش و ص
را اغلب  یعرب ۀروزیف (.Adib,2011:156-157انجام شود) یادیز
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است و خوش  وبیاکثراً معآن و قطعات بزرگ  تراشندیمسطح م
  Frahmadi, 2012: 46; Aatemad alsltnh,83-84).)ستیرنگ ن
 بیترت نیکند و به امی رییتغ جیبه تدر روزهیسبز ف رنگ

به مدت  روزهیقرار گرفتن ف نی. همچنابدییارزش آن کاهش م
کم  جهیو در نت یدگیحرارت باعث رنگ پر ای دیدر نور شد ادیز

یو گردآلود م فیکث یبه راحت روزهی. فشودیارزش شدن آن م
در آب  یادیچنانچه مدت ز  و بازدم بر آن اثر نامطلوب دارد شود

 (.(Alavifard, 2014: 2ابدییآن کاهش م یبماند جال

  نامرغوب  روزهیف -ت
. نامندیتلخ م روزهیو آن را ف داردیکم متیق  روزهیدر سنگ ف یلیرنگ ن
 اه،یو س دیبر  و بهق)لکه سف ن،یبذره ریآنست که ز روزهیف نیبنابرا
 ریتر باشد با چشم غها درشتنامه دهخدا( نداشته باشد  و اگر لکهلغت

 Geraioli, 1996: 561).)شودیم دهیمسلح هم د

 
 کار  طینقاط ضعف مح. 7-2-2 

 باشد.ضعف محیط کار شامل موارد ذیل مینقاط 

 
 یمنیاصول ا تیعدم رعا -الف
 یمنیبهداشت و ا ،یاز مالحظات مهم و رو به رشد سازمان یکی 

کار هر ساله باعث مرگ و از  طیکارکنان است. حوادث در مح

 انی. لذا، کارفرماشودیاز کارگران و کارکنان م یریگروه کث یکارافتادگ
مهم  نیخود را معطوف به ا یتوجه و منافع سازمان ،یبه طور جد
 روزهی(. اگر تمام ف(Albarzi; Salari, 2020:8 ;Hosini, 2011 اند کرده

و دستکش را سر لوحه کار خود کنند و اصول  نکیتراشان، استفاده از ع
. اما نکته شوندیکنند کمتر دچار مشکل نقص عضو م تیرا رعا یمنیا

کار تراش را انجام داد)  توانینم یدرستبه ستکشاست که با د نیمهم ا
 (.3کد  یپاسخگو

 
 کار  طیمح یکیآور ارگونوم انیعوامل ز -ب

کار به علت خم شدن به صورت  نیمشکالت ستون فقرات، در ح
مشکالت ستون فقرات به وجود   یتراشروزهیدستگاه ف یبر رو یمتوال
و راه  دهیاز کار دست کش دیبا قهیدق 15ساعت کار  کیو هر  ،دیآیم

مرتبط  عضالنی – یصورت منجر به اختالالت اسکلت نیا ریبروند  در غ
منجر به   نکی(. عدم استفاده از ع2کد  ی) پاسخگوشودیبا کار م

از  یهازهیر دنیدر اثر پر یحوادث مختلف از جمله مشکالت چشم
جود . عدم استفاده از دستکش باعث به وشودیسنگ به داخل چشم م

جهت . شودیکار  م نیهنرمندان در ح نیدست ا رب یآمدن جراحات
شود  خنک نگه داشتن دستگاه تراش، همواره از آب سرد استفاده می

یم یپوست یهایدچار آلرژ یبهداشت ریمرطوب و غ طیدست در مح
 (.1.2.3کد  انیپاسخگو )شود

 

 سوات  سیبر اسا  ماتر یعوامل درون: 2جدول 
(Internal factors based on SWOT matrix) Table 2:  

 موضوعات

 توسعه و تحلیلی

 عوامل درونی

 (wنقاط ضعف ) (sنقاط قوت )

ساختارنظام توسعه 
 هنر

 تراشیفیروزه

 در مشهد

S1- وجود سنگ معدنی فیروزه در نیشابور در نزدیکی شهر مشهد 
 (.9. ۸. 7)پاسخگویان کد 

S2- پاسخگویان کد  خوا  درمانی و ومعنوی سنگ فیروزه(
1.2.3.4.5.6.7.۸.9.) 

S3-  (.2. ۸کد  انیپاسخگوایران )نقش فیروزه در فرهنگ و ادبیات 

S4- چشم و چشم زخم  نور ش فیروزه در باورهای مردم به عنوانقن
 (.1.2.3.4.5.6.7۸.9.10کد انیپاسخگو)

S5- (۸. 7) های قیمتیجایگاه سنگ فیروزه در بین سنگ 
S6- (2.۸). رنگ سنگ فیروزه و محبوبیت آن نزد مردم 
S7-  های قیمتی و نیمه هزار هنرمند در زمینه تراش سنگ 16فعالیت

 (.7. ۸)پاسخگویان کد  قیمتی
S۸-  (.۸نقش فیروزه در دین اسالم )پاسخگوی کد 

W1- ب رزهیف یناهموار -نقاط ضعف سنگ فیروزه: الف- 
 (.1پاسخگوی کد ) نسبت به حرارت حسا  است روزهیف

W2- کار مشکالت ستون  طیمح یکیآور ارگونومانیعوامل ز
 (1.2.3پاسخگویان کد ) کار نیفقرات در ح

W3- مرطوب درصد برق  طیبدون دستکش در مح روزهیتراش ف
 (.3پاسخگوی کد ) بردیرا باال م یگرفتگ

W4- کار، عدم استفاده از  نیدر ح یمنیمسائل ا تیعدم رعا
 (.3کد  یدستکش )پاسخگو

W5-  دستگاه تراش گران است و قطعات از خارج وارد شده و در
 (.4پاسخگوی کد) شودیم به یکدیگر متصل رانیا

W6- در  یدرمان مهیو ب یبازنشستگ مهیاز خدمات ب تیمحروم
  .(4. 2. 3)پاسخگویان کد تراش روزهیصنف ف

w7- (.۸کد  ی)پاسخگوی به روش انفجار روزهیاستخراج ف 

 
 دستگاه تراش  یصدا -پ
گووش خوراش دسوتگاه بور  یکار توراش سونگ صودا نیدر ح

نوامطلوب دارد. قورار گورفتن مودام در  ریافراد تأث یسالمت روان
 ییباعث مشکالت شنوا روزهیبلند دستگاه تراش ف یمعرض صدا

 نیو(. ا1.2.3.6کد  انیپاسخگو) شودیکش مقشر زحمت نیدر ا
توسوط  یدانیوم قواتیاطالعوات و تحق یآورجموع نیصدا در ح

 . شدیمصاحبه شوندگان م یصدا ییباعث عدم شنواگان نگارند
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 دستگاه تراش  یگران  -ت
دستگاه از خوارج  نیگِران است و قطعات ا روزه،یدستگاه تراش ف
یمتصوول موو گریکوودیقطعووات بووه  نیووا رانیوووارد شووده و در ا

 (.4کد  ی)پاسخگوشود

 
  یدرمان مهیو ب یبازنشستگ مهیاز خدمات ب تیمحروم - ث

محوروم  یو بازنشسوتگ یخدمات درموان مهیاز ب تراشروزهیهنرمندان ف
 (.3.2.4کد  انی)پاسخگوکنندیدرمان را خود پرداخت م نهیهستند. هز

 یبه روش انفجار روزهیاستخراج ف -ج 
 شدهیاستخراج م هیاول اریبه صورت بس روزهیمعدن ف شیسال پ یتا س 

سفر کرده  رانیبه ا یالدیم 1907که در سال  یرنه د آلمان یهانر است.
را  روزهیف: » سدینویخود م یگذشته، در سفرنامه روزهیاست و از معدن ف
 یهااول آن است که سنگ قی: طرندینمایاستخراج م قیبه دو طر
دوم در رسوبات  قیو طر آورندیرا بدست م روزهیو ف ترکانندیمعدن را م

 قیطر جهیکاوش کنند. نت آمدهیکه سابقاً استخراج به عمل م یجاها ای
 کیدوم صورت  قطری به استخراج «.…اول است قیاز طر شتریب ریاخ

 اریاول بس قیاما طر شده یکاووش ساده را داشته و با کلنگ انجام م
در حال حاضر به  ,Nikokar).  (1976:7مشکل و پر زحمت بوده است

مشکالت و  روزهیدر استخراج سنگ ف یسنت یروشها یاجرا لیدل
 (.۸کد  ی)پاسخگو شده است جادیها اسنگ یسازدر خالص یمسائل
یقرار م یسوات مورد بررس سیدر ماتر یعوامل درون 2جدول  در
 است. 1ارائه شده از کد پاسخگو در جدول  ی. کدهاردیگ

 
 یرونیعوامل ب. 8

خارج  یطیاست که در مح یرونیها مجموعه عوامل بدیها و تهدفرصت
و امکانات مجموعه  ییبر دارا یکه متک. از مجموعه و سازمان وجود دارد

به دست آمده فرصت  از توان یاما م .است "اجتناب رقابلیغ"و  ستین
بنابراین بایستی بدرستی آنها را مورد  متضرر شد. دیتهد از او یبهره برد 

 بررسی قرار داد.

 
 هافرصت .8-1

 .شودها شامل پنج مورد میفرصت
 

  یزائران شهر مشهد، ورود زائران خارج-الف

عرب، از کشور عراق و  ی ورانیاز جمله زائران ا یادیزوار ز
فار  و عربستان در طول سال به شهر  جیخل ۀحوز یکشورها

یحرم مطهر حضرت رضا)ع( م ارتیمقد  مشهد آمده  به ز
و استفاده از  روزهیسنگ ف یو معنو ی. با توجه به بعد فرهنگروند

امام رضا )ع(، با  ارتینماز، بعد از ز رد قیو عق روزهیانگشتر ف
ده از به استفا لیبوجود آمده، تما یو معنو یتوجه به بعد روحان

 شابورین روزهی. شهرت سنگ فکندیم دایپ شیافزا ورآالتیز نیا
 ،در جوار حرم مطهر قرار دارد همه روزه کهبازار رضا  یکیو نزد
به  روزهیف ورآالتیز هیته یاز زائران مشتاق را برا یادیز لیس

 . کندیبازار م نیعنوان سوغات، روانه ا

ها به طور معمول کرونا که مسافرت یماریب وعیقبل از ش تا
نسبتاً  روزهیف ورآالتیو فروش ز دیخر تیوضع شد،یانجام م

ها در مسافرت نیا 19 دیمنحو  کو یماریب وعیخوب بود.  با ش
 افتهی لیسوم تقل کیبه  دیابتدا قطع، سپس به نصف و شا

  (.1،2،3،4انیاست)پاسخگو
 

 مهیو ن یمتیق یهاسنگ یمشهد به عنوان شهر جهان -ب
  یمتیق

 مهیو ن یمتیق یهاسنگ یمشهد به عنوان شهر جهان 1395در سال 
نوع  40 انیانتخاب شد. از م یدست عیصنا یجهان یشورا یاز سو یمتیق

نوع  15 یدر خراسان رضو یمصرف یمتیق مهیو ن یمتیسنگ ق
از  روزهیو ف قیعق انیم نیها هستند که در اسنگ نیپرمصرف تر

 نهیهزار هنرمند در زم 16 تیبرخوردار است. فعّال یخاص تیو اهم گاهیجا
 یدارا یواحد کارگاه 4۸2در  یمتیق مهیو ن یمتیق یهاتراش سنگ
 (. ۸و  7کد  انیوخطه است)پاسخگ نیاز هنرمندان ا یغن تیمجوز ظرف

 
وجود آن در  لیبه دل یئنیواردات سنگ تز تیممنوع -پ

 کشور 

معادن  گرید یهادارد و استان روزهیمعدن طال و ف یخراسان رضو
یمختلف دارند. اگر دربررس یهادر رنگ قیمانند عق ینییتز یهاسنگ
از معادن کشور کفاف  ینیتزئ یهاکه استخراج سنگ ودش شخصم ها
و اصالح در گروه  یامکان بررس دهد،یرا نم یدیتول یهاکارگاه ازین
 (.۸و  7کد  انیوجود دارد)پاسخگو هیواردات مواد اول یهایبند

 
از  نامهیگواه افتیدر ،یتراشروزهیف ۀآموزش حرف -ت

 یاو حرفه یمرکز فن

و  یآزاد فن یهابا عنوان آموزشگاه یآموزش گوهرتراش یهاکارگاه 
رشته  نیدر سطح شهر مشهد مشغول به آموزش هنر دوستان ا یاحرفه
ها با کسب آموزشگاه نیاز کارآموزان در ا دیو هر ساله تعدا باشندیم

یم یاو حرفه یمهارت از ادره فن نامهیگواه افتیمهارت موفق به در
. شودیدو بار در سال برگزار م یادوار یهاآزمون نی. همچنشوند

 یبا برگزار یگوهرتراش ربه هنر دوستان هن زین یدست عیسازمان صنا
. البته در برنامه طرح توسعه کندیممهارت اهدا  نامهیگواه  ،یآزمون عمل

شده است که کارگاه آموزشی طراحی طال و  یزیرکشور، برنامه یمل
های توسعه خوشه که از طرح "مدرسه طال و جواهر"جواهر با عنوان 

(. یاو حرفه یفن تیاحداث شود)سا ندهیصنعتی طال و جواهر است در آ
 نشده است. ییطرح هنوز اجرا نیالبته ا
 

  روزهیصادرات ف -ث

هندوستان و پاکستان، هر دو کشور  میدوم و تقس یپس از جنگ جهان
بهره  یهاممنوع کردند، اما تالش شیرا به کشور خو رانیا روزهیورود ف

در  یدیکه بازار جد دی( باعث گردانیاسکوئ یبردار سابق معدن) آقا
آلمان . گشوده شود رانیا یصادرات یهاروزهیف یو اروپا بر رو کایآمر
را مجدداً  رانیا ۀدیتراش روزهیو گاه ف دیخریرا م دهیخام و تراش ۀروزیف
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 روزهیف .کردیعرضه م ایدن یهاو به بازار کردیو استاندارد م دیتراشیم
 شدیصادر م یعربستان سعود ژهیو به و انهیخاور م یهابه کشور رانیا

.(Latifiian; ashrfzadh, 2001:95; Nikokar, 1979; 89) 
 

 

  سوات سیو چشم اندازها در ماتر ،یرونیعوامل ب :3جدول 
 Table 3: External factors, and perspectives in the Swat matrix 

 چشم اندازها

 عوامل بیرونی

 (Tتهدیدها) (0ها)فرصت

ممنوعیت واردات سنگ تزیینی به دلیل »-1
این مورد از تهدیدها « وجود آن در کشور

 (۸)پاسخگوی کد شودمیمحسوب 
 فرصت تبدیل به دتوانمی تهدید
 (7ی پاسخگوشود)
 تراشیثبت جهانی حرفه فیروزه -2
تدریس رشته گوهرتراشی در  -3

 (7ی کد پاسخگو)دانشگاه
های روشاستخراج سنگ فیروزه به  -4

استاندارد که کمترین آسیب را به سنگ خام 
 استخراج شده وارد کند.

ساخت زیورآالت فیروزه طبق استاندارهای -5
 جهانی
ریزی و صادرات زیورآالت فیروزه با برنامه -6

 بازاریابی اینترنتی
با اتصال به  روزهیف ورآالتیفروش ز -7

 بازارهای جهانی
 
 

O 1-  شهرمشهد به عنوان شهر
های قیمتی و نیمه سنگ جهانی

قیمتی از سوی شورای جهانی 
 صنایع دستی انتخاب شد

 .(۸کد  ی)پاسخگو

O 2–طرح افتتاح مدرسه 
 مشهد شهر در گوهرتراشی
 (7کد ی)پاسخگو

O 3- دریافت گواهینامه سنگ
 ایتراشی از مرکز فنی و حرفه

 .(5)پاسخگوی کد 

O 4- واحد کارگاهی  4۸2وجود
 .(۸)پاسخگوی کد  دارای مجوز

T1- نامرغوب روزهیصادرات ف 
T2- فروشی به فروش سنگ فیروزه به صورت خام

 (2.3.کد انیپاسخگو) کشور چین
T3- وجود دالالن در خرید و فروش سنگ فیروزه 

T4- های ای به شرکتفروش فیروزه به صورت مزایده
)پاسخگوی  خا  و در دستر  نبودن سنگ فیروزه

 (3کد 
T5- ینی به دلیل وجود آن ئممنوعیت واردات سنگ تز

 و وارد کردن فیروزۀ مصنوعی از کشور چین در کشور

T6- د را به حراج مینکنسنگی که از معدن خارج می
گذارند، در این نوع فروش هر کس قیمت باالتری 

 .(4.3کد  ی)پاسخگو گیردبدهد، فیروزه به او تعلق می
T7-  عدم آموزش صحیح در مدار  و مراکز موجود 
T۸- آموختگان بعد از تحصیلعدم کاریابی دانش 
T9-  عدم شناخت از فروش زیورآالت فیروزه به صورت

کد  ی)پاسخگوتراشان اینترنتی توسط اکثریت فیروزه
3.4.5.7.۸.9.10.)  

 
 

 دهایتهد. 8-2 
  باشد.تهدیدها زیر مجموعۀ عوامل بیرونی می

 

 نامرغوب ۀ روزیصادرات ف-الف

در اروپا در گذشته نه چندان دور، که  روزهیف متیعلت تنزل ق
غار  روزهیوارد آورد، ف روزهیبر صادرات ف یمدتها ضرر مهم

خا   یدر رطوبت باشد جال کهیهنگام روزهیبود. ف یریانج
آن را داخل  صافان یو فروشندگان ب کندیخود را حفظ م

. بردندیو به اروپا م گذاشتندیپر از ماسه مرطوب م یهائکوزه
آورده و  رونیآنها را از کوزه ب آمدندیم دارانیکه خر یموقع

 روزهیچون درست همانند ف خوردندیم بیگوهرشناسان هم فر
دوام نداشت تا  ترشیب یخا  آن چند روز یاصل بود. جال
. دیگردیم لیتبد ارزشیب کامالًو بعد به سنگ  شدیخشک م
 صیجا شروع شد. تشخ نیاز هم روزهیف دارانیخر نانیعدم اطم

 ی. چون در هواباشد نیذره ب ریز ودر آفتاب  دیحتماً با روزهیف
آن  بیمعا دهیسرپوش یهادر بازار یشب و حت ای یشرج ای یابر
 تراشندیم یوقت دارد،رگه سنگ  یشجر روزهیف. ماندیم دهیپوش

پنج  ،یالیدو ر یهابه شکل سکه روزهیآلوده به سنگ است. ف
که به  ،آن هیمدال، گوشواره و شب یوجود دارد که برا ،یالیر
 Geraioli, 1996: 563).)ی معروف استدوبهر یعرب
 

 کمبود مواد خام  -ب

مواد خام از معدن به دست  دنیمشکل در بازار، نرس نینخست
اما  د یرسیبه مشهد م یبه راحت روزهیاست. در گذشته ف تراشانروزهیف

 یامعدن دست عده شابوریدر ن رایکرد، ز هیته توانیرا نم روزهیاکنون ف
مشهد  تراشانروزهیف یشرکت تعاون یاست. حت داران معدن()سهامخا 

است که همه  یمعضل نیکند و ا دینتوانسته است از معدن خر
به دست  شابوریکه از  ن یاروزهی. فرندیبا آن درگ تراشانروزهیف
 یسنگ خام آن، آنقدرگران است که برا متیق رسد،یم تراشروزهیف
دستگاه تراش  تراشانروزهیف شتریشدن سنگ صرف ندارد. ب دهیتراش

در  .فروشندیو م خرندیشده، م دهیکردند و سنگ را تراش معخود را ج
 ستیآنان مقرون به صرفه ن یتراش و مزد کارگر برا نهیحال حاضر هز
 (.3کد  یرفته است) پاسخگو نیاز ب ییزااز اشتغال یو عمالً بخش
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  شابورین روزهیدر معدن ف روزهیفروش سنگ خام ف -پ

دار معدن ده نفر تا پانزده نفر از افراد سهام یدر حال حاضر در خود روستا
 لویک 30 یهاو به صورت بسته کنندیم یرا ابتدا کارشناس روزهیمعدن، ف
 یها. بستهکنندیم یگذارمتیسنگ معدن را ق شتریب ایکمتر و  ایو 
انواع  یبرا لویک 50و  تا  یسنگ عجم یبرا لویک 5به صورت  روزهیف
 (.9کد  ی)پاسخگوشودیم یگذار متیسنگ ق گرید

وجود دارد.  دگاهیدو د روزه،یفروش سنگ معدن ف یبرا
) یدست بخش خصوص دیاول:  سنگ استخراج شده نبا دگاهید

دوم: همچنان فروش سنگ  دگاهیبماند. د ی( باقیشرکت تعاون
 بماند. ی( باق ی) شرکت تعاونیمعدن در دست بخش خصوص

 سیاندازها در ماترو چشم یرونیبه عوامل ب 3جدول  در
مصاحبه شماره  ،ارائه شده ی. کدهاشودیسوات اشاره م
 شوندگان است.

 

تراشان به آموزش هنر  روزهیعدم اعتماد ف -ج
  یدر مراکز آموزش یتراشروزهیف

 ی، وقتمراکز آموزشی نیآموزان از ادانش یلیبعد از فارغ تحص
 یشاگرد ار،پنج سال در نزد استادک دیبا شوند یوارد بازار کار م

بدست گرفته و تراش  یرا به درست روزهیکنند تا بتوانند سنگ ف
از  گواهینامهآموزان بعد از کسب مدرک دانش نیدهند. ا

ورود به بازار کار را  یبرا ی، مهارت کافآموزشگاه گوهرتراشی
 دیبا ،دوره انیآموختگان بعد از پا(. دانش2کد  یندارند)پاسخگو
 ی. و بعد از گرفتن مدرک مدتندیرا نزد استادکار بب یآموزش اصل

اد کار مهارت  کسب کنند  البته فرزندان هنرمند از است زین
و  یابتدا مهارت را از پدر آموخته سپس از اداره فن تراش،روزهیف

معدن  ی(. در روستا4کد  ی)پاسخگورندیگیمدرک م یاحرفه
 نهیشده است هم در زم جادیکوچک ا یهاکارگاه زین
ها با کارگاه نیا یکوبروزهیف نهیدر زم همو  یتراشروزهیف

یم تیفعال یکوب روزهیف نهیدر زم روزهیسنگ ف یهازهیرخُرده
 (.9کد  ی)پاسخگوکنند

ها و مدار  در هنرستانشرایط مطلوب آن است که 
به  یها و موسسات عالدر دانشگاه نیمخصو  و همچن

تراشی به آموزش هنر فیروزه شابوریخصو  در شهر مشهد و ن
مهارت  روزهیاده شود. تراش سنگ فبه نسل جوان د طور صحیح

یکار م یمعمول نامیالبته هنوز با همان چرخ د خواهد یم یباال
از کدام جهت تراش داده شود و به خاطر  نگس نکهیا شود
شود و چگونه  زبریشود و چگونه ت دهیآن چگونه تراش یهارگه

مهم  یلیشود. خ دهیتراش یو شجر یبه صورت سنگ عجم
از سنگ خام  توانیبا مهارت و تجربه است که م رایاست ز
 (.7کد  یبهره را برد)پاسخگو نیشتریب

 
 راهکارها. 9

 شود. راهکارها شامل سه بخش الف و ب و پ می

 
 فروش سنگ معدن برای راهکار – الف

داد که  شنهادیمشهد، پ تراشانروزهیصنف ف هیاتحاد سیرئ 
فروش به صورت حراج را متوقف  روزه،یمعدن ف یشرکت تعاون
 یکتب دهیکند و آن را به مزا نییتع هیپا متیق روزهیف یکند، برا

 رسّیم یشتریب روزهیفصورت هم امکان عرضه  نیبگذارد در ا
ینم نیدر مشهد از ب یتراشروزهیو هم شغل ف شودیم

 (.۸کد یرود)پاسخگو

 
 در معدن روزهیاستخراج سنگ ف یراهکار برا -ب

 حیاستخراج صح یبر رو یشتریب یگذارهیکه سرما یصورتدر  
کرده  یاستخراج را بررس گرید یهاو راه رد،یدر معدن صورت گ

 ایمعادن دن گریو مهندسان ناظر با متخصصان و مهندسان د
و  کنند  یاطالعات خود را بروزرسان یمهندسارتباط داشته و از نظر 

 ایو  یاز تکنولوژ یبا بهره بر توانی، میانفجار وهیاستخراج به شبرای 
در جهت بهبود آن در درون  یبه راهکار یتیریمد یهاوهیاصالح ش

 و مشکالت حاصل را مرتفع نمود. افتیمجموعه دست 

 
 یابیبازار-پ

 ندیفرآ یابیروابط در تبادالت است. بازار تیریمطالعه و مد یابیبازار 
است. از  یمشتر یهاو خواسته ازهاین یو ارضا ینیب شیپ ،ییشناسا
 نیا شود،یاستفاده م هایجذب مشتر یبرا یابیکه از بازار ییآنجا
یمحسوب م یکسب و کار و بازرگان تیریمد یاصل یاز اجزا تیفعال
و  نشیعلم و هنر پژوهش، آفر یابیبازار ایبه هنر فروش،  یابی. بازارشود
بازار هدف، در  کی یازهایبه منظور برآورده ساختن ن یگذارارزش
(. 2020. )(Safavi; Taherzadh, 2020:2). کسب سود است یراستا
که چهار  ندیآیبه وجود م یبدون مرز زمان یبازارها ای یجهان یبازارها
 یهاتیفعال لهی) محصول، مردم، پول و اطالعات( به وس یاصل انیجر

بازار بدون مرز  کیدر  شوندیم تیها، هدابازار و بدون مداخله دولت
و ادراک  یابیبازار ختهیو تدارک، آم هیمرتبط با ته یابیبازار یهاتیفعال
-Mansor Lakoreg; Nasimi, 2006: 32). هستند رییدر حال تغ یمشتر

 ورآالتیفروش ز تواندیم یتراش روزهیاندازها در هنر فاز چشم یکی. (33
 باشد.  یجهان یدر بازارها روزهیف

 غیتبل یبراو یک راهکار مناسب فرصت  کیبه عنوان  "یابیبازار"
 توانیم روزهیف ورآالتیز یبرا یابیبازار در، و فروش درنظر گرفته شده

 انهیعام یمردم اشاره کرد. البته باورها یباورها ۀچند دربار یبه نکات
 روزهیف یو درمان یی. خوا  داروستین یو علم ینیع یهابر داده یمتک

 یباورها گاه به نظر جزء باورها نیدارد، ا شهیمردم ر یکه در باورها
 یدر راستا یرا به عنوان فرصت نیآنکه ا جز شود یمحسوب م یخراف
به عنوان سنگ  روزهیف گاهیدر نظر گرفت. جا توانیم یابیو بازار غیتبل

تولد  هینسل جوان به عنوان هد نیاست که در ب یاز موارد زیماه تولد ن
 دارد. ینقش موثر ،یابیو در بازار شودیمطرح م

 
  روزهیف ورآالتیصادرات ز -ث

 تواندیم «شابورین روزهیف» و به خصو   یمتیق یهاصادرات سنگ
 رانیاز ا یمتیق یهاواقع شود، تا کنون بخش اعظم صادرات سنگ دیمف

 توانیبوده است. حال م گرید یبه کشورها روزه،یسنگ تراش خورده ف
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 یو دارا بایز یورآالتیز روز،یاز جمله سنگ ف یمتیق یهاسنگ نیبا ا
توسط هنرمندان  ،یگوهرشناس یالمللنیشناسنامه معتبر از موسسه ب

و اتصال به  ینترنتیا یبازارها افتنیحرفه ساخته، سپس با  نیدر ا یرانیا
 صادر کرد.  یجهان یبازارها
و صدور  یجهان یمطابق با استانداردها روزهیف ورآالتیساخت ز 

های از زیرساخت یگوهرشناس یالملنیشناسنامه معتبر از موسسه ب
ها به عنوان یکی ضروری برای توسعه بازار داخلی و خارجی گوهرسنگ
 (.7کد  یاز الزامات اقتصاد بدون اتکا به نفت است) پاسخگو

 
  یتراشروزهیهنر ف یچشم انداز، ثبت جهان- 9

در  یتراشروزهی: طلوع هنر فدیگویتراشان م روزهیف هیاتحاد سیرئ
هنر  نیا یثبت جهان یاستان را برا یفرهنگ راثیمسئوالن م شابورین

 یتراشروزهیحرفه ف روندهبه تکاپو انداخته است  هم اکنون پ لیناب و اص

یم یرا ط یینها یهاجهان گام یخیجاودانه ماندن در حافظه تار یبرا
 نیا کینزد یاندهیاستان در آ یفرهنگ راثیبه گفته مسئوالن م کند 

جهان طلوع کرده و پرونده حرفه  راثیهنر در افق فهرست م
 ین وی. همچنشودیجهان ماندگار م یخیدر حافظه تار یتراشروزهیف
که بر سر راه  یا: هم اکنون با وجود مشکالت گستردهکندیم حیتصر
 یتراشروزهیقرار است حرفه ف ،وجود دارد روزهیو صادرات سنگ ف دیتول

رساندن پرونده  جهیو به نت تیموفق یهااز راه یکیبرسد.  یبه ثبت جهان
حرفه  یاست. ثبت جهان تراشانروزهیحل مشکالت ف یثبت جهان

 ریدر مس دیبزرگ است و با یدادیافتخار و رو کی یتراشروزهیف
 جیترو یبرا تیظرف نیاز ا یتراشروزهیشدن صنعت ف یالمللنیب

اشتغال اقدام  جادیرونق درآمدها و ا ،یرانیا لیناب و اص یهنرها
 (.۸کد  یکرد)پاسخگو

 
  گیرینتیجه
که از گذشته دور از  باشدیم یرانیو ا یهنر سنت کی یتراش روزهیف
هنر از پدر به  نیا قتیمنتقل شده است  در حق گریبه نسل د ینسل
 جابیضرورت ا نیاز استاد به شاگرد منتقل شده است. همچن ایپسر و 
شده در امر آموزش هنر  جادیا یهااستفاده از فرصت یکه برا کندیم
و مهارت  قیارائه شود، تا آموزش دق دیجد ییراهکارها یتراشروزهیف
در امر  یرونیو عوامل ب یبه نسل جوان منتقل شود. عوامل درون دیمف

 نی. همچنردیقرار گ یمورد بررس یتراشروزهیگسترش و بهبود هنر ف
 یکه وجود دارد بررس یدهایها و  تهدنقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

مطلوب ارائه  تیبه وضع دنیرس یبرا ییراهکارها تیشود  و در نها
به عمل آمده نحوه استخراج سنگ  قاتیشود. در واقع با توجه به تحق

 یکیدر نزد روزهیروبرو است. در معدن ف یبا اشکاالت معدن هنوز
 نیشود. متخصص یشتریب یگذارهیبهتر است سرما شابوریشهرستان ن
و  دیجد یهاشرو یریبا به کارگ یاناظر زبده و حرفه نیو مهندس

کار استخراج سنگ معدن را به حداکثر  یجهان یطبق استانداردها
 یهامنطقه در حال حاضر کارگاه نیبرسانند. در ا یوربهره
را  یتراشروزهیاحداث شده است که کار ف یکوبروزهیو ف یتراشروزهیف

 روزهیکار تراش ف تراشانروزهیکه به گفته ف ی. در صورتدهندیانجام م
 یتراشروزهیشهرستان مدرسه ف نی. اگر در اشودیانجام نم یدرستبه 

را  یتراشروزهیهنر ف یامدار  به صورت حرفه نیاحداث شود و در ا
 یتراشروزهیحرفه ف دیو اسات شکسوتانیاز پ نیآموزش داده و همچن
 جینتا دیهنر دعوت به عمل آ نیآموزش ا یدارند برا یکه مهارت باال

 نیا دیاگر در شهر مشهد از اسات نیآمد. همچن هدبدست خوا یبهتر
 یاو حرفه یر مدار  و مراکز فند یتراشروزهیحرفه در آموزش هنر ف
 جهیخواهد بود و نت دیمف شتریآموزش داده شده ب دیدعوت به عمل آ

مهارت و تجربه  کی یتراشروزهیکسب خواهد شد. هنر ف یبهتر
تراش، و  روزهیف نرمنداندارد. از مهارت و تجربه ه ازین یباال
کمال استفاده را  دیحرفه در امر آموزش با نیبا سابقه در ا شکسوتانیپ

به  یلیرشته تحص کیهنر به عنوان  نیکه ا یکرد. در صورت
گردد، و با  یدوره متوسطه، معرف انیآموزان دختر و پسر در پادانش
 یلیصرشته تح نیو اضافه کردن ا ،یگوهر تراش یهاهنرستان جادیا

به  یکار و دانش در گسترش و آموزش هنر گوهر تراش یهابه رشته
دانش  بیترت نیبرداشت. به ا یقدم مثبت توانیم نسل جوان
هم مهارت  شودیم لیها فارغ التحصهنرستان نیکه از ا یاآموخته
برخوردار  یباال یرا کسب کرده و هم از سطح علم یو سودمند دیمف

 یتراشروزهیهنر ف یچشم انداز، ثبت جهان نکهیخواهد بود. با توجه به ا
 یرشته دانشگاه کیهنر به عنوان  نیوجود دارد. بهتر است ا ندهیدر آ

مانند استان خراسان، اصفهان،  یهاهنر در استان یهادر دانشکده
دارند،  روزهیکه معدن سنگ ف شابوریمشهد و ن یکرمان و شهرها

و خوا   روزهیبا سنگ ف دممر ییآشنا یبرا نیشود. همچن سیتدر
. دیدرآ شیبه نما یجمع یهادر رسانهشده و  هیمستند ته یهالمیآن ف
 نیآموزان با اهم مردم و دانش یجمع یهاهنر در رسانه نیا یبا معرف

 یرانیهنر ا نیاز محصوالت ا یرانیو هم بانوان ا شوندیحرفه آشنا م
از  ورآالتیز دیرخ یبرا یرانیتا بانوان ا کنند،یاطالع کسب م

با نقره به مراتب  روزهیف ورآالتیز رایاستفاده نکنند، ز یواردات جاتیبدل
 یبرا نیاست. همچن یواردات جاتیتر از بدلو مقرون به صرفه باتریز

 یجهان یو اتصال به بازارها ،ینترنتیا یابیهنر با بازار نیتوسعه در  ا
صورت  یجد ماتالزم است اقدا روزه،یف ورآالتیصادرات ز یبرا
 نهیبا افراد خبره و آگاه در زم تراشانروزهیصنف ف ی. با همکارردیگ
 یبه بازارها رانیا روزهیف ورآالتیبازار ز توانیم یبه راحت یابیبازار
 ۀدربار قیحوزه، تحق نیدر ا ندهیمطالعات آ یمتصل گردد. برا یجهان
 .شودیمطرح م یمتیق مهیو ن یمتیق یهاگوهرسنگ گرید
 

 تشکر و قدردانی
نقره،  ورآالتیسازندگان ز تراش،روزهیبخش از هنرمندان ف نیدر ا
 یشهر مشهد جناب آقا تراشانروزهیصنف ف سیاز رئ نیهمچن
کتاب عصر جواهرات و مترجم  سندهیاز نو نطوریو هم یمیرح

 قیکه در تحق یعربشاه ینامه جواهرات، جناب آقاکتاب دانش
 یتشکر و قدردان ند،کرد ی)مصاحبه( با نگارندگان همکاریدانیم
.شودیم



 
مه
رنا
ب

زیر
  ی

رد
هب
را

 ی
ر ف
هن
در 

ی
زه
رو

اش
تر

 ی
ها
ره
اا
راه
 و 
ه 
شه

ر م
شه

 ی

را
ب

 ی
آن
ه 
سع
تو

 

79 

 

 

References 
Adib, D. (2011). Amazing gems of the world. Tehran: 

Pazineh. [in Persian] 

 [.نهیجهان. تهران: پاز زیشگفت انگ ی(. گوهرها1390. )وشی. داربیاد]
Alavifard, N. (2014). Geological studies on vast areas of 

minerals and precious stones in Iran with a special 
look at the turquoise of Khorasan. National 
Conference on Geology and Resource Exploration. 
Shiraz. [in Persian] 

 یبر رو یشناخت نیو مطالعات زم ی(. بررس1393. )یفرد. نقدعل یعلو]
به  ژهیو یبا نگاه رانیا یمتیق یهاو سنگ هاینکامناطق گسترده

و اکتشاف منابع،  یشناس نیزم یمل شیخراسان. هما یروزهیف
 [ .رازیش

Albarzi, A; Salari, M, (2020). Evaluation of psychological 
findings and effective factors in promoting 
occupational safety and mental health. Sixth 
International Conference on Chemical and Petroleum 
Engineering. [in Persian] 

 یروانشناس یهاافتهی ی(. بررس1399. مرجان.)یو ساالر می. ابراهیالبرز]
  نیکار. ششم طیمح یو بهداشت روان یمنیو عوامل مؤثر در ارتقاء ا

 [و نفت، خرداد ماه یمیش یمهندس یالمللنیکنفرانس ب
Arabshahi, M.M. (2012). The Age of Jewelry. Mashhad: 

Taranh. [in Persian] 

 [(. عصر جواهرات. مشهد: ترانه1391. محمد مهراد. )یعربشاه]
Bayani, C; Amanalhi, M. (2007). Jewelry of precious stones 

(ornaments). Tehran: Organization for the Study and 
Compilation of University Humanities Books (Samet). 
[in Persian] 

 یهاسنگ ی(. جواهر شناس13۸6. )ی. مهدی. سوسن.. و امان اللهیانیب]
 یکتب علوم انسان نی(. تهران: سازمان مطالعه و تدوورهای) ز یمتیق

 [ها )سمت(دانشگاه
Chardin, J. (2011). Travelogue of Jean Chardin (Translator: 

Abasi, M). 2, Tehran: Amirkabir. [in Persian] 

(. 2ج  ;. مترجمی(. سفرنامه ژان شاردن )م. عباس1390شاردن. ژان. )]
 [ریرکبیتهران: ام

Daghigh, M. (2012). Methods and principles of strategic 
planning in meta and tradition. 1(8), 22. 3-40. [in 
Persian] 

در متا و  یراهبرد یزیو اصول برنامه ر هاوهی(. ش1391). نی. معقیدق]
 [3-40، از 22سنت. تابستان، سال هشتم، شماره 

Danesh, A. (2011). Turquoise and its amazing benefits. 
Mashhad: Right Publishing [in Persian] 

آور آن. مشهد: انتشارات  داعجابیو فوا روزهی(. ف1390. ) ایلیدانش، ا]
 [حق

Frahmadi, N. (2012). Turquoise. Tehran: Pazinh. [in 
Persian] 

 [نهی. تهران: پازروزهی(. ف1391. )نی. نوشیفراحمد]
Geraioli, F. (1996). Neishabour, Firoozeh city. Mashhad: 

Ghavaran. [in Persian] 

 [. مشهد: خاورانروزهیشهر ف شابور،ی(. ن1374. )دونی. فریلیگرا]
KALI, H. (2013). Jewelry Encyclopedia. (Translator: 

Arabshahi, M.M). Mashhad: Taranh. [in Persian] 

. ی(. دانشنامه جواهرات )محمد. مهراد. عربشاه1392. هال. )یکال]
 [مترجم(. مشهد: ترانه

Latifiian, A; ashrfzadh,S. (2001). Investigating the 

management status of the export turquoise market of 
Khorasan province and providing appropriate 
solutions. 89-109. [in Persian] 

 تیریمد تیوضع ی(. بررس1379زاده. صفا. ). احمد.. و اشرفانیفیلط]
مناسب.  یاستان خراسان و ارائه راهکارها یصادرات روزهیبازار ف
۸9–109] 

Mansor Lakoreg, K; Nasimi.M.(2006). Production and 
marketing challenges of Iranian companies in global 
trade. 32-36. [in Persian] 

 دیتول یها(. چالش13۸5. )ی. محمدعلیمی.. و نسانوشیمنصور لکورج. ک]
 [36–3. یدر تجارت جهان یرانیا یهاشرکت یفرآور یابیو بازار

Nikokar, A. (1976). A Look at Social and Cultural Affairs: 
Turquoise and Turquoise Carving in Khorasan. 67-91. 
[in Persian] 

و  روزهی: فیو فرهنگ یبه شؤون اجتماع ی(. نگاه1354. )یسی. عکوکارین]
 [91–67در خراسان.  یتراشروزهیف

Rocks &, Minerals. (1969). Nishapur Turquoise the Finest 
Natural Persian Turquoise. Journal Rocks &, Minerals. 
136–139. https://doi.org/10.1080 / 
00357529.1969.11764055. 

Safavi, S; Taherzadh Mosaviian, S.F. (2020). A Study of 
Digital Marketing and Digital Marketing Strategies in 
Iran. 4. 1-25. [in Persian] 

 ی(. بررس1399. )نیالدفخر دی. سانی.. و طاهرزاده موسونیمی. سیصفو]
. رانیدر ا تالیجید یابیبازار یهایو استراتژ تالیجید یابیبازار

 [1-15، از 4شماره، 
Schaller, W. T. (1912). Crystallized Turquoise from 

Virginia. s4-33, 35–40. 
Sohili, F. (2011). Analyzing the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats of Razi University libraries 
and providing appropriate strategic strategies for the 
library. 55. 73-94. [in Persian] 

ها و نقاط قوت، ضعف، فرصت لی(. تحل1390. فرامرز. )یلیسه]
 یو ارائه راهبردها یدانشگاه راز یهاکتابخانه یهادیتهد
 [73-94، از 55کتابخانه. شماره  یمناسب برا کیاستراتژ

Sohrabi rad, Z; Tondi, A. (2016). Design and manufacture 
of traditional jewelry according to the characteristics 
of Neishabour turquoise and relying on turquoise 
stamping technique. Thesis for obtaining a master's 
degree in handicrafts, Faculty of Applied Arts, 
University of Arts. [in Persian] 

 ورآالتیو ساخت ز ی(. طراح1395. احمد. )یراد. زهرا.. و تند یسهراب]
 کیبر تکن هیو تک شابورین روزهیف یهایژگیبا توجه به و یسنت
ارشد  یجهت اخذ درجه کارشناس یلیتحص نامهانیپا. یکوب روزهیف

 [دانشگاه هنر ،یکاربردیدانشکده هنرها ،یدست عیرشته صنا
Tabibi, S. (1996). The role of strategic planning in the 

development of university libraries ", Journal of 
Research and Planning in Higher Education. 19-40. [in 
Persian] 

در  کیاستراتژ یزی(. نقش برنامه ر1374. )نیالدجمال دی. سیبیطب]
در  یزیرپژوهش و برنامه هینشر ،«یدانشگاه یهاتوسعه کتابخانه
 [40–19. یآموزش عال
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