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قبل از خرید گردنبند زنجیر طال باید چندین فاکتور مهم را در نظر بگیرید، از جمله اینکه  

 .ت و از چه نوع حلقه هایی تشکیل شده استآیا این زنجیر طالی جامد است، چه عیاری اس

بیایید مهم ترین ویژگی هایی را که در هنگام خرید زنجیر طال باید به آن توجه کنید را  

 .بررسی کنیم

 آبکاری شده یا توخالی است؟  –آیا زنجیر طال، جامد 

این   یکی از مهم ترین سواالتی که هنگام نگاه کردن به زنجیر طال باید به آن پاسخ دهید

 .است که آیا طالی جامد است یا فقط روکش طال دارد

رود و  تر هستند، اما آبکاری پس از مدتی از بین میزنجیرهای طالی آبکاری شده ارزان 

خواهید رنگ آن را بازیابی کنید، باید زنجیر را دوباره شود و اگر میفلز زیر آن آشکار می

 .روکش کنید

 .ب بپوشید، طالی جامد از نظر دوام انتخاب بهتری استاگر قرار است زنجیر خود را اغل

برخی از زنجیرهای طال توخالی هستند، متوجه خواهید شد که آنها بسیار سبک تر از  

 .قطعات جامد با اندازه مشابه هستند

تر هستند، اما یک مشکل بالقوه برای آنها وجود دارد: این  زنجیرهای توخالی ارزان

روند، و اگر این اتفاق بیفتد، تعمیر آنها تقریبا  شوند یا فرو میسته میها به راحتی شک زنجیره

 .غیرممکن است

اگر تصمیم دارید با زنجیر طالیی توخالی همراه شوید، باید در پوشیدن آن دقت بیشتری  

 .داشته باشید
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 در زمان خرید زنجیر طال کیفیت را ارزیابی کنید

ا است، همیشه افرادی هستند که سعی می کنند شما  از آنجایی که طال یک فلز بسیار پر تقاض

 .را با یک مدل تقلبی از بین ببرند

 !کلید پیشی گرفتن از آنها این است که اطالعات خود را باال ببرید تا گرفتار این تله ها نشوید

در اینجا پنج راه آسان برای تشخیص واقعی یا تقلبی بودن یک زنجیر طال وجود دارد: 

 ید همراه ما باش

 عالمت مشخصه  •

عالمت مشخصه یک حکاکی کوچک بر روی سطح یک جواهرات طال است که معموالً در  

 .قسمت های بسیار نامشخص یافت می شود

این نشان دهنده خلوص و مواد زنجیره طال است. هر سازنده زنجیر طالی معتبری یک  

 .عالمت مشخص در کار خود خواهد داشت

 تست چینی  •

ها برای تشخیص تقلبی بودن یا نبودن مواد اولیه، مالیدن آن به کاشی  ترین راهیکی از ساده

 .چینی بدون لعاب است

رنگ زنجیر روی کاشی را بررسی کنید. اگر طالی واقعی است، باید بتوانید لکه زرد  

 .طالیی را ببینید. اگر تقلبی باشد یک رگه سیاه به جا می گذارد

 آهنربا  •

از تست های اولیه آسان، بررسی مغناطیسی بودن محصول است. چیزی به نام  یکی دیگر 

 .طالی مغناطیسی وجود ندارد
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اگر زنجیر شما جذب آهنربا شد، به این معنی است که مقداری آهن یا حتی نیکل در آن  

 .وجود دارد

از  در حالی که این یک آزمایش خوب است، به یاد داشته باشید که برخی از کالهبرداران 

 .فلزات غیر مغناطیسی مانند مس، آلومینیوم و سرب استفاده می کنند

 تست اسید  •

می توانید این کار را با اسید نیتریک، اسید کلریدریک یا اسید سولفوریک انجام دهید. مسلماً  

 .گرفتن این مواد شیمیایی همیشه آسان نیست

بسیار کمی اسید   این است که مقداراما با فرض انجام این کار، تنها کاری که باید انجام دهید 

روی بدنه زنجیر بریزید )نه گیره ها، زیرا برخی از کالهبرداران تا آنجا پیش می روند که  

 .فقط برای فریب دادن شما، گیره ها را واقعی می کنند(

اگر هیچ واکنشی نشان نداد، احتمال زیادی وجود دارد که معامله واقعی را داشته باشید. اگر  

داشته باشد، پس شما یک کاالی تقلبی، با روکش طال، یا یک کاالی با درصد بسیار  وجود 

 .کمی از طال )و نه دقیقاً آن چیزی که عالمت عیار می گوید( دارید

 ارزیابی •

این یک راه مطمئن برای تعیین اصالت زنجیر طالی شماست. پرداخت هزینه برای یک  

یدهایی با ریسک باال سر و کار دارید این  ارزیاب تا حدودی پرهزینه است و اگر با خر

 .بهترین کار است

سعی کنید خرید طالهای با ارزش و گران قیمت را حتما از طالفروشی های معتبر و  

شناخته شده انجام دهید و همچنین از فروشنده فاکتور معتبری که دارای سربرگ فروشگاه،  

 .ه را دارد دریافت کنیدمشخصات کامل کاالی مورد معامله، امضا و مهر فروشگا
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 راهنمای خرید بهترین نوع زنجیر طال

بین انواع مختلف طال دارای فروش بیشتر می باشد زیرا می توان آن را به   زنانه طال زنجیر

 .تنهایی یا به همراه یک پالک مناسب خریداری نمود و به صورت همیشگی به گردن کرد

امروزه بسیاری از افراد زنجیرها مد نظر خود را به صورت اینترنتی خریداری می نمایند  

خرید دچار سردرگمی شوند و گاها ضرر نمایند. به  و همین امر نیز موجب می شود تا در  

زنجیر طال زنانه را در   آنالین خرید راهنمای همین دلیل در این مقاله قصد داریم تا یک

 .اختیار شما قرار دهیم 

 ارزان  و  شیک  های مدل معرفی با طال  پابند  بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت زنجیر طال زنانه

یر طال زنانه خود را بخواهید به صورت اینترنتی  شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که زنج 

 .خریداری نمایید

اما باید بدانید که در اینگونه خریدها چه مواردی را مد نظر داشته باشید که در ادامه توضیح  

 :داده شده اند

 تاثیر عیار در قیمت زنجیر طال زنانه •

زنانه، در هر حال باید در   تفاوت نمی کند که بخواهید زنجیر طال مردانه خریداری نمایید یا

 .ابتدای کار بررسی نمایید که طالی شما چند عیار می باشد

عیار میزان سختی و خالص بودن طال را نشان می دهد. به عبارت دیگر در ساخت طالها،  

عالوه بر طال از فلزات دیگر نیز استفاده می نمایند حال هر اندازه میزان طالی استفاده شده 

 .ار نیز کمتر خواهد بودکمتر باشد، عی 

عیار گزینه خوبی هستند اما اگر مایلید تا یک    18در خرید زنجیر طال زنانه، طالهای 

عیار استفاده نمایید که قیمت   24سرمایه گذاری انجام دهید، توصیه می شود تا از طالهای 

 .آنها بیشتر است

https://greenlist.ir/
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 انواع مدل ها و بهترین نوع زنجیر طال به شرح زیر می باشند •

ه صورت کلی زنجیرهایی که در بازار وجود دارند در یکی از دسته های زیر طبقه بندی  ب 

 :می شوند

 زنجیرهای توخالی 

این زنجیرها همانگونه که از نام آنها نیز مشخص است، کال از طال ساخته نشده اند و گاها  

باشد. در  طرح آنان به شکلی است که داخل آنها خالی است و تنها الیه خارجی از طال می 

 .این صورت هزینه کمتری باید برای زنجیر خود پرداخت نمایید

 زنجیرهای آبکاری طل 

این زنجیرها در اصل با فلزات دیگر به جز طال ساخته شده اند اما در نهایت بر روی آنها  

 .یک الیه نازک از طال قرار گرفته است

 .این موارد دارای ارزش کمی بوده و هر چند بار یکبار به تجدید آبکاری نیاز دارند

 زنجیرهای توپر 

مل از طال ساخته شده است و  همانگونه که از نام این طال مشخص است، به صورت کا

 .دارای وزن سنگین تری است لذا قیمت تمام شده نهایی آنها نیز بیشتر می باشد

 در زمان خرید باید ساختار و بدنه انواع زنجیر طال زنانه را بررسی نمایید  •

 .با توجه به طرح و مدلی که زنجیر طالی شما دارد، مقاومت آنها نیز می تواند متفاوت باشد

در برخی موارد که اتصاالت به خوبی با هم جفت نمی شوند، به محض افتادن و ضربه  

 .دچار شکستگی می شوند و حتی بعد از تعمیر نیز به حالت اولیه خود باز نمی گردند

در زمان خرید نیز باید به این نکته توجه نمایید و با عکس هایی که در در فروشگاه های 

 .هات زنجیر خود را مشاهده کنیداینترنتی وجود دارد تمام ج 
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 زیبا  و  شیک  های مدل  معرفی با زنانه نقره زنجیر خرید ایراهنم مطالعه: پیشنهاد

 

 به قفل های زنجیر طال زنانه خود دقت کنید  •

این مورد در زمان خرید دارای اهمیت زیادی است زیرا زنجیر جزء مواردی است که  

اغلب افراد به صورت همیشگی به گردن می نمایند لذا باید قفل های محکمی داشته باشد تا 

 .از نشوداز گردن ب 

برخی از زنجیرهای موجود در بازار تنها از یک حلقه ساده تشکیل شده اند که به راحتی  

 .باز می شوند لذا نمی توان به آنها اعتماد نمود

در حال حاضر برای باال بردن استحکام قفل ها از انواع قفل های البستری به جای مواد  

ز نمی شوند. در حال حاضر قفل های زیر  حلقه ای گذشته استفاده می شود که به راحتی با

 :در بازار وجود دارند

این موارد شبیه خرچنگ می باشند و به محض اینکه اهرم  : خرچنگی یا البستری .1

آن را رها نمایید به حالت اولیه باز می گردد و بسته می شود. اهرم این قفل ها 

 .اغلب به صورت فنری است

پیچیده تری دارند و الزم است تا توپک های این قفل ها مکانیزم : توپی  های قفل .2

بخش انتهایی زنجیر را در محفظه قفل قرار داده و آن را به سمت چپ/راست یا 

باال/پایین کشید تا قفل محکم شود. از این مورد برای زنجیرهای ظریف استفاده  

 .می شود 

این مورد نیز شبیه به قفل های خرچنگی است اما حلقه آنها  : ای  حلقه های قفل .3

 .دایره است و با آزاد نمودن اهرم قفل به صورت خودکار بسته می شود

این قفل ها از یک آهنربا برای جفت شدن استفاده می نمایند  : آهنربایی های قفل .4

 یز البته باید در نظر داشت که عالوه بر یک آهنربا دارای یک زایده خاصی ن

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/
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هستند که قفل را پس از بسته شدن، مستحکم می نمایند تا دو بخش جداگانه آن بر    .5

 .روی یکدیگر حرکت نمایند

این نوع قفل ها را ممکن است کمتر برای زنجیر طال مشاهده نمایید اما : پیچی قفل .6

از نظر ظاهری دقیقا شبیه پیچ است که باید به همان شکل باز یا بسته شود. البته با 

ه به اینکه احتمال هرز و باز شدن این قفل ها زیاد است، نمی توان اعتماد  توج 

 .زیادی به آنها داشت

 زنجیر شما باید مسطح باشد •

این مورد برای اغلب خانم ها یک گزینه مهم می باشد. همواره در نظر داشته باشید که اگر  

د که به لباس گیر  سطح زنجیر طال زنانه شما صاف و مسطح نباشد، این امکان وجود دار

کرده یا باعث خراش بر روی پوست شود. به همین دلیل بهتر است تا زنجیر خود را از  

 .زوایای مختلف بررسی نمایید تا متوجه خوب بودن آن شوید

 زیبا  و   شیک های مدل   معرفی  با نقره  گردنبند خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 جمع بندی خرید انواع زنجیر طال

نکات زیادی برای زنجیر طال زنانه وجود دارد که باید در خرید اینترنتی به آنها  •

 .داشته باشید توجه 

به طور مثال دانه های زنجیر باید به صورت مستحکم در یکدیگر چفت شده یا  •

 .اندازه مناسبی برای گردن شما داشته باشند

از همین رو توصیه می شود تا خانم ها اگر زنجیر کوتاه می پسندند از مدل هایی   •

به طول بلند   سانتی متر استفاده نمایند و برای مواردی نیز که 48تا   43با طول 

سانتی   60تا    55نیاز دارند، زنجیر هایی را انتخاب نمایند که طول آنها در حدود 

 .متر است

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87/
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در نظر داشته باشید که اگر آویز گردنبند شما سنگین است، زنجیرهای کلفت گزینه   •

 .بهتری هستند

 


