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آھﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟  -ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ آھﻦ

اوﻟﯿﻦ آھﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ در دوره ٔ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪ از ﺷﮭﺎب ﺳﻨﮓھﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد .ذوب آھﻦ در ﮐﻮرهھﺎ در ھﺰاره ٔ دوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺷﺮوع ﺷﺪ ،آﺛﺎر ﻣﮑﺸﻮﻓﮫ از آھﻦ ذوب ﺷﺪه از
 ١٨٠٠–١٢٠٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در ھﻨﺪ و در ﻣﺸﺮق از ﺣﺪود ١۵٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﮐﮫ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﻧﺎﺷﯽ از ذوب آھﻦ در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻮدهاﺳﺖ( .ﭼﺪن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺣﺪود ۵۵٠
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در ﭼﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ در اروﭘﺎ ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪ ،در طﻮل دوران ﻗﺮون وﺳﻄﺎ اﺑﺰاری در اروﭘﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﮫ از آھﻦ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ از ﭼﺪن ) (pig Ironﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
رﯾﺨﺘﮫﮔﺮی زﯾﻮر آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎ از زﻏﺎل ﭼﻮب ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻓﻮﻻد )ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻤﺘﺮ از  pig Ironاﺳﺖ اﻣﺎ آھﻦ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد( اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ .روشھﺎی ﺗﺎزه ٔ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ٔ ﻣﯿﻠﮫھﺎی ﮐﺮﺑﻨﯿﺰه ﮐﺮدن آھﻦ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدن در ﻗﺮن ھﻔﺪھﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﻼد اﺑﺪاع ﺷﺪ .در اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ روشھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آھﻦ ﺑﺪون
زﻏﺎل ﭼﻮب اﺑﺪاع ﺷﺪ و اﯾﻦ روشھﺎ ﺑﻌﺪا ً در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اواﺧﺮ دھﮫ ٔ  ،١٨۵٠ھﻨﺮی ﺑﺴﻤﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻮﻻد اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﯿﺪن ھﻮا از روی
ﭼﺪن ﻣﺬاب ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﻧﺮم ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی اﺑﺪاع ﺷﺪه در ﻗﺮن  ١٩و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻨﺠﺮ ﯾﮫ آن ﺷﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ آھﻦ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﻮد.
آھﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ) Feﺑﮫ ﻻﺗﯿﻦ ،(Ferrum :ﻧﺎم ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﯽ  ٢۶و ﭼﮕﺎﻟﯽ  ٧٨٧۴kg/m٣اﺳﺖ .آھﻦ ﯾﮏ ﻓﻠﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ٔ ﻓﻠﺰھﺎی واﺳﻄﮫ ﺟﺎی دارد .آھﻦ از دﯾﺪﮔﺎه
ﺟﺮم ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ٔ ﮐﺮه ٔ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .آھﻦ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ٔ ھﺴﺘﮫ ٔ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ زﻣﯿﻦ و ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘﺪاول در ﭘﻮﺳﺘﮫاﺳﺖ .ﻓﺮاواﻧﯽ آھﻦ در ﺳﯿﺎرهھﺎی زﻣﯿﻦﺳﺎن و دﯾﮕﺮ
ﮐﺮهھﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎه ،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﭘﺪﯾﺪه ٔ ھﻤﺠﻮﺷﯽ ھﺴﺘﮫای در ﺳﺘﺎرهھﺎ اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ در ﭘﺮوﺳﮫ ٔ ھﻤﺠﻮﺷﯽ ،آھﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮیاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ آزادﺳﺎزی اﻧﺮژی ،ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻧﻔﺠﺎری آن
ﺳﺘﺎره ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻮ اﺧﺘﺮ ﯾﺎ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ ،و ﭘﺮاﮐﻨﺪن آھﻦ در ﻓﻀﺎ ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺣﺪود  ١٬۴٠٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،از ﺳﺎﺧﺘﮫھﺎی آھﻨﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ھﯿﺘﯽھﺎ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻮاھﺪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮوه ٨؛ روﺗﻨﯿﻢ و اوﺳﻤﯿﻮم ،آھﻦ ﻧﯿﺰ در طﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺣﺎﻟﺖھﺎی اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ از  -٢ﺗﺎ  ،۶ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﮐﺴﺎﯾﺶ  ٢و  ٣ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ٔ ﻋﻨﺼﺮی آھﻦ
در ﺷﮭﺎبﺳﻨﮓھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﮐﻢ اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﮐﺴﯿﮋن و آب دارای واﮐﻨﺶاﺳﺖ .ﺳﻄﺢ آھﻦ ﺗﺎزه ﺳﻄﺤﯽ ﻧﻘﺮهای-ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی درﺧﺸﺎن ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ در ھﻮای ﻋﺎدی اﮐﺴﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﮐﺴﯿﺪ آھﻦ ھﯿﺪرات ﺷﺪه درآﯾﺪ ،ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﻧﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﻓﻠﺰات ﮐﮫ ﻻﯾﮫھﺎی اﮐﺴﯿﺪ ﺳﻄﺢ ،درون ﻗﻄﻌﮫ ﻓﻠﺰ را )در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﮓزدﮔﯽ( روﯾﯿﻨﮫ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﻻﯾﮫ ٔ اﮐﺴﯿﺪ آھﻦ ،ﺑﺎ اداﻣﮫ ٔ ﻧﻔﻮذ و اﺷﻐﺎل ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻓﻠﺰ ،و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭘﻮﺳﺘﮫ ﭘﻮﺳﺘﮫ ﺷﺪن و ﺳﻮا ﺷﺪن ،ﺳﻄﺢ ﺗﺎزهای را در ﻣﻌﺮض ﺧﻮردﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
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