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 مقدمه 

هـاي    ي آن و فـراورده    هـا   ويژگـي رطوبت چوب بسياري از     
رو  ايـن  دهـد، از  ده را تحت تاثير قرار مي  شده از اين ما    ساخته

منزله عامـل      يا مصرف چوب، رطوبت آن به      وريبه هنگام فرا  
آب موجـود در چـوب      . اسـت گذار مطـرح    بسيار مهم و تاثير   

زيادي براي رسيدن به حد تعـادل ترمودينـاميکي بـا         تمايل  
مين دليل اگر   به ه دهد،    موجود در هوا از خود نشان مي      آب  

شـرايط جـوي مشـخص و ثابـت قـرار           چوب مدت کافي در     
). ۱۳(گيرد، با آن به حالت تعـادل رطـوبتي خواهـد رسـيد             

يط شـرا  رطوبت چوب عالوه بر گونه چوبي، جرم مخصوص،        
ت نسـبي هـواي      دما و رطوب    تابع سطح چوب و ضخامت آن،    
 خــارجي هــاي عنــوان عامــل ه و بــدر بــر گيرنــده آن اســت

ضمن .  رطوبت تعادل نقش اساسي دارند     کنندة مقدار   تعيين
 در ايـن زمينـه      ميعنوان عامل اقلي   هنيز ب  مياينکه عامل سو  

 تبخيـر   است و آن سرعت جريان هوا است کـه مقـدار          موثر  
بنابراين هر نسبتي از دما . هدد  رطوبت را تحت تاثير قرار مي     

دنبال  هو رطوبت نسبي، مقدار مشخصي از رطوبت تعادل را ب     
 معمـول رطوبـت تعـادل بـا افـزايش           طـور   به. خواهد داشت 

 ).۱۷( يابد رطوبت نسبي هوا و کاهش دما، افزايش مي
با توجه به اينکه دما و رطوبت نسبي هوا نسبت بـه مکـان              

د، در نتيجه رطوبت تعادل و      کن  جغرافيايي و زمان تغيير مي    
ب نيز با توجه بـه زمـان و مکـان           به عبارت بهتر رطوبت چو    

و حمـل و نقـل      وري يا مصرف و نيز در خالل نگهـداري          فرا
 تغييرات رطوبـت    رو آگاهي از مقدار     اين  از. تغيير خواهد کرد  

ــرات ناشــي از    ــه حــداقل رســاندن اث ــه منظــور ب ــادل ب تع
هاي چوب بسـيار   آوردهکشيدگي و واکشيدگي چوب و فر   هم

يـان رطوبـت چـوب و    چـه تفـاوت زيـاد م     اگر .استضروري  
شود،   رعت خشک شدن مي    افزايش س  رطوبت تعادل موجب  

شـدن سـريع      هاي ناشـي از خشـک        به عيب  اما ممكن است  
 .شودمنجر 

 و در نتيجـه رطوبـت تعـادل    با داشتن رطوبت نسبي، دمـا     
 در آنهـا    هـاي چـوبي     ورده که قطعات چوبي يا فرا     يهاي  مکان

شـوند، اطالعـات ارزشـمندي بـراي          نگهداري يا استفاده مي   
 هـاي   خشک کردن قطعات چوب در هوا، انبار کـردن چـوب          

مطلوب رطوبت چـوب بـراي اسـتفاده بـه          شده و حد     خشک

. بـود  هاي چـوبي در اختيـار خواهـد         فرآوردهمنظور ساخت   
گيري واقعي رطوبـت    اندازهتر از محاسبه نظري رطوبت،       مهم
هـاي   ل در فضاي بيـرون و فضـاهاي بسـته طـي سـال             تعاد

خشک کردن ناقص چوب و     .استمتوالي و ارائه ميانگين آن      
 مونتـاژ و    ،تا حد رطوبت تعـادل محيطـي کـه در آن آمـاده            

 بروز معايبي از جملـه      شود، ممكن است موجب    ميبارگيري  
هـاي چـوبي، سسـت شـدن      ايجاد ترک در چوب و فـرآورده   

 ). ۱۵(باز شدن خطوط چسب شودغيير شکل و اتصاالت، ت
هاي چوبي به محل استفاده       مقدار رطوبت چوب يا فرآورده    

آن در فضاي داخل ساختمان يا بيرون از آن و در نتيجه بـه              
 .شرايط جوي بستگي دارد

ــراي تجــارت چــوب   ــادر عمــل و ب ــد ايــن م ــراي باي ده ب
تـا  ... پـوش، مبلمـان و   هاي مختلف و براي مثـال کف      مصرف
در خـالل انبـار   . ائيني رطوبت مجاز خشک شودان حد پ  ميز

هـاي چـوبي از آن، مقـدار          رف فـرآورده  کردن، توليد و مصـ    
يکسـان  ) تا حد مجاز  ( و پراکنش آن     يابد  رطوبت افزايش مي  

 ).۱۲(شود مي
هـاي برنامـه سـوم         سـال   در هاي گذشـته و بـويژه       در سال 
 بـه کشـورهاي     هـاي چـوبي بـويژه       ت فرآورده صادراتوسعه،  

کـه متوسـط صـادرات       يطـور   به ،وسعه يافته است  همسايه ت 
هـاي مـذکور بـه کشـورهاي همسـايه طـي برنامـه                فرآورده
خود اختصاص   ه هزار تن را  ب     ۳۱معادل   ميساله سوم رق   پنج

 ايـن صـادرات در      عالوه مقدار   هب ).۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳( داده است 
 درصـد را  ۴۲ رشـدي معـادل   ۷۸ نسبت بـه سـال   ۸۲سال  

 چـون چـرم و      ن ميان صـادرات مـوادي     در اي . دهد  نشان مي 
اصـيت   خ کـه (شده از آنها      ي تهيه ها  هوردالياف نساجي و فرا   

 بـه   ۸۲در سـال     زيـ ن )دهـي دارنـد     گيري و رطوبـت     رطوبت
 هـزار تـن را بـه خـود اختصـاص            ۸۳و ۷برابر    ميترتيب رق 

 ضـرورت آگـاهي از      ادشـده، يبا توجه به موارد      )۱۱( اند داده
هاي نگهداري و مصـرف       بر مکان  رطوبت تعادل حاکم     مقدار

ي آنهـا   ها  هوردهاي چوبي، چرم،  پارچه و فرا        وردهفرا چوب و 
 رطوبـت   اين مـواد بـا توجـه بـه مقـدار     کند، تا را ايجاب مي 

کننده آمـاده  و      هاي مورد نظر در کشور مصرف        مکان تعادل
انجـام ايـن    . نکات فني به آن کشورها ارسال شوند      با رعايت   

، دوام و   هـاي مـورد اشـاره       ورده فـرا  ضمن حفظ کيفيت   كار
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 و گام مـوثري بـراي       دهد   مي طول عمر مفيد آنها را افزايش     
 .توسعه صادرات آنها خواهد بود

 

 ها مواد و روش

 اين بررسي آمار دما و رطوبت نسبي دوازده مـاه يـازده             در
 همسـايه شـامل   هـاي  ترين شـهرهاي کشـور   سال اخير مهم  

، ترکيـه، عـراق، کويـت،       آذربايجان، ارمنستان، ترکمنسـتان   
در ( عمان، پاکستان، افغانستان     بحرين، امارات متحده عربي،   

رساني مرکز ملي  با استفاده از پايگاه اطالع ) شهر۳۳ مجموع
 . تهيه شد(NCDC)آمريکا  ميآمار اقلي

 در اختيار بودن دمـاي نقطـه        شايان ذکر است که به دليل     
با استفاده  ظر، مورد نهاي شهر )جاي رطوبت نسبي هب( شبنم

 .ت نسبي آنها محاسبه و تعيين شد رطوباز رابطه زير مقدار
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پــس از تعيــين رطوبــت نســبي شــهرهاي مــورد بررســي، 
 شهرها بـا اسـتفاده از آمـار    سط دما و رطوبت نسبي اين   متو
 .راي دوازده ماه سال محاسبه شدساله آنها و ب يازده

با دراختيـار داشـتن متوسـط دمـا و رطوبـت نسـبي و بـا                 
در  (Hailwood-Horrobinاستفاده از رابطه پيشنهادي     

 مــورد هــاي رطوبــت تعــادل شــهر )خصــوص مــدل جــذب
 . شدنظرمحاسبه
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رطوبت نسبي :h و(%) رطوبت تعادل: EMCکه در آن 

د که به  ضرايب مدل جذب هستنW ،K،  K1 ،K2و (%)
بوده و  وابسته )ºF(دماي محيط بر جسب درجه فارنهايت 

 :استشرح زير  همقدار آنها ب
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با استفاده از متوسط مقدار دما، رطوبت نسـبي و رطوبـت            

 مـورد   هـاي   منحني تغييرات آنها براي هر يک از شهر       ،تعادل
در اين بررسـي رسـم و در نهايـت متوسـط، حـداقل و                نظر

 .د تعادل آنها تعيين شحداکثر ساالنه رطوبت
وسيله طرح آزمايشي    هدست آمده، ب   هبررسي آماري نتايج ب   

ــا" کــامال نامســاوي و اســتفاده از رابطــه  تکــرار تصــادفي ب
Sturges  ۵(هاي رطوبت تعادل      تعداد گروه =K (   و حـدود

با استفاده ازتجزيـه واريـانس و        .مشخص شد ) C.L=۲(آنها  
ي هـا   هدار بودن تفاوت رطوبت تعادل گرو       معني LSDآزمون

 .دست آمده بررسي شد هب
 

 نتايج

هاي مختلف سـال کـه در        متوسط مقدار رطوبت تعادل ماه    
شـهرهاي مـورد    براي کشـورها و     دست آمده،     هاين بررسي ب  

 . است ارائه شده۱بررسي در جدول 
متوسط، حداقل و حداکثر ساالنه رطوبت تعادل شـهرهاي         

.  آورده شده اسـت    ۲مختلف کشورهاي مورد نظر در جدول       
 رطوبت تعادل در ايـن       مقدار شود  که مشاهده مي    ونهگ  همان

ــا توجــه بــه نتــايج   .اســتشــهرها متفــاوت  ايــن تفــاوت ب
آمـده از تجزيـه واريـانس ميـانگين رطوبـت تعـادل              دست  هب

انـد    ي پنجگانـه قرارگرفتـه    هـا   ه مختلف که در گرو    هاي  شهر
 ). ۳ جدول( استدار  معني

آمـده از آزمـون     دسـت    هبا توجه به اين نتايج و نيز نتايج ب        
LSD )مشـخص اسـت کـه شـهرهاي مختلـف           ،)۴ جدول 

تـوان از نظـر       کشورهاي مـورد نظـر در ايـن بررسـي را مـي            
ـ       خالصـه   ۵صـورت جـدول       همتوسط ساالنه رطوبت تعادل ب

شـود، نوسـانات متوسـط        کـه مالحظـه مـي      گونه  همان. كرد
 = ۶/۵%حـداقل   عادل شهرهاي مورد بررسي زياد و       رطوبت ت 
EMC)  ــوک ــهر نـ ــتان شـ ــدي پاکسـ ــداکثر ) کانـ و حـ

%۶/۱۵=EMC )است) شهر باکو، کشور آذربايجان. 
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راس متحده عربي
 الخيمه

١٨/١٢ ٩٣/١٠ ٢٧/١٠ ٣٩/٩ ٥١/٨ ٣٦/٨ ٧٩/٧ ٤٥/٧ ٩٨/٨ ٣٨/١١ ٣٧/١٢ ٦٤/١٢ 

 ٨٧/١٣ ١٢ ٣٩/١١ ٥٨/١٠ ٣٧/١٠ ١٥/٩ ٦٥/٨ ٧٢/٨ ٠٤/١٠ ٨/١١ ٨٣/١٢ ٦٣/١٣ منامه بحرين
 ١٥/١٢ ٢٤/١١ ٩٧/١٠ ١٤/١٢ ٩٨/١٣ ٩/١١ ٠٦/٨ ١١/٧ ٣/٨ ٥٩/٩ ١٤/١١ ١٥/١٢ اسالم آباد

نوک 
 يکوند

٢٣/٧ ١٧/٦ ٩٤/٤ ٨٩/٤ ٦١/٤ ٩٩/٤ ٩٩/٣ ٠٦/٤ ٥ ٢١/٦ ٠٦/٧ ٠٤/٨ 

 ٩٩/٨ ٨٦/٨ ٠٩/١٠ ٥٣/١٢ ٣٢/١٣ ٢٣/١٣ ٤٣/١٢ ٤٤/١١ ٠٥/١٠ ٨٦/٨ ٧٧/٨ ٩٥/٨ کراچي
 ٨٨/١١ ٩/١٠ ٩٧/١٠ ٣٤/١٢ ١٦/١٤ ٧٨/١٢ ٩٣/٨ ٩٩/٦ ٢٢/٨ ١/١٠ ٣٣/١١ ٢٣/١٣ الهور
 ٦٥/٦ ٨٤/٥ ٩٩/٤ ٦١/٦ ٠٩/٧ ٧٨/٦ ٤١/٥ ٧٤/٤ ٣٢/٥ ٣٤/٦ ٨١/٦ ٢٦/٨ خوزدار
 ٤٧/٨ ٨٩/٧ ٩/٦ ٩٨/٦ ١٩/٧ ٤٥/٧ ٢١/٦ ٥٤/٦ ٦٨/٦ ٣١/٨ ٣٤/٩ ٧٦/٩ پنج گور
 ١٢/١٣ ٣٩/١١ ٥١/١٠ ٠٥/١١ ٢٥/١١ ٣٥/١٠ ٠٩/٨ ٨/٦ ٩٧/٧ ٨٨/٩ ٥٣/١١ ٤٨/١٣ مولتان
 ١٥/٧ ٢٢/٦ ٢٨/٥ ٣١/٦ ٦٧/٧ ٤٨/٧ ٤٦/٥ ٠٣/٤ ٧٣/٥ ٨٩/٥ ٨٥/٦ ٥٢/٧ ذوب

 ٧٢/٨ ٩٨/٧ ٨١/٨ ١٨/١١ ٠٧/١٢ ٩٤/١١ ٠١/١٠ ٤/٨ ١١/٧ ٧٥/٦ ١/٨ ٧٨/٨ حيدرآباد

 پاکستان

 ٧١/١٤ ٤٨/١١ ٧٨/١١ ٦٣/١٢ ١٦/١٢ ٦١/١٠ ٨٩/٧ ٤/٧ ٧٧/٩ ٣٨/١٠ ٩٨/١٠ ٦٤/١٢ پيشاور
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 هاي مختلف سال براي شهرهاي مورد بررسي  مقدار رطوبت تعادل ماه‐١جدول ادامه 

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت ژوئيه ژوئن مه آوريل مارس فوريه ژانويه ايستگاه کشور
داش 
 حوض

٥/١٤ ٦٤/١١ ١٢/٩ ٩٣/٧ ٣١/٧ ١٦/٧ ٢٤/٧ ١٣/٨ ٩٦/٨ ٨٧/١٠ ٠٦/١٣ ٨٤/١٥ 

 ١٧/١١ ١٩/٩ ٣/٦ ٥٤/٤ ٢/٣ ٣٨/٣ ٥٢/٤ ٠٧/٤ ٢٧/٥ ٩٢/٨ ٨٣/١٠ ٦٧/١١ دروازه
 ٦٢/١٤ ٨٦/١٢ ٨٣/٨ ٦٧/٧ ٥٣/٥ ٠٥/٦ ٢٤/٦ ٧٣/٧ ٥٩/٩ ٦٤/١١ ٤٨/١٢ ٤٣/١٥ عشق آباد
 ٣٠/١٣ ٣٩/١١ ٧٨/٨ ٥٥/٧ ٧٣/٦ ٣٨/٦ ٢٧/٦ ٥٥/٧ ٣٧/٩ ٧٩/١٠ ٨٤/١١ ٦٩/١٣ کرکي

 ٣٨/١٥ ٠٤/١٣ ٧٥/٩ ٥٣/٧ ٨/٦ ٢٤/٧ ٦٨/٧ ٨٦/٨ ٦٧/١٠ ٠٢/١٢ ٠٥/١٣ ٨٤/١٥قزل آروات

 ترکمنستان

 ٥٩/١٤ ٥٦/١٣ ٢٨/١١ ٣/١٠ ٦/٩ ٤١/٩ ٢٢/٩ ٦٩/٩ ٤١/١٠ ٢٢/١٢ ٠٥/١٤ ٥٥/١٥ دارقان آتا
 ٨٤/١٦ ٠٥/١٤ ٤٢/١١ ٣٦/٩ ٤٨/٨ ٩٩/٧ ٠٣/٩ ٩٩/٩ ٨٨/١١ ٩٢/١١ ٩٥/١٣ ٦٦/١٦ آنکارا
 ٣/١٦ ٤٣/١٤ ٨٥/١١ ٣٨/٩ ٩١/٨ ١٢/١٠ ٥٢/١٠ ٤٣/١١ ٦٣/١٢ ٥/١٤ ١٧/١٥ ٧٨/١٥ ارزروم
 ٢٦/١٤ ٥٦/١٣ ٨٦/١٢ ٧٨/١٠ ١٩/١٠ ٢٩/٩ ٥٦/٩ ٣٧/١٠ ٤٨/١١ ٥١/١٢ ٢٩/١٣ ٣٦/١٤ استانبول

 ترکيه

 ٠١/١٦ ٥٤/١٤ ٢١/١٢ ٠٦/١٠ ٧٢/٩ ٥٤/١٠ ٠١/١١ ٨٨/١٢ ١٨/١٤ ٥٧/١٥ ٦٥/١٥ ٢٨/١٦ وان
 ٦١/١٧ ١٧/٩ ٠٧/٦ ٩/٣ ٩٨/٣ ٥٩/٣ ٩٦/٣ ٧٥/٤ ٢/٦ ٧٧/٦ ١١/١٠ ٨٢/١٥ بصره عراق

 ٣٤/١١ ٩٦/٩ ٧٤/١٠ ٠٧/١١ ١٦/١١ ٣٧/١١ ٠٨/٩ ٨٩/٨ ٤٢/٩ ٧٤/١٠ ٢٨/١١ ١٨/١١ خصب
 عمان ٠٥/١٣ ٤١/١٢ ٥٩/١٢ ٢/١٤ ٠٩/١٥ ٨٥/١٣ ٨٩/١١ ٠٩/١٠ ١٣/١١ ٦٦/١٢ ٠٥/١٣ ٩١/١٢ صحار
 ١٢/١٢ ٧٦/١٠ ٦٩/٩ ٩٤/١١ ٤١/١٢ ٦٤/١٠ ٢٢/٨ ٦٨/٦ ٠٣/٨ ٢/١٠ ١٤/١١ ٣٧/١١ مسقط

 ٢٩/١٣ ٢٨/١١ ٥٥/١٠ ٧٨/٩ ٥٧/٩ ٤٢/٧ ٦٩/٦ ٦٤/٦ ٤٧/٨ ٣٣/١٠ ٧٩/١١ ٨٥/١٢ دوحه قطر
 ٣٣/١١ ٠٧/٩ ٥٧/٦ ٣٥/٤ ٦٤/٣ ١/٣ ٩٧/٢ ١٧/٤ ٣٢/٦ ١٨/٨ ٧٥/٩ ٥٥/١٢ کويت کويت
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 متوسط و حداکثر ساالنه رطوبت تعادل شهرهاي کشورهاي همسايه  حداقل،‐۲جدول 

 (%)رطوبت تعادل 
 شهر کشور

 حداکثر متوسط حداقل
 ۶/۱۶ ۴/۱۱ ۵/۸ ايروان ارمنستان
 ۵/۱۹ ۶/۱۵ ۵/۱۱ باکو آذربايجان

 ۸/۱۵ ۱/۱۰ ۱/۷ دروازه
 ۴/۱۵ ۸/۹ ۵/۵ عشق آباد
 ۷/۱۱ ۹/۶ ۲/۳ داش حوض
 ۷/۱۳ ۵/۹ ۳/۶ کرکي

 ۸/۱۵ ۶/۱۰ ۸/۶ قزل آروات

 ترکمنستان

 ۵/۱۵ ۷/۱۱ ۲/۹ دارتان آنا
 ۷/۱۰ ۲/۷ ۱/۴ کابل افغانستان

 ۰/۱۴ ۷/۱۰ ۱/۷ اسالم آباد
 ۰/۸ ۶/۵ ۰/۴ نوک کاندي

 ۳/۱۳ ۶/۱۰ ۷/۸ راجيک
 ۲/۱۴ ۰/۱۱ ۰/۷ الهور
 ۳/۸ ۲/۶ ۷/۴ خوزدار
 ۸/۹ ۶/۷ ۲/۶ پنج گور
 ۵/۱۳ ۴/۱۰ ۸/۶ مولتان
 ۷/۷ ۳/۶ ۰/۴ ذوب

 ۱/۱۲ ۱/۹ ۷/۶ حيدر آباد

 پاکستان

 ۷/۱۴ ۰/۱۱ ۴/۷ پيشاور
 ۴/۱۲ ۳/۱۰ ۷/۶ مسقط
 عمان ۴/۱۱ ۵/۱۰ ۹/۸ خصب
 ۱/۱۵ ۷/۱۲ ۱/۱۰ صحار
 ۹/۱۲ ۸/۹ ۹/۷ ابوظبي

 بيامارات متحده عر ۹/۱۲ ۸/۶ ۹/۶ راس الخيمه
 ۶/۱۲ ۷/۱۰ ۵/۹ دوبي

 ۳/۱۳ ۹/۹ ۶/۶ دوحه قطر
 ۹/۱۳ ۱/۱۱ ۶/۸ )فرودگاه(منامه بحرين
 ۵/۱۲ ۸/۵ ۰/۳ )فرودگاه(حوالي کويت
 ۶/۱۷ ۷/۷ ۵/۳ بصره عراق

 ۳/۱۶ ۲/۱۳ ۷/۹ وان
 ۸/۱۶ ۸/۱۱ ۰/۸ آنکارا
 ۳/۱۴ ۹/۱۱ ۳/۹ استانبول

 ترکيه

 ۳/۱۶ ۶/۱۲ ۹/۸ ارزروم
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 تجزيه واريانس ميانگين رطوبت تعادل شهرهاي مختلف ‐۳جدول 

 df SS MS F منبع تغييرات

 **۵۶/۶۷ ۷/۲۷ ۸۴/۱۱۰ ۴ تفاوت
  ۴۱/۰ ۳۹/۷ ۱۸ خطا
   ۲۲/۱۱۸ ۲۲ کل

 %۱دار درسطح   معني               **

 
 هاي مختلف گروه ت تعادلدار بودن تفاوت ميانگين رطوب  آزمون معني‐۴جدول 

 ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه
 ۶/۱۴ ۶/۱۲ ۶/۱۰ ۶/۸ ۶/۶ ميانگين
  ۲ ۲ ۲ ۲ تفاوت

L.S.D ۱۵/۱* ۳/۱* ۷۲/۱* ۴۷/۱*  
 %۵دار درسطح   معني*

 
 گانه هاي پنج  متوسط ساالنه رطوبت تعادل شهرهاي مورد بررسي درگروه‐۵جدول 

      ←گروه (%)رطوبت تعادل
 ۶/۱۴ ۶/۱۲ ۶/۱۰ ۶/۸ ۶/۶ تکرار↓

۱ ۶/۵ ۶/۷ ۸/۹ ۷/۱۱ ۶/۱۵ 
۲ ۲/۶ ۷/۷ ۸/۹ ۸/۱۱  
۳ ۳/۶ ۱/۹ ۹/۹ ۹/۱۱  
۴ ۸/۶ ۵/۹ ۰/۱۰ ۶/۱۲  
۵ ۹/۶  ۱/۱۰ ۷/۱۲  
۶ ۲/۷  ۳/۱۰ ۲/۱۳  
۷   ۴/۱۰   
۸   ۵/۱۰   
۹   ۶/۱۰   
۱۰   ۶/۱۰   
۱۱   ۷/۱۰   
۱۲   ۷/۱۰   
۱۳   ۰/۱۱   
۱۴   ۰/۱۱   
۱۵   ۱/۱۱   
۱۶   ۴/۱۱   
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 بحث
 رطوبـت   دسـت آمـده از تعيـين مقـدار          هبا توجه به نتايج ب    

ــادل ــروه ۳۳تع ــدي   شــهر از دوازده کشــور همســايه و گ بن
و با در نظر گـرفتن رونـد تغييـرات          )۵جدول  (ميانگين آنها   

در پـنج گـروه      را توان اين شهرها   مي ،)۱شکل  ( ساالنه آنها 
 به بررسـي آمـاري      عالوه با توجه   هب. بندي کرد   متفاوت دسته 

 کـه اخـتالف مقـدار رطوبـت تعـادل           گفـت تـوان     نتايج مي 
. است درصدي   ۲دار و داراي تفاوت       هاي پنجگانه معني   گروه

 بيشتر شـهرهاي مـورد بررسـي در گـروه بـا             ،از اين گذشته  
  قرار داشته و فقـط     EMC=  ۶/۱۰%متوسط رطوبت تعادل    

شـترين  يک شهر از نظر متوسط رطوبت تعادل در گروه با بي 
 .مقدار رطوبت تعادل قرار دارد

بــا بررســي بيشــتر ايــن نتــايج و تطبيــق آنهــا بــا شــرايط 
دما،رطوبـت نسـبي،    (مربوط به شهرهاي مـورد نظـر         مياقلي

 مشاهده  ،...)نيز مناطق خشک و    نزديکي به دريا يا درياچه و     
مده و ايـن    دست آ  هشود که بين متوسط رطوبت تعادل ب        مي

  همچنـين بـين    .نزديکي وجود دارد   شرايط همخواني بسيار  
آمده در مورد متوسط رطوبت تعادل مربوط به         دست  هنتايج ب 

شهرهاي مـورد بررسـي از کشـورهاي ترکيـه، ارمنسـتان و             
ـ       .Tsoumi,Gآمـده از سـوي       دسـت   هآذربايجان با نتـايج ب

همخواني بسيار نزديکي وجـود دارد کـه حـاکي از           ) ۱۹۹۴(
 .استدقت بررسي 

 مـورد نظــر  هـاي  رطوبـت تعــادل شـهر  بـا بررسـي مقـدار    
ي که از نظر متوسط ساالنه رطوبت تعادل در يـک           شهرهاي(

 آمده از سوي عنايتي    دست  ههمراه نتايج ب   هب )گروه قرار دارند  
براي رطوبت تعادل نواحي مختلف ايران، مشـاهده         )۱۳۶۸(

و   مـي شود که همخـواني بسـيارخوبي بـين شـرايط اقلي           مي
وار در ايران و کشورهاي همسايه      رطوبت تعادل مناطق همج   

دهـد کـه      نشـان مـي    ۵از ايـن گذشـته جـدول         .وجود دارد 
کشـورهاي همسـايه     هاي   شهر متوسط رطوبت تعادل بيشتر   

هاي   وردهدر حدود يا كمتر از مقدار رطوبت مجاز چوب و فرا          
 است چنانچـه    اين بدان معني   .استچوبي به هنگام مصرف     

و و چرم و مواد نسـاجي       هاي چوبي از يک س      وردهچوب و فرا  
 که در داخل کشور توليد و     (ي آنها از سوي ديگر    ها  هو فرآورد 

 رطوبتي به   )اند  براي صدور به کشورهاي همسايه آماده شده      
 و بـا رعايـت      حد مجاز تعيين شده براي مصرف باشد       مقدار

نکات فني به ارسال آنها اقدام شـود، ضـمن حفـظ کيفيـت              
را خواهند داشت کـه ايـن       م  دوام مطلوب و الز    ،مورد انتظار 

خواهد  صادرات اين کاالها بسيار تاثير خود در افزايش مقدار
 .داشت

 بـاال بـودن ميـانگين سـاالنه         دليـل   شايان ذکر است که به    
 قطعـات چـوب قبـل از        بايدرطوبت تعادل کشور آذربايجان     

بـراي   صدور به اين کشور با مقدار رطوبت برابـر حـد مجـاز            
 نکـات مربـوط   با رعايتي چوبي ها هورد فرامصرف، خشک و  

هاي بـا     ايجاد پوشش ( ي سطوح آنها  به کيفيت پرداخت نهاي   
و نيـز    )کننـده  طلوب با استفاده از  مـواد پرداخـت        کيفيت م 

 اصولي آمـاده    طور  ، به ي آنها ها  هچرم و مواد نساجي و فراورد     
زيـرا در    .به ارسـال آنهـا اقـدام شـود        و با رعايت نکات فني      

هـاي آنهــا   ب و فـرآورده افـت زيــاد چـو  چنـين شـرايطي از   
 در حد بسيار مطلوب حفظ       و کيفيت آنها   شود  جلوگيري مي 

 تنها نوسانات ساالنه رطوبت تعادل در هر شـهر          .خواهد شد 
توان از بـروز تغييـرات         که با انديشيدن تدابير الزم مي      است

هاي چـوبي و تـا حـدودي در مـورد             احتمالي در ابعاد قطعه   
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Abstract 
The mean value of annual temperature and relative humidity of 33 cities in Azerbaijan, Armenia, 

Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Oman, United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Kuwait, Iraq and 
Turkey were determined using climatic data of the past 11 years. The EMC values were calculated 
using the Hailwood-Horrobin sorption model and its annual fluctuation, together with temperature and 
relative humidity, were determined. The results indicated that EMC values in the cities ranged from 
5.6% to 15.6%. Comparing annual temperature, relative humidity and EMC curves of these cities and 
conducting statistical analyses, the cities were classified into five groups with mean EMC values of 
6.6, 8.6, 10.6, 12.6 and 14.6 percent. Thus, the results showed that EMC of the cities were below or 
equal to the allowable moisture content of wood and, wood products and the other hygroscopic 
materials (leather, textile and related products) in service except Bakoo in Azarbajan (EMC=15.6%). 
Therefore, if wood and wood products and related Hygroscopic materials are processed within the 
range of the respective moisture content and exported to the neighbouring countries of Iran, their 
quality and durability could be guarantied. 
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