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  هوا ی رطوبت هوا به صورت رطوبت مطلق هوا و رطوبت نسب ی به طور کل
که در واحد حجم هوا موجود  ی مقدار بخار آب به .شود ی در نظر گرفته م 

که   ی مقدار بخار آب می ده شیدما را افزا اگر .ندیگو ی باشد،رطوبت مطلق م
 .شود ی م  شتریب میدار ازیاز هوا ن نیحجم مع کیاشباع  یبرا

  نی شتریمشخص که ب یحجم هوا با دما کیمقدار رطوبت موجود در  به
  ی م  ی تواند در آن داشته باشد را رطوبت نسب ی م  هوا است که ی رطوبت 

 .ندیگو

نوع هوا در جو  نیا .است که بدون بخار آب باشد ییخشک هوا یهوا
 .شود ی نم دایباالتر هم پ  یها عرض ها ابانیجو ب یرو  ی وجود ندارد حت 

 .خشک به عالوه رطوبت یهوا ی عنیمرطوب   یهوا پس

 

 ست؟ یرطوبت چ 1#

 540حدود   یز یچ میکن لیگرم آب را به بخار آب تبد کی میبخواه اگر
 .شود ی اطراف جذب م  طی مقدار گرما از مح نی ا حرارت الزم است و یکالر 

 عانیکه در عمل م ی وقت  .سرماساز است ای  ریگرماگ ریعمل تبخ نیبنابرا
چقدر هوا گرمتر    هر شود، طیمح یشدن گرما  ادیحرارت آزاد شده موجب ز

بخار آب در هوا  رهیذخ ی شود ول یم رهیدر هوا ذخ یشتر یشود بخار آب ب
 .محدود است
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آب ظاهر شود در  زیشود به صورت ذرات ر ی که بخار آب وارد هوا م  ی موقع 
 .تاز بخار آب اشباع شده اس  هوا شود که یحالت گفته م  نیا

 

 

 رطوبت  فی انواع تعار  2#

 

 رطوبت مطلق 1-2#

  ی مقدار بخار آب موجود در واحد حجم از هوا رطوبت مطلق گفته م به
رطوبت مطلق  یواحد ها تریگرم در ل ی لیم ایبر متر مکعب  گرم .شود
 .است
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قانون  از و می ریگ ی خشک را گاز کامل در نظر م یهوا  ی صورت کل به
 .میکن ی استفاده م  (PV=RT:ی عنی) لکام  یگاز ها ی عموم 

بخار آب  ی گرم است و چگال 1293متر مکعب هوا   کیمثال وزن  یبرا
 .است 0.62نسبت به هوا 

 

 

 رطوبت اشباع  2-2#

 نی هوا در ا ندیوارد هوا شود، گو ی ثابت یمقدار حداکثر بخار آب در دما اگر
  فشار .باشد ی باع مرطوبت اش یدارا درجه حرارت از بخار آب اشباع شده و
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حالت فشار بخار اشباع شده در درجه حرارت  نیکشش بخار آب را در ا ای
 .نامند ی مزبور م 

  ی وارد هوا شود آن موقع م ی ثابت یکه مقدار حداکثر بخار آب در دما  ی وقت
  هوا درجه حرارت از بخار آب اشباع شده است و نی در ا هوا که ندیگو

حالت،   نیفشار را در ا ایبخار آب  کشش .باشد ی رطوبت اشباع م یدارا
 .نامند ی فشار بخار آب اشباع شده در درجه حرارت مزبور م 

 

 

 فشار بخار آب 3-2#

 ی باشد را جو م ی فشار جزئ یدارا  کیکه هر  یی از گاز ها ی مخلوط به
 ی جزئ  یفشار هوا در هر نقطه برابر است با مجموع فشار ها فی تعر .ندیگو

 .وارد شده از طرف هر گاز به انضمام بخار آب
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 فشار .است رییبخار آب موجود در هوا با مکان و زمان قابل تغ مقدار
  ی( در زمان و دمان یزم ایسطح آب ) یکه باال ندیگو ی م یاشباع به فشار 

بخار آب در  ی به فشار جزئ گریعبارت د به ای دیایبه صورت اشباع درب نیمع
 .ندیگو ی آن زمان و دما فشار اشباع م

  شود تا ی م یشتر یب یمولکول ها ریشود باعث تبخ ی که هوا گرمتر م ی وقت
 به .ندیآ ی ( به حالت اشباع در منیزم  ایسطح آب ) یی باال یکه فضا ی زمان 
اگر   ی عنیدارد  ی آب به دما بستگ  ی است که فشار بخار جزئ لیدل نیهم

دما کمتر   هرچه و ابدی  ی م  شیفشار بخار اشباع هم افزا ابدی شیدما افزا 
 .شود ی به مرحله اشباع کمتر م  دنیرس یبشود مقدار بخار آب الزم برا

 

 ی رطوبت نسب 4-2#

داده   نشان Φ ای  RH یبا نشانه ها (Relative Humidity) ی نسب رطوبت
بخار آب، به فشار   ی به صورت نسبت فشار جزئ  ی نسب رطوبت .شود ی م

 .شود یم  فی خاص تعر یدما  کیبخار آب در 

  .دارد ی به دما و فشار بستگ یر یمورد اندازه گ ستمیس  یبرا ی نسب رطوبت
باعث داشتن   کسانیبخار آب  زانیسرد تر م یدما کیمثال در  یبرا

  نیصد در صد بود به ا ی رطوبت نسب اگر .شود ی م شتری ب ی رطوبت نسب
 .معناست که هوا اشباع شده است
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 رابطه محاسبه  (1

حباب تر و خشک و فشار  یدما دی با ی به دست آوردن رطوبت نسب یبرا
را به دست   ی رطوبت نسب ری با استفاده از رابطه ز بعد .میهوا را بدان

 :میاوریب

PSW - (TA - Tw)(PA - PS)/1547.6 - 1.478TW] RH = 
100/PSW] 

TA ( استوسیهوا )درجه سلس یدما یدر رابطه باال به معنا. 

Tw ( استوس یتر )درجه سلس ی دما یبه معنا. 

PA فشار جو بر حسب یبه معنا (KPa) است. 

PS خشک بر حسب یفشار بخار آب در دما یبه معنا (KPa) است. 

PSW تر یفشار بخار آب در دما یبه معنا (KPa) است. 
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 یرطوبت نسب تیاهم 3#

 

 یی گرما ش یآسا 1-3#

 

تشعشع متوسط، سرعت هوا، نرخ سوخت ساز بدن و  یهوا، دما یدما
در  یادیز ارینقش بس ی ها در کنار رطوبت نسب  نیپوشش و لباس ا زانیم
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  30 نیانسان ب شی آسا ی رطوبت نسب معموال .انسان دارد یی گرما شیآسا
 .درصد در نظر گرفته شده است 60تا 

  ی باالتر به رطوبت نسب یها یدر دما یی گرما شیبه دست آوردن آسا یبرا
  ارینقش بس یی گرما شی داشتن آسا یبرا ی نسب  رطوبت .می دار ازین یکمتر 
 .دارند یشتر ی ب تیدما حساس رات ییانسان ها به نغ اکثر  ی دارد ول  ی مهم 

کمتر  یی گرما  شی در آسا ی هوا کم است نقش رطوبت نسب یکه دما ی وقت
در  ی کند نقش رطوبت نسب ی م  دایپ شیدما افزا   ی وقت  ی شود ول ی م

 .شود ی م شتری ب یی گرما شیآسا

 

 یناراحت ش یافزا 2-3#

آن  تی ظرف شود تا ی هوا باعث م   نییپا  یکه هوا سرد است دما ی هنگام
  رونیممکن است ب نکهیو با احتمال ا ابدیرطوبت کاهش ب رشیپذ یبرا

 نی که ا ی باال باشد وقت ی لیاز خانه خ رونیهوا ب ی نسب  رطوبت برف ببارد و
به دست آمده در  دیجد ی شود رطوبت نسب ی م گرم هوا وارد خانه شده و

 .شود  ی باعث خشک بودن هوا م  نی کم است و ا اریدما بس نیا

انسان   یبرا ی است که باعث ناراحت نی هوا ا ی خشک  نی ا یاز ضرر ها ی کی
  ی نیب یز یاز عوامل خونر ی کی .پوست را به دنبال دارد ی خشک  شود و ی م

 .هوا است ی خشک  نیهم
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شود از رطوبت ساز   ی م  شنهادیپ میکن یر یمشکل جلوگ نیاز ا نکهیا یبرا
 .میها مخصوصا در اتاق خواب ها استفاده کن

 

 رطوبت ینشان دهنده ها یمترهاپارا 4#

 

 (Td) نقطه شبنم یدما 1-4#

آن که نسبت به سطح آب به حد اشباع   یمرطوب برا یکه هوا یی دما
 .ندیگو ی نقطه شبنم م یتا آن دما سرد شود را دما دیبرسد با

 چیه ماند و  ی م  ی فشار هوا ثابت باق ندیدقت کرد که فرآ  دینکته با نیا به
 نیهم به .شود  ی از آن برداشت نم ایبه نمونه هوا اضافه نشده و  ی بخار آب

نقطه شبنم  یدر دما ی ماند ول  ی است که نسبت اختالط هوا ثابت م  لیدل
با  یمقدار نسبت اختالط مساو   نیخاطر هم به رسد و ی به حد اشباع م

 .دما است نینسبت اختالط اشباع در ا

در هنگام شب سرد شود   نیزم ی ک یاز هوا در نزد ی نسب یا هیکه ال ی وقت
سرد شدن باعث  پس .امکان دارد که دما را به حد نقطه شبنم برساند

 .شبنم است  لیتشک ی اصل ندیفرآ انیم نیا در .شود  ی تراکم بخار آب م 
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 (Tw) تر یدما 2-4#

  ی آب بدون آن م ریکه هوا در فشار ثابت و در اثر تبخ یی دما نی تر  نییپا
  ی است را م ازیآب ن ریتبخ یکه برا  یی گرما .تر است یتواند سرد شود دما 

 .کرد نیخشک موجود در بسته هوا تام یتوان از هوا

  جهینت نیا در که هوا اشباع شده باشد و ردی پذ ی انجام نم ریتبخ ی زمان 
هواست   یاشباع شده برابر با دما یهواتر   یشود و دما ی سرد نم طیمح

 .تر و خشک و نقطه شبنم با هم برابرند یدما ی عبارت  به ای

 ابدی  ی م شی آب بدون بسته هوا افزا رینسبت اختالط در اثر تبخ ی موقع 
تر  یاست که دما لیدل نیهم  به  .اشباع باشد ریمورد نظر غ یهوا که

 .است هیاول ینقطه شبنم هوا یاز دما شتریب

هوا )که منظور همان   یتر و دما یدما  نیاختالف ب ی عن یتر  یدما کاهش
  یمربوطه خشک تراست که کاهش دما یهوا ی زمان .خشک است( یدما
 .باشد شتریتر ب


