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چکيده
خورشید بهترین منبع انرژی پاک در جهان است که سامانه های متنوعی برای بهره گیری از انرژی
آن ابداع شده اند.باتوجه به اینکه امروزه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و به خصوص انرژی
خورشیدی به طور قابل توجهی رو به گسترش است؛ یکی از روش های مورد توجه جهت نیل به
این هدف استفاده از دیوار ترومب در ساختمان ها می باشد .دیوار ترومب نوعی دیوار ذخیره ساز
حرارتی است که از یک دیوار تیره رو به جنوب از جنس مصالح بنایی تشکیل یافته که با شیشه
های عمودی پوشانده می شود.دراین مقاله نقش دیوار ترومب به عنوان یکی ازروشهای استفاده
ازانرژی غیرفعال خورشیدی باهدف ارائه راهکاری درتامین گرمایش و سرمایش در ساختمان ها ی
اقلیم گرم و خشک مورد بررسی قرار گرفته است  .هدف از انجام این تحقیق طبقه بندی اطالعات
موجود در رابطه با دیوار ترومب می باشد .در این مقاله ،ضمن بررسی اجمالی عملکرد دیوار ترومب
و معرفی انواع آن ،پارامترهای تاثیر گذار در بهینه سازی عملکرد آن طبقه بندی میشود .این
تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به ویژه مقاالت منتشر شده در مجالت بین المللی در سال
های اخیر است.
واژگان کليدي :انرژی خورشیدی ،سامانه ایستا ،اقلیم گرم و خشک ،دیوار ترمب
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در اقليم گرم و خشک

مجله علمی رویکردهای پژوهشی درمهندسی عمران و معماری (سال اول)

دیوار ترومب  ،سيستم جذب غير مستقيم انرژي خورشيدي
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مقدمه
تالش برای حل معضالت مهمی چون کاهش ذخایر سوخت فسیلی و آلودگی های ناشی از مصرف آنها ،تخریب محیط زیستت و...
توجه طراحان را به ساخت بناهایی معطوف ساخته است که در آنها راهکارهای مختلف جهت استفاده از دیگر منتابع انترژی در ایجتاد
آسایش حرارتی مدنظر قرار می گیرد .قسمت وسیعی از کشور ایران در اقلیم گرم و خشک واقع شده است .باتوجه بته ایتن موضتوع در
معماری سنتی این سرزمین سرمایش فضا از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و معماران سنتی از راهکارها و عناصر معماری متعدد برای
ایجاد آسایش به صورت ایستا بهره برده اند (مهدیزاده .)1331،با توجه به اهمیت ایجاد سرمایش در اقلیم گرم ،استفاده از سامانه هتای
ایستای سرمایشی در معماری ایران سابقه ای دیرینه دارد .دیوار ترومب یکی از قدیمیترین سیستمهتای جتذب غیتر مستتقیم انترژی
خورشیدی است .جذب غیر مستقیم انرژی خورشیدی از طریق سیستمهای گوناگونی امکتان پتذیر استت کته در پتروژههتای مختلتف
متناسب با شرایط خاص پروژه میتوان از آنها بهرهجست .البته بهترین روش این است که اصول حاکم بر هر سیستم را درک نمود و در
شکلی جدید به کار بست .دیوار ترومب اگر چه به عنوان اختراعی جدید شناخته شده است اما قدمتی دیرینه در معماری سنتی دارد و
می تواند به عنوان راهکاری مفید برای بهینه سازی مصرف ا نرژی در ساختمان های ایران مورد استتفاده قترار بگیترد  .در ادامتۀ ایتن
نوشتار ،به تشریح ساختار و چگونگی عملکرد این سامانه پرداخته می شود.

 سامانه هاي ایستا :گرمایش ایستا بر پایه استفاده از انرژی حرارتی خورشید و سرمایش ایستا بر پایته استتفاده از کاهنتده هتای گرمتایی مختلتف استتوار
هستند( .)Brown, M., Dekay, G.Z, 2001سامانه حرارتی ایستا سیستمی است که در آن عناصر اصتلی بنتا انترژی خورشتید را
جمع آوری ،ذخیره و دوباره توزیع می کنند .در جدول زیر چهار روش جهت ایجاد سرمایش و گرمایش به صورت ایستتا مطتر شتده
است.
سرمایش ایستا

گرمایش ایستا

سرمایش از طریق تهویه (تهویه با نیروی باد و اثر

جذب مستقيم

دودکشی و تهویه شبانه و کالهک تهویه باد و بام
دوجداره)

دیوار ذخيره ساز حرارتی (دیوار ترومب و

سرمایش تبخیری (تبخیر مستقیم وغیر مستقیم)

دیوار آبی)

سرمایش تابشی (مستقيم وغير مستقيم)

فضاي خورشيدي (گلخانه و آتریوم)
چرخه جابجایی هوا (بستر سنگی و سيستم
دوجداره)

 سرمایش از طریق اثر جرم (اتصال مستقيمو اتصال غير مستقيم)
 -2سرمایش از طریق رطوبت زدایی

جدول شماره1

 1-1عناصر معماری سنتی جهت سرمایش  :مهمترین عناصری که می توان به آنها اشاره کرد  :بادگیر،حیتا مرکزی،گتودال باغ ته ،
شبستان و شوادان ،شناشیل ،حوضخانه ،ایوان ،خیشخان  ،مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد  ،پنجره های زیر سقفی،گره بندیهای چوبی و
گ ی پنجره ها،بدنه آب (آبنما و حوض) در مجاورت ساختمان و اجزای ساختمانی دو پوسته.
مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد :استفاده از مصالح حرارتی  ،برای ذخیره گرمای روزانه و تخلیته شتبانه آن بتا استتفاده از تهویته شتبانه
موجب کاهش دما می گردد .سرمایش بنا با تهویه شبانه نیز مستلزم استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد است .در روز ،بتا ذخیتره
حرارت در مصالح ساختمانی در طول روز و کاهش دمای هوای بیرون در شب ،جریان تهویه هوا از خارج بته داختل بنتا ایجتاد شتده و
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گرمای آزاد شده از مصالح را به خارج هدایت می کند .بدین ترتیب مصالح خنک شده و قابلیت جتذب گرمتای روز بعتد را پیتدا متی
کنند( .)Brown M., Dekay, G.Z, 2001از طرفی در صورتیکه در شب دمای هوای داخل ساختمان کمتر از هوای ختارج باشتد،
گرمای ذخیره شده در مصالح در طول روز وارد فضای داخلی ساختمان شده و این چرخه سرمایش و گرمایش مصتالح ،هتر روز در بنتا
تکرار می شود .بنابراین استفاده از مصالح با جرم حرارتی زیاد موجب ایجاد یکنواختی حرارتی و کاهش نوسانات روزانه در ساختمان
می شود) . (Givoni, B 1988عالوه بر کاهش نوسانات دما ،در ساختمانهای حجیم سنتی ،وجود مصتالح بتا جترم زیتاد در جتداره
ساختمان ،مشابه عملکرد دیوارهای ترومب در سامانه های ایستا ،تاخیر زمانی عمده ای در انتقال دمای هوای خارج بته داختل وجتود
دارد .اگر مصالح داخل ساختمان مصالحی با جرم زیاد باشند ،سرمایش از طریق تهویه در طول شب می تواند گرمتای جتذب شتده در
طول روز را در داخل ساختمان به جریان بیندازد .گرچه تهویه در این مورد نقش اندکی داشته و انتقتال انترژی از مصتالح بته فضتای
داخلی اهمیت بیشتری دارد(مور،ف.)1332،
 -2دیوار ترومب :
تهویه طبیعی یک وسیله مهم برای بهبود آسایش حرارتی داخل ساختمان و کاهش مصرف انرژی است.استفاده از ستامانه هتای ایستتا
برای گرمایش و سرمایش ساختمانها راهکاری جدید نیست و طی قرنهای متمادی بشر از آنها استفاده کرده است .جذب مستتقیم نتور
خورشید از طریق یک پنجره معمولی با جهت گیری جنوبی ساده ترین نوع این سامانه هاست .دیوار ترومب بترای اولتین بتار در ستال
 ، 1591توسط مخترعی فرانسوی به نام فیلیکس ترومب در آزمایشگاهی در نیومکزیکو ساخته شد .پتس از آن ،ستایر پژوهشتگران بتا
روش های مختلف ،به بهبود کارایی دیوار ترومب پرداخته و ابعاد بهینۀ اجزای مختلف آن را به دست آوردند؛ برای مثال ،عترض بهینتۀ
فاصلۀ هوایی در دیوار ترومب تهویه شونده یک دهم ارتفاع دیواراستت و بهتترین تناستبات دری ته داخلی،سته بیستتم ارتفتاع دیتوار
است(ابوالحسنی.)1352،
دیتتوار ترومتتب (شکل )1یکتتی از ستتامانه هتای غیرفعتال خورشتیدی استت کته اجتزای آن شتامل دیتوار ذخیتتره ستتاز حرارتتتی
و یتتک ستتطح شیشتته ختتور بتتا فاصلتته مناستب در ستطح خارجتی جتدار (بته منظتور ایجتاد اثتر گلخانته ای در هنتگام تابتش)
متی باشتد ).(Mazria, 1979:144
آرویند چل و همکارانش در سال  2113بقای انرژی در ساختمان ها با استفاده از دیوار ترومب را مورد بررسی قرار داده اند و به ایتن
نتیجه رسیدند که با استفاده از دیوار ترومب دمای اتاق مابین  2283-1389درجه سانتی گراد قرار می گیرد که ایتن دمتا باعتی ایجتاد
شرایط بهینه می شود ).(Arvind Chel,2008

شکل :دیوار ترومب

دیتتوارترومتتب بتته دو دستتته دیتتوار ترومتتب تهویتته شتتونده)بتتتا دری تتته( و دیتتتوار ترومتتتب بتتتدون تهویتتته )بتتتدون
دری تته (تقستتیم متتی شتتود .بالکومتتب پیشتتنهاد متتی کنتتتد مستتتاحت دری تتته هتتتا  1تتتتا  2درصتتتد مستتتاحت کتل
دیوارترومتتب باشتتد).(Kabrhel,2009:22
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انواع مختلف دیوار ترومب برای اقلیم های مختلف و اهداف متنوع وجود دارد که به 11نوع زیر طبقه بندی می شود :که به دیوار
ترومب بومی ،دیوار ترومب کامﭙوزیتی ،دیوار ترومب آبی  ،دیوار ترومب کالسیک ،دیوار ترومب خورشیدی هیبریدی ،دیوار ترومب
ترنس وال ،دیوار ترومب با مواد تﻐییر فاز دهنده ،دیوار ترومب زیگزاگ  ،دیوار ترومب با فتوولتاییک ،دیوار ترومب مایع.
در ادامه نوشتار به بررسی چند نمونه از انواع دیوار ترومب پرداخته می شود.
 2دیوار ترومب بومی:دیوارهایی هستند که از جداره های شیشه ای در آن ها استفاده نشده است ،اما بدین معنی نیست که نقش شیشه در آنها حدف شده
است بلکه با استفاده از مصالح دیگر از آن بهره مند می شویم  (.رحمانی)1333،
 2-2دیوار ترومب کامﭙوزیتی:
این نوع دیوار با نام دیوار میشل نیز شناخته متی شتود ،نوع دیگری از دیوار ترومب است که از چند الیه مختلف تشکیل می شود .این
الیه ها شامل یک پوشش نیمه شفاف ،یک دیوار گرمایشی ،یک گودال در بسته ،یک حفره تهویه هوا و پانل های عایق
است(.)Saadatian,2012
 2-3دیوار ترومب کالسيک :
دیوار ترومب ساده ای است که دارای یک فاصله هوایی و شیشه است که بین دیوار داخلی و فضای خارج ساختمان قرار می گیرد .
ایده اصلی این دیوار بر استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی باال می باشد .این مصالح شامل آجر ،بتن ،سنﮓ و خشت است .معموال
سطح خارجی این دیوار ،برای افزایش جذب حرارتی به رنﮓ مشکی رنﮓ آمیزی می شود(.)Mazria,1979

شکل : 2دیوار ترومب کالسيک

 2-4دیوار ترومب فتووﻟتایيک :
نوع آوری این دیوار این است که در شیشه خارجی ترکیبی از پنل های فتوولتاییک است و همزمان انرژی خورشید را به گرما منتقل
می کند .با دیوار ترومب فتوولتاییک ،هوای سرد اتاق از فن پایینی کشیده می شود و گرمای پشت سلول های فتوولتاییک را جذب
کرده و گرم می شود.از دیگر مزایای این دیوار می توان به تولید الکتریسیته اشاره کرد (.)Chow TT,2003
 2-5دیوار ترومب زیگزاگ :
نوع دیگری از دیوار ترومب است و طراحی این دیوار طوریست که بدست آوردن گرمای زیاد و تشعشع را در روزهای آفتابی کاهش می
دهد.این دیوار شامل سه قسمت است ،یک قسمت یه سمت جنوب و دو قسمت دیگر ،به صورت زاویه دار طوری قرار می گیرندکه به
شکل  Vدر آیند (.)Prakash G‚ Garg2000
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شکل  : 3ساختمان مرکزي پارک ملی کارﻟيناي شماﻟی نمونهاي از دیوار ترومب زیگزاگ

 2-6دیوار ترومب آبی :
در این سیستم ،آب به دلیل ظرفیت گرمایی ویژه زیاد خود ،یک واسطۀ مناسب در ذخیره سازی حرارتی به شمار میرود .دیوار های
ترومب آبی ،گرما را در نتیجه جریان جابجایی آب از طریق دیوار انتقال می دهند (مور،ف.)1332،

شکل  : 4دیوار ترومب آبی

 -3اصول کلی بﻬينه سازي دیوار ترومب :
 3ضخامت دیوار و تاثير آن بر کارآرایی دیوار ترومب  :بهترین ضخامت برای دیوار ترومب 01-29،ستانتی متتر تخمتین زدهشده است  .به نظر می رسد برای فضاهای جبهه غربی،که به دلیل فاصله زمانی کوتاه میان غروب خورشید وشب ،به تاخیر زمانی کوتاه
تری نیاز دارند ،ضخامت کمتر دیوارمناسب تر می باشد (.)Dr. Amina Fares‚2012
 3-2مصاﻟح و تاثير آن بر کار آراییی دییوار  :در راستای انتخاب مصالح مناسب برای ساخت دیوار ترومب  ،تحقیقی روی گزینه
های سیمان ،آجر و آب صورت گرفته است که در این میان ،دیوار آبی بهترین عملکرد را به عنوان دیوار ترومب داشته است که با توجه
به ظرفیت حرارتی باالی آب کامال توجیه پذیر است).) Dr. Amina Fares‚2012
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نتيجه گيري :
تامین آسایش حرارتی در ساختمان از مهمترین اهداف طراحی اقلیمی است .دیوار ترومب یک سامانه خورشیدی غیرفعال استت
که از دیرباز برای تعدیل دمای فضاهای داخلی ساختمان کاربرد داشته است .نمونه هایی از دیوار ترومب ستنتی در کشتورهای هنتد و
قزاقستان وجود دارند.در این دیوارها دو جداره آجری با فاصله مناسبی از یکدیگر قرار گرفته و با روشی مشابه دیوار ترومب نوین عمتل
می کنند .در کشور ایران نیز در بسیاری از بناهای واقع دراقلیم گرم و خشک یا سرد و کوهستانی از مصالح با قابلیت جذب حرارتی باال
مانند آجر  ،خشت و سنﮓ الشه برای ساخت دیوار های ضخیم در بخش خارجی ساختمان استفاده می شد  .این دیوارها نیز عملکردی
مشابه دیوارهای ترومب سنتی داشته و تا حد زیادی به تعدیل دما در فضاهای داخلی کمک می کردند  .به این ترتیب استفاده از دیوار
ترومب به لحاظ سابقه ای که در معماری سنتی دارد  ،تناسب با اقلیم آفتابگیر بسیاری از شهرهای ایتران  ،در دستترس بتودن مصتالح
مورد نیاز برای ساخت  ،قابلیت الحاق شدن به ساختمان های موجود  ،صرفه اقتصادی و راحتتی اجترا نستبت بته دیگتر ستامانه هتای
خورشیدی ،یکی از بهترین راهکارها برای استفاده از انرژی های پایدار در معماری معاصر به ویژه در ساختمانهای واقع در اقلتیم سترد
وکوهستانی ایران است .گرمای حاصل از این سامانه مطبوع و یکنواخت است و با بکارگیری دری ه های هتوا بتر روی آن متی تتوان از
دیوار ترومب به منظور سرمایش ساختمان در تابستان نیز استفاده نمود .در صورت طراحی مناسب و با استفاده از تکنولتوژی روز دنیتا
می توان در اقلیم گرم و خشک ایران از دیوار های ترومب به جهت تامین سرمایش و گرمایش و دمای مطلوب بناها استفاده نمود.
با بررسی نکات ذکر شده می توان نتیجه گرفت که استفاده از دیوار ترومب با دری ه هوا به عنوان یک ستامانه گرمایشتی و سرمایشتی
درساختمانهای واقع در اقلیم گرم و خشک ایران از لحاظ اقتصادی کامال مقرون به صرفه و کارآمد است و در صورتی که از مصالح رایج
در این مناطق مانند انواع خشت استفاده شود هماهنگی مناسبی نیز با نما خواهد داشت  .در اقلیمهای گرم و خشک و به ویژه منتاطق
واقع در مرکز ایران بکارگیری این سامانه زمانی مناسب است که ضخامت آن نسبت به دیوارهای ترومب مناطق سردسیر بیشتتر باشتد
تا به دلیل جرم زیاد  ،تبادل حرارتی به مقدار کمتری صورت بگیرد ضمن آن که در نظر گرفتن تمهیداتی مانند نصب سایبان متحرک ،
پیش آمدگی سقف و تهویه مناسب برای کنترل گرمای تابش شده از آن به ویژه در ماههای گرم سال ضروری است.
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