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 چكیده

بهه نها    کیفیتی همهه شهمو     دستیابی به، در پی در عرصه های شهری دغدغه ارتقای کیفیت محیطی

شههر و کهانون    بهه  . عاملی که حكایت از تعق و گرایش آدمهی در محیط شهری است« شهروند گرایی»

و عمه  تحقهق   فضهاهای شههری   جهدایی ناپهریر   فضای سبز یكی از ارکهان رهروری و    دارد. زیستی

 تاثیر بسزایی در کیفیت منظر شهری و ارتقای سطح تعام ت اجتماعی فرهنگیکه شهروندگرایی است ،

لهه  با توجه به محدویت منابع آبی و نیز منابع فسیلی ، آنچه هدف از ایهن مقا  .و س مت شهروندان دارد

 سازه ایی  سیستم.  "درخت واره خورشیدی"خورشید با عنوان  انرژی است شرح اختراعی ست بر پایه

که ک درختی است شماتیبا استفاده از میله های مفتولی به شكل  آن بدین صورت است که بدنه، اختراع

 قطره روش آبیاریدر اطراف آن لوله های آب با استفاده از  و در آن گلدان های طبیعی قرار گرفته است 

و در باالی آن پنلههای خورشهیدی جههت     یردگ گلدانها قرار می بهترین و بهینه ترین حالت برای ای به

ر پایه جستجوها و نیهاز سهنجی ههای    این اختراع ب تامین روشنایی و انرژی الز  طرح لحاظ شده است.

  میدانی و نیز مطالعات کتابخانه ایی میسر شده است.
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 مقدمه -1

امروزه بحث زیبا سازی شهری یکی از عمده مسائل کالن شهرداری ها 

 آب و محددودیت این زیبا سازی شهری به دلیل  .اما محسوب می شود

به یدک  از سوی دیگر هزینه های فراوان  نیز تحمیل واز یک سو منابع 

بدالببع صدرن نظدر از تدوان      تبدیل شده است .مدیریت شهری معضل 

پاسدگگویی بده    ایبدر  یشهراز مدیران بسیاری طبیعی هر سرزمینی ، 

از تزئیندات مصدنوعی    فضدای شدهری   جلوه بصدری  باالبردن و این نیاز

هدای مصدنوعی    درخدت که از آن جمله میتدوان بده    استفاده می کنند.

از جملده   .متشکل از المپ های متصدل بده بدره شدهری اشداره کدرد       

تعمیدر و   بده هزینده هدای بداال    مشکالت استفاده ازا این درختهدا بایدد   

از  )بره شدهری   زیاد ازانرژی الکتریسیتۀ یا مصرنوهمچنین  نگهداری

اشداره کدرد    شدهری  ی و اکولوژیکطبیع با ساختار یناهمگونسو و  یک

کده  آنانرژی خورشیدی ضمن  تکیه بربا  تزیینی خورشیدی .درختهای 

وصدرفه   در زمیندۀ اندرژی  ، هزینه های ساخت ونصد  را کداهش داده   

تواما نیز میبایسدت   . الزم برخوردار می باشد جویی درآن نیز از کارایی

از درخت های طراحدی شدده ،امکدان اسدتفاده از      عنوان کرد این گونه

ی دریدافتی از  ژصفحات نمدایش الکترونیکدی و یدا بهدره منددی از اندر      

خورشید برای تامین شارژ دستگاه های عابران را نیز با تکیه بدر اندرژی   

  محیا میکند.خورشیدی 

از  عالوه بر آنکده طراحدی آن  یی طبیعی نیزهمچنین در بحث زیبا      

از همده مهدت تدر    شدکیلتر اسدت ،    و بسدیار زیبداتر   گذشته نمونه های

در پیکدره  مقاوم و همگون با اقلیت هر شهر استفاده از گونه های گیاهی 

 . این درخت می باشد

 خورشید ، منبع نامتناهی انرژی -2

امروزه سوخت های فسیلی یکی از آالینده های اصدلی محدیز زیسدت    

سداخت و سداز در جهدان    تحقیقات انجام شدده   شناخته شده اند. طبق

% ایدن  98حتی بیشتر از بگش صنعت ، انرژی مصرن  میکند. در ایران 

انرژی از منابع سوخت فسیلی تامین میشود. رشدد روز افدزون نیداز بده     

انرژی و پایان پذیری منابع سوخت های فسیلی از یدک سدو و افدزایش    

آلودگی های زیست محیبی از سوی دیگدر، محرکدی شدده اسدت کده       

ان و سرمایه گذاران در بگش انرژی به سمت مهار و تدامین آن از  محقق

منابع تجدید پذیر جذب شوند. با توجده بده پتانسدیل بداالی تدابش در      

مناطق وسیعی از ایران ، از میان مندابع اندرژی  تجدیدد پدذیر ، اندرژی      

 [1]خورشید دارای جذابیت بیشتری است. 

 ثانیده  هدر  در خورشدید  زمتوسد  طور بر طبق آخرین مبالعات ، به     

10×1.1" انرژی معادل 
. کندد  می ساطعاز خود  ساعتبر  کیلووات "20

اندرژی   آن% 47میزان  تنها خورشید، توسز شده رقت انرژی ذکر کل از

 در زمینبا این حال ،  که است معنی بدان این. رسد می زمین سبح به

Btu میلیون 60 حدود در تابشیانرژی  ساعت هر
 . کند می دریافت *

 در فسدیلی   هدای   سوخت محاسباتی ساده بر پایه آگاهی از میزان با     

 به خورشید تابش روز سه از ناشی انرژیمیتوان دریافت که ،  زمین دل

 هدای   سدوخت  کدل  احتدراه  از ناشدی  اندرژی   تمام بامعادل است  زمین

 راثد  در که گرفت نتیجه توان میو آشکار تر آنکه ،  زمین دل در فسیلی 

و دریافددت آن توسددز نیروگدداه هددا و کلکتددور هددای   خورشددید تددابش

کدره   قدرن  یک نیاز مورد انرژی توان می روز، چهل در عرضخورشیدی 

 . نمود ذخیره رازمین 

البته الزم به ذکر است که منبع انرژی خورشید نیدز دارای معدایبی       

 است که ار آن دسته میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :
 بده  توان می خورشیدی الکتریکی انرژی معای  مهمترین جمله از -1

 صدفحات  رانددمان  بدودن  پدایین  و قیمت تکنولدوژی آن  بودن باال

 سداعات  در خورشدیدی  اندرژی  چگدالی  بودن متغیر و خورشیدی

  .نمود اشاره سال مگتلف فصول و روز مگتلف

 مقددار  در تواندد  می است، بارانی شرایز یا ابری آسمان که زمانی -2

 .باشد گذار تاثیر رسد می خورشیدی پانل به خورشید که نور

چگونگی تولید انرژی خورشیدی در ش  و عمال نیداز بده ذخیدره     -3

 .آن

   ها و صفحات خورشیدیلوس -3

نام بدرده میشدود و یدا     ‡سلولهای فتو الکتریک یا†سلولهای خورشیدی 

.  نهداده اندد  بدر ایدن تکنولدوژی      واژگانیسدت کده  § سلول فتوولتائیدک 

اثدر   لدوژی کده بدر پایده پدیدده ایدی فیزیکدی شدیمیایی بده ندام           تکنو

تبدددیل  الکتریسددیته بددهانددرژی خورشددید را بگشددی از  فوتوولتاییددک

 .کند می

سلولهای خورشدیدی وسدایلی هسدتند کده اندرژی تابشدی ندور                

خورشید را به اندرژی الکتریکدی تبددیل میکنندد. پدیدده تولیدد ولتداژ        

مینامند. وقتی ندور بده    "فوتوولتایی "این روش را پدیده ناشی ازیانوجر

سبح این وسایل که از قبعات نیت رسدانا تشدکیل شدده اندد،می تابدد،      

                                                 
* British Temperature Unit  
† solar cell 
‡ photoelectric cell 
§ photovoltaic cell 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
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باعث آزاد شدن حاملهای بار الکتریکی در آنها میشود و در نتیجه ایدن  

حاملهای بار میتوانند آزادانه در داخل نیمرسانا ها حرکت کرده و توسز 

آوری و وارد  ودهایی که در دو طرن سلول تعبیه شده است، جمعالکتر

مدار شوند. رسانندگی این مواد نیت رسانا به طور کلی بده دمدا، شددت    

تابش، میدان مغناطیسی و مقدار دقیق ناخالصی موجود در ندیت رسدانا   

بستگی دارد. ازویژگیهای سلولهای خورشیدی میتدوان بده ایدن مدوارد     

زیادی اشغال نمیکنندد، قسدمت متحدرد ندارندد،     اشاره کرد، که جای 

بازدهی آنها با تغییرات دمایی محیز تغییر چندانی نمیکند، نسدبتا  بده   

سادگی نصد  میشدوند و بده راحتدی بدا سیسدتمهای بده کاررفتده در         

ساختمان جور میشوند. از اشدکاالت سدلولهای خوشدیدی میتدوان بده      

صدول مگتلدف و سداعات    هزینه تولید زیاد و بازدهی کت آنهدا کده در ف  

 [2] .متفاوت شبانه روز تغییر میکند، اشاره کرد

تغییرات دمایی نقش بسزایی بر روی راندمان ونیز توان سلول هدای      

خورشیدی دارند. با توجه به اینکه سلول هدای خورشدیدی بدر حسد      

زاویه تابش دارای توان های متفاوتی هستند. در دماهای پایین و نواحی 

لول های خورشیدی در مقایسه بدا منداطق گرمسدیر دارای    سردسیر، س

عملکرد بهتری هستند. توان های تولیدی در دماهای پایین بده مراتد    

 [3] .بیشتر از دماهای باال خواهد بود

رزونانس پالسمون سبحی ایجداد شدده بده کمدک نانومیلده هدای            

بده  جاینشانی شده در سلول های خور شیدی آلی فیلمنازد بدا توجده   

شکل ، اندازه و محل قرار گدرفتن نانومیلده باعدث افدزایش جدذب ندور       

 30خورشید میشود الیه فعال در این سلول از مدواد آلدی بده ضدگامت     

 80نانومتر انتگاب شده است افدزایش جدذب    45نانومتر و دوره تناوب 

درصدی نور خورشید با استفاده از تغییر شعاع سدبح مقبدع و جدنس    

نانومتر و از جدنس   11/  5مقبع دایرهای در شعاع  نانومیلهای با سبح

نقددددره ایجدددداد میشددددود ای نانومیلدددده در وسددددز الیدددده فعددددال  

بددا حضددور نانومیلدده   جددای داده شددده اسددت ""PEDOT":"PSSو

دایرهای و اضافه کدردن نانومیلده ای بدا سدبح مقبدع مسدتبیلی ، در       

 88دود بهترین حالت از لحاظ اندازه و جنس نانومیله، افزایش جذبی ح

ندانومتر از   15و عدرض   29افدزایش در طدول    ندرصد ایجاد میشود ای

 [4]. جنس نقره رخ میدهد

جایگاه منظر شههری در ارتبهاب بها نیازههای      -4

 انسانی

محدیز زیسدت بده منظدور اسدکان،      ر شهر یکی از پدیده های بشری د

تأمین معیشت و داشتن روابز اجتماعی و سیاسی، یک واحد فعدالیتی،  

جمعیتی دانست و به عبارت کلی تر شهر عبارت اند از، الحاه  کالبدی و

 . اگرچه زیبدایی بده عندوان    1390یک مکان با مردم ساکن آن )شعیه، 

یکی از اصلی ترین و عالی ترین نیازها و گدرایش هدا فبدری انسدان، از     

قدیت االیام همه ی انسان ها را به خویش جل  نموده و همه ی انسدان  

جدییت کدرده اندد. از آن   آن آن بوده اند. برای خلق های جویا و طال  

سگن گفته اند، و حتی درباره ی ادراد و مراقبت ادراد آن نیز بحدث  

نموده اند. شهر و زیباسدازی آن راببده ی مسدتقیمی بدر روان و افکدار      

مردم دارد. در شهری که زیبایی و جود نداشته باشد نمی توان زنددگی  

زیباخواهی روح شهروندان اسدت و ناپداکی،    کرد. زیبایی شهر، زیبایی و

اغتشاش و بی نظمی نشانه ی سرمسدتی و خودخدواهی و سدوداگری و    

 [5] .تفاخر بر زندگی اهل شهری با چنین ویژگی هاست
امروزه شهرها تبدیل به موزه هایی شده اند کده زیبدایی هدا را بده           

ور تبددیل  نمایش گذاشته اند . فضاهای شهری فقز به مسیرعبور ومدر 

شده و کمتر پاسگگو به نیازهای انسان امروزی اند. دراین میان تجدید 

و احیای فضاهای ارزشمند شهری وخلق فضاهای مبلوب و پاسگگو به 

نیازهای شهروندی، لزوم خلق مکانی را مبرح می کند کده بدا طراحدی    

خالقانه اش ، افراد را در تعامل با یکددیگر و جامعده قدرار دهدد تدا بده       

بیت جایگداه اجتمداعی خدود باردازندد. جدایی کده افدراد عدالوه بدر          تث

برخورداری ازفضای مبلوب، احساس قوی از تجربه ی اجتماعی دارند . 

به یادماندنی بودن، سرزندگی و منحصربه فرد بودن همگی موضدوعاتی  

مهت در منظر شهری هستند و درنهایت فرد با این حس از محیز ، بده  

     [6]. می کنندآن احساس تعلق پیدا 
دانش طراحی شهری با دغدغده ارتقدای کیفیدت محیبدی      یا حرفه     

عرصه های همگانی و بیرونی، در پی تحقق کیفیتی همه شمول به ندام  

در محیز شهری اسدت. ایدن کیفیدت کده از تعلدق و      « شهروند گرایی»

گرایش به انسان و شهروندان ساکن در شهر و کدانون زیسدتی حکایدت    

همترین دل مشغولی طراحان شهری و معماران در برخدورد  می کند، م

 یافته هدا  می شود.با طراحی عرصه های همگانی در طی تاریخ شمرده 

در محدیز  « شهروند گرایدی »برای این امر داللت دارد که بروز کیفیت 

شهری از طریق تحقق مجموع کیفیات محیبدی مانندد امنیدت، حدس     

ذیری، زیبدایی، مشدارکت مدردم، انعبدان پدذیری، زمینده       تعلق، نفوذپ

گرایی، نمایانی، معنی و حس مکان امکان پذیر است. برای دست یدابی  

 [7]طراح باید به عواملی توجه کند:  به این اهدان

تجمع دوستانه عابر پیاده )حضدور عدابر پیداده اولدین اصدل       .1

 .تبدیل یک مسیر به پیاده رو 

سدکونی و جمعیدت سداکن در    ضرورت وجود تدراکت هدای م   .2

 .جذب جمعیت پیاده

 5تدا   2برخورداری محدور از مقیداس انسدانی )سداختمان        .3

 .طبقه و پهنای مناس  خیابان
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 24و متتندوع محلدی و فعالیدت    وجود خرده فروشی فعدال    .4

 .ساعته

آرام سازی ترافیک، وجود سایه بان ها و درختان سایه انداز   .5

 .در راه

یکدی از ارکدان ضدروری و الینفدک فضداهای      پردیسه فضای سدبز        

شهری است که تاثیر بسزایی در کیفیت منظر شهری و ارتقدای سدبح   

تعامالت اجتماعی فرهنگی و سالمت شهروندان دارد امروزه به ویدژه در  

شهرهای بزرگ زندگی ماشینی و تجمع جمعیت موج  زندگی کسالت 

ای سبز شهرها ای آلوده شده است فضوآور و همچنین محیز های با ه

می تواند تا حدودی به حل مشکالت حاصدل از ایدن پدیدده در جهدت     

امدا بدا توجده بده      .سالمت افراد اجتماع و زیباسازی محیز کمک کندد 

اینکه کشور ایران در کمربند خشک نیت کدره شدمالی قدرار دارد و نیدز     

بگش اعظت آن دارای اقلیت خشدک و نیمده خشدک اسدت کمبدود آب      

نگهداری پردیسه ها را با چالش هدای جددی مواجده    احداث مدیریت و 

ساخته است این بحران چنان نگران کننده است که کشورهای مگتلف 

دنیا راهکارها و دستورالعمل هایی برای صدرفه جدویی در بگدش هدای     

مگتلف شرب صنعت و کشاورزی ارائه نموده اند پس با توجه به کمبود 

ارهایی جهت صرفه جدویی در  آب و عدم استفاده از آب شرب باید راهک

مصرن آب در پردیسه ها به کار گرفته شود از راهکارهای قابل ارائه می 

 [8] و نگهداری اشاره کرد. آبیاریکاشت، توان به تغییر شیوه های 

 واره های خورشیدیدرخت 

بددین صدورت اسدت کده بدنده      محصول پدژوهش ،   سازه ایی  سیستت 

شماتیک درختی اسدت  تولی به شکل درخت با استفاده از میله های مف

در اطدران آن لولده    و که در آن گلدان های طبیعی قرار گرفتده اسدت   

بهترین و  ای برای آبرسانی به قبره روش آبیاریهای آب با استفاده از 

 هدای  واره یرد. شکل درخدت گ گلدانها قرار می بهینه ترین حالت برای

.سداقه  خدت  باشدد   میبایست به نزدیکترین فرم بده یدک در   خورشیدی

 درخت همرنگ با درختان محیز رنگ آمیدزی و فدرم داده مدی شدود.    

 . سه متر می باشد ایده آل ارتفاع

اجرا وساخت آن این گونه در توضیحی تکمیلی تر میتوان گفت ،      

است که توسز اسکلتی فلزی به صورت درختی نص  می شود که این 

می دهد به جای شاخه ها از اسکلت به جز تنۀاصلی که پایه را تشکیل 

شبکه هایی در سرتاسر و دورتادور آن تشکیل شده است که به هر یک 

از شبکه ها یک لوله جهت تزریق آب برای تأمین آب گیاهان است ودر 

باالی درخت نیز یک سلول خورشیدی برای تأمین بره مصرفی در 

 .ش  استفاده شده است

ر وسز درخت کار شده است همچنین یک موتور گرداننده نیز د     

برای گردش وتغییر گیاهان وگلدان های کار شده نحوۀ کار هت بدین 

صورت است که گلدان ها در این شبکه ها نص  می شود،با لوله های 

کار گذاشته شده آب مصرفی آن تأمین شده ودر ش  نیز شبکه های 

ها چراغ ها دورتادور آن کار گذاشته شده وروشن می شود.این درخت 

عالوه بر زیبایی یک المان شهری در زمینۀمحیز زیست وگیاه پیشرو 

بوده است که فضا وهوای گلدانی آن را عالوه بر زیبایی منظره مببوع 

 ومبلوب می کند. 

 سلول ها و صدفحات خورشدیدی   خورشیدی های واره در باالی درخت

جهت تدامین اهددان   انرژی خورشید  به منظوردریافتقرار گرفته است 

عالوه بر روشنایی . برای روشنایی وچرخاندن درخت مورد نظر از جمله 

وزش  واره های خورشیدی با به حرکت درآمدن درخت وزیبایی محیز،

نسیت گون مببوعی همراه با رایحده گلهدای طبیعدی ایدن محصدول در      

 .محیز پیرامون آن رخ میدهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های واره درختفت ، در ذکر کاربرد این محصول می بایست گ      

 درخت طبیعی،یک بودن تمامی مزایای  داراعالوه بر  خورشیدی

همانند سایه اندازی ، تلبیف هوای محیز ، ایجاد نشاط و سرزندگی به 

 دارای ویژگی های منحصر به فردجهت جلوه های بصری و غیره ، 

 متمایز می بگشد.خود است که آن را از سایرمدل های پیشین  دیگری

با مشکل کت آبی  هجمله اینکه در بسیاری از استان های کشور کاز 

می توان از این  ، وکت بود فضای سبز وگونه های گیاهی مواجه هستند

همراه با گیاهان مقاوم و همگون با اقلیت آن استان ، تحت شرایز مدل 

قابل کنترل و نگهداری با صرن کمترین هزینه آبیاری و محافظتی 

ه های مگتص به آن از جمله صبه عالوه اینکه شاخ و ، استفاده کرد

 : درخت واره های خورشیدی . منبع : نگارنده 1تصویر 
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مصرن نکردن از حامل های انرژی وبحث زیبایی منظره وسایر موارد 

 ذکر شده می توان کاربرد گسترده این مدل را اثبات کرد. 

 خورشید انرژی از استفاده با که شده طراحی شکلی به سیستت این    

 آشنایان و دوستان با گای و استراحت برای راحت محلی کنار در

 تاپ لپ و موبایل انواع الکتریکی شارژ مانند امکاناتی از استفاده شرایز

 از آگاهی ، موبایل خز ریالی شارژ خرید ، سیت بی اینترنت از استفاده ،

 ، ولتی 100پنل  یک از استفاده ، اذان شنیدن با شرعی دقیق اوقات

 . کند می فراهت را... و ش  هنگام در مبلوب روشنایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 واره های خورشیدیدرخت مزایای  -5

 در ایدران و  واره هدای خورشدیدی  با توجه به کاربرد گسترده از درخت 

بلند مدت استفاده از ایدن درخدت هدا در سدالیان متمدادی       همای درون

از سوی دیگر اهمیت یافتن روز افزون مسأله حامل های انرژی  آینده و

هدای  ه بتواند بده بهینده سدازی سیسدتت     ک یاستفاده از روش در کشور،

و جلوگیری هر چه بیشتر از هدر رفت فعلی موجدود درسیسدتت    جاری

،می تواند بسیار مورد توجه بوده ودر این  کمک کند مورد استفادههای 

 .زمینه راهگشا باشد

 از جمله مزایای محصول مورد پژوهش عبارتند از : 

 ذیر جایگرینوانرژی تجدیدپ استفاده از سلول خورشیدی .1

 و سوخت فسیلی بره شهری

 و پیشین ای مشابهه با نمونه قیاسبسیار مناس  درهرینه  .2

امکان تلبیف هوا و ایجاد نسیت در اثر چرخش سازه و آب  .3

 جاری در سیستت

 سازگار و همگون با اقلیت بستر استفاده از گل های طبیعی .4

 به جای گل های مصنوعی

و تامیین  اس  وزیباییمنظور دید مندر ش  به ایجاد نور  .5

 بره برای عابران و کاربرانبه نیاز 

و امکان توسعه  درخت امکان تغییر گونه گیاهی در پیکرۀ .6

 سازه درخت

 نتیجه گیری  -7

راه و  سازی فضای شهری از قدمت کهنی برخوردار است حوضه ی زیبا

 ،برای زیباسازی فضاهای شهری اسدتفاده شدده   نیز های بسیار متفاوتی

استفاده از گونده   و گذشته عمدتا راه حل های طبیعی هه د چند که تا

، هر چندد کده در مدواردی حتدی گونده      های متفاوت گیاهی بوده است

هایی نامناس  با اقلیت ایدران آورده شدد کده از آن دسدته میتدوان بده       

  که بسیار وابسته به آبیاری است اشاره کرد. "چمن"

هر ها وهمچنین اهمیت سدرعت  اما عصر جدید به دلیل گسترش ش     

همچنین  کاهش منابع و در اجرای پروژه های زیر ساخت های شهری،

جویی در هزینه ها ایده های کالن شهری این موضدوع رادر نظدر    هصرف

دارد که از فناوری های نوین وهمچنین ایده های خالقانه در ایدن امدر   

  .استفاده کند

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از المان ها و وسایلی بداب شدد    در شهرهااز چندی پیش       

که عمدتا قرار بود کارگیاهان را انجام دهد وسعی داشت زیبایی وجلدوۀ  

یکی از این المان ها و . متفاوتی به پارد ها وفضاهای شهری ارائه دهد 

از  وسایل درخت های مصنوعی بود که از جنس فلز تشکیل شده بدود و 

معاید  ایدن    . نایی در ش  استفاده می شدد رشته های برقی برای روش

درخت ها این بود که عالوه بر ناهمگون بودن در فضای گیاهی از هزینۀ 

 منبع : نگارنده . : درخت واره های خورشیدی 2تصویر 

 . منبع : نگارنده در ش  : درخت واره های خورشیدی 3تصویر 
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ساخت زیاد وهمچنین بره مصرفی زیاد استفاده می کرد وهمچنین بده  

نکه گیاهی در آن استفاده نمی شد مدورد اقبدال چنددانی قدرار     آ سب 

باال ذکر شد شدهرداری هدا    نگرفت با این حال به خاطر شرایبی که در

 ها می باشد. آنکماکان هت مجبور به استفاده از 

است که عالوه بر اسدتفاده   واره های خورشیدی، سازه هاییدرخت      

ایجدداد فضددایی مببددوع در اطددران از سددلول   درآن و گیاهددان طبیعددی

کده بده جهدت جدایگزین     در باالی سرآن قرار گرفته اسدت   خورشیدی

که بره خود  د پذیر انرژی بجای سوخت های فسیلیکردن منابع تجدی

 را تأمین می کند و از جلوه تکنولوژی وطبیعت درآن استفاده می شود. 

هدن از این اختراع استفاده از انرژی پاد برای تولید انرژی       

می توان از این اختراع با حداقل هزینه و بهترین کاربرد است.الکتریکی 

ارد ها ، معابر عمومی ، پارد های جنگلی و در هر مکانی اعت از پ

مناطق دور افتاده و صع  العبور مانند راه ها و محل های تفریحی 

 کوهستانی استفاده نمود .
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