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Abstract 

Biodiesel is one of the proposed sources to replace fossil fuels. This renewable biofuel is compatible with current 

infrastructure and internal combustion engine systems. Potential measurement is necessary before manufacturing and 

industrial projects, and this is even more critical for biodiesel-related projects due to raw material issues. In this research, 

the potential measurement for the cultivation of oilseeds for biodiesel production in Tehran province has been done with 

the help of GIS software. The results of this potential measurement show that parts of the western and central regions of 

Tehran province are suitable for cultivating oilseeds for use in biodiesel production. However, about 90% of the areas of 

Tehran province are unsuitable for cultivating oilseeds, and its most significant limiting factor is soil texture. More than 

50% of the surfaces of Tehran province have an unsuitable soil texture for growing oilseeds. In order to identify the 

optimal areas for planting oilseeds, the average cost variable of (Cave) per liter of biodiesel is introduced. The results 

show that the cost of production, transportation, distribution, and supply of raw materials in these areas is cost-effective 

when the average variable cost is less than 92 thousand rials per liter of biodiesel produced. 
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1. INTRODUCTION

In recent years, many steps have been taken to 

eliminate fossil fuels and replace them with cleaner 

energy. A suitable and renewable alternative energy 

source for the transportation industry is biofuels 

obtained from biomass renewable sources[1, 2]. 

Compared to fossil fuels, biofuels are low carbon and 

naturally degradable fuels[3, 4]. Also, unlike other 

renewable technologies such as batteries and hydrogen 

cells, there is no need to redesign vehicles, and biofuels 

can be used directly inside the engines of internal 

combustion vehicles [5].  

Biodiesel with its many advantages can be a good 

alternative to petroleum diesel, so it is important to do 

economic feasibility studies. In the production of 

biodiesel, one of the most important obstacles is the 

supply of raw materials, which accounts for a large 

share of production costs [6]. In this study, the aim is to 

evaluate the feasibility of native oil products in Tehran. 

Most of these products include oilseeds such as 

rapeseed, sesame and sunflower seeds. Animal fats or 

oils can also be good sources of biodiesel. In this study, 

a GIS-based method has been used to investigate the 

potential of biodiesel production based on Tehran's 

native oil plants. 

2. Literature Review

Numerous studies and researches have been done on 

biodiesel production methods, suitable raw materials 

and economic feasibility studies. Ferkova et al. 

Investigated biodiesel production using greasy 

municipal effluents in European cities. In this study, the 

problems that fat-containing effluents create for water 

treatment plants, the appropriate process methods for 

converting these fats into biodiesel, as well as the 

economic opportunities and risks were investigated. 

According to this research, there is an annual 

production capacity of 3-414 x 10E4 biodiesel 

depending on the effluent treatment method from these 

fat-containing effluents [7]. 

3. Methodology

About 85% of the price of biodiesel is determined by 

the price of raw materials, and most of the raw materials 

used in the production of biodiesel are also used for 

food [8]. For this reason, it is vital to study the factors 

affecting the production of oily products for use as a 

primary feed. In this study, the aim is to find suitable 

geographical areas for planting primary feed used in 
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biodiesel refineries and soil salinity, soil structure, 

ambient temperature and rainfall in the area have been 

selected as the main parameters. By calculating the 

tonnage values of each of the native oil products, 

provided that the cost price of each hand is less than the 

desired criteria, the total price of all native oil products 

in each part of Tehran province is calculated using the 

following equation: 

𝐶𝑎𝑣𝑒 =
∑ (𝑚𝑖 ∗ 𝐶𝑖)𝑖

𝑃𝑎
 

(1) 

 

The flow diagram implemented in GIS software to 

map the optimal areas for the production of biodiesel 

raw materials is shown in Figure 1. According to this 

flow diagram, at first, the land use and climate map of 

Iran has been found in four sections: rainfall, suitable 

temperature, soil texture and soil salinity for Tehran 

province. Then, in these four sections, the layers are 

classified and the desired classes are identified, and 

then these maps are overlapped to find the desired and 

desired areas. 

 

 
Figure 1. Flow diagram implemented in GIS 

 

4. Results and Discussion 

 
 Using GIS software, four parameters of annual rainfall 

in terms of mm, annual temperature in terms of Celsius, 

soil texture and soil salinity in Tehran province were 

measured to measure the potential of biodiesel 

production from oilseeds and results are shown in 9 

individual maps and sectors.  

  After specifying the ideal classes in the map of 

Tehran province, we will overlap these areas to 

determine the ideal locations for growing biodiesel raw 

materials. The result is shown in Figure 2. As can be seen 

from the map, the suitable locations are in the west and 

parts of the center. Most areas of Tehran province are not 

suitable for cultivation. Damavand and Firoozkooh 

cities, although they have suitable salinity and 

precipitation levels, they do not have suitable 

temperature and soil texture. Varamin city is not one of 

the desirable places due to excessive soil salinity and 

inappropriate rainfall. 

 

 
Figure 2. Optimal areas for the production of biodiesel 

raw materials 

 

5. Conclusions 

 
This study investigates the potential of oilseed 

production in Tehran province for use in biodiesel. In 

this study, four factors of annual rainfall, annual 

temperature, soil salinity and soil texture were 

investigated. According to the results and maps, the 

biggest limiting factor in Tehran province is soil 

texture, so that over 50% of areas in Tehran province 

have hard soil texture, which is unsuitable for 

cultivating oilseeds. Another factor limiting soil 

salinity is Tehran province. Although about 50% of the 

province has a suitable salinity level, but the parts that 

have high salinity overlap with areas with suitable soil, 

which leads to a significant reduction in land suitable 

for growing oilseeds in Tehran province. The two 

factors of temperature and average annual rainfall in 

Tehran province were not in a favorable situation in 

general. However, these two factors met the minimum 

requirements in most areas of Tehran province and 

therefore did not restrict the selection of desirable areas 

for oilseeds. About 65 to 75% of the provinces have 

good temperatures and rainfall.  

According to the materials presented in the 

economic analysis section and according to the sources 

of native oilseeds in the province and the economic 

parameter of Cave, Tehran province with an annual 

production of more than 2 million tons of agricultural 

waste and an estimated 10% of this province as 

desirable areas for biodiesel production, it has a 

production capacity of 6000 liters of biodiesel per day. 

The result of this research is shown in Figure 2 and 

as it is clear from the map, most areas of Tehran 

province are not suitable for cultivating oilseeds. 

According to the obtained map, only about 10% of the 

area of Tehran is suitable for cultivating oilseeds. The 

most suitable areas of Tehran province include Mallard 

city in the west and Pakdasht city and Robat Karim city 

in the center in a more limited way. Very small areas of 

Rey, Shahriyar and Tehran are also suitable for 

growing oilseeds. According to the obtained map, it can 

be concluded that Tehran province is not suitable for 
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the production of biodiesel with the raw material of 

oilseeds on a large scale. Most areas of this province 

are unsuitable for oilseed cultivation; And some 

conditions in the favorable areas are also minimal. 

Also, the fact that Tehran province is an urban province 

and most of its agricultural lands are currently under 

cultivation should be taken into account. However, 

Tehran province has the ability to produce biodiesel in 

a limited way and in most small production units. These 

biodiesel production units should be built in the west of 

Tehran and in Mallard city to be close to suitable lands 

for growing oilseeds. It is also recommended that 

agricultural plants that can grow in hard or saline soils 

be examined for planting in unsuitable soils. 
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    چکیده

تا    يستیز   يزلمدل از د  ينا  یدتول  هايي. تکنولوژ است  يزلطور خاص دبه  یلی،فس  هاينمودن سوخت  يگزينشده جهت جا  یشنهادپ  هايعباز من  يکی  يستیز  يزلد

مواد    يباال  يينهکه نشات گرفته از هز   است   یدتول  يباال  يينههز  يستیز  يزلد  ید مانع تول  ينبزرگتر.  استانبوه را دارا    یدتول  يیو توانا  یدهبه بلوغ رس  یحد مناسب

  يزلمرتبط با د هاي پروژه يامر برا  ينو ا  است ي ضرور ي امر یو صنعت یدي تول هايقبل از پروژه یسنجیل. انجام پتانسباشدیاست م یروغن هاي آن که دانه يیهاول

در استان    یوديزلب   یدجهت تول  یروغن  هاي جهت کشت دانه  یسنجیلپژوهش پتانس  ين. در ااست  تریاتیح  يآن امر  یهمسائل مربوط به مواد اول  یلبه دل  يستیز

استان تهران مناسب کشت    ي از مناطق غرب و مرکز  هايیکه بخش  دهدینشان م  یسنج  یلپتانس  ين ا   يجاست. نتاانجام شده  اس آيجی  تهران به کمک نرم افزار

برا  یروغن  هايدانه استفاده  ااست  زيستی  يزل د  یدتول  ي جهت  با  برا  90حدود    حالين.  تهران  استان  مناطق  از  دانه  ي درصد  .  استنامناسب    یروغن  هايکشت 

 یروغن  هايبافت خاک نامناسب جهت کشت دانه  يدرصد از سطوح استان تهران دارا  50از    یشو ب   استاستان تهران    یبافت خاک   ،عامل محدودکننده  ينبزرگتر 

شود. نتايج نشان  معرفی می  یوديزلب   لیتربه ازاي هـر    aveCمتغیر هزينه متوسط    ی،روغن  يهاکاشت دانه  ینهمناطق به  يی. در ادامه براي دستیـابی بـه شناسا است

  ينه مناطق مقرون به صرفه اسـت کـه مقـدار متغیـر هز يندر ا  یوديزل ب   یدهاي تولید، انتقال، توزيع و تـأمین مـواد اولیـه، هنگامی تولدهد که با توجه به هزينهمی

 باشد.   یديتول یوديزلب   یتربه ازاي هـر ل يالهزار ر  92متوسط کمتر از 

 یوديزل، تهران ب یدتول یلپتانس ی،بوم یمحصوالت روغن یايی، اطالعات جغراف یستمس :انواژگد کلی
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Abstract  
Biodiesel derived from oilseeds is one of the proposed sources to replace fossil fuels, especially diesel. The production 

technologies of this model of biodiesel have reached a suitable level of maturity and have the ability of mass production. 

The biggest obstacle to biodiesel production is the high cost of production, which stems from the high cost of its raw 

materials, which are oilseeds. Potential measurement is necessary before manufacturing and industrial projects, and this 

is even more critical for biodiesel-related projects due to raw material issues. In this research, potential measurement for 

cultivation of oilseeds for biodiesel production in Tehran province has been done with the help of GIS software. The 

results of this potential measurement show that parts of the western and central regions of Tehran province are suitable 

for cultivating oilseeds for use in biodiesel production. However, about 90% of the areas of Tehran province are 

unsuitable for cultivating oilseeds and its biggest limiting factor is soil texture. More than 50% of the surfaces of Tehran 

province have unsuitable soil texture for growing oilseeds. In order to identify the optimal areas for planting oilseeds, 

the average cost variable of (Cave) per liter of biodiesel is introduced. The results show that according to the costs of 
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production, transportation, distribution and supply of raw materials, when producing biodiesel in these areas is cost-

effective when the average variable cost is less than 92 thousand rials per liter of biodiesel produced. 

Keywords: GIS, Biodiesel production potential, Native oil products, Tehran. 

 

  مقدمه  -1

  ی ط و در است  ها امعهج  و ها انسان یتمام  ي برا  ی دغدغه اساس يک   ي انرژ یهته

مختلف  يختار منابع  تام  ی از  گشته  ینجهت  استفاده  امروزه،  آن  است. 

اصل  یلی فس  هايسوخت ب   هستند  ي انرژ  ین تام  یمنبع  درصد    80از    یشو 

  هاي سوخت  .[1]  اند شده  یهمنابع ته  ين از ا   2019شده در سال  مصرف  ي انرژ

آزادساز  یلیفس تغ  ايگلخانه  يگازها  يبا  باعث  اتمسفر    یماقل  ییراتدر 

و سالمت    یطیمح  يستدر حوزه ز  زيادي مشکالتايجاد  و منجر به    گردند یم

بدگردندیم م  ين.  کاهش  گازها  یزان جهت  حذف    ايگلخانه  ي انتشار  با 

جا   یلیفس  هايسوخت آن  يگزينو  انرژنمودن  با    ر راهکا  يدپذيرتجد   هاي يها 

 . [3 ،2] است یمناسب

نقل    صنعت و  سال  است  يعیاز صنا  يکیحمل  گاز    ياديز   يرمقاد   یانهکه 

م  ايگلخانه ا نمايدیآزاد  مسبب    ين.  کربن  23صنعت  گاز    ید اکسيددرصد 

ناش انرژ  یآزادشده  و    ي از مصرف  صنا  يکیبوده  وضعاست  ينده آال  يعاز    یت . 

. طبق آمار ترازنامه سال  است  ترپررنگ  يرانکشور ا   يصنعت برا  ينا   يندگیآال

نقل    يران،ا   2017 و  حمل  آال  يکی صنعت  و    است کشور    يع صنا  ترينيندهاز 

د  24.18 کربن  کل  سال    يافته انتشار    ید اکسيدرصد  بخش    يبرا  2017در 

نقل   و  همچناستحمل  ا   ین .  نقل  و  حمل    یاصل  یدکننده تول  يرانصنعت 

اکس  یخطرناک  یطیمح  يستز   هاييندهآال   یدهاي اکس  یتروژن،ن   يایده مانند 

 . [4]  استکربن  یدگوگرد و مونواکس

سوخت  يادي ز   هاي قدم  یر اخ  هاي سال  در حذف  و    یلی فس  هايجهت 

انرژ  يگزين جا با  آن  انرژ  يک.  استشدهبرداشته  ترپاک  هايينمودن    ي منبع 

  يستیز   هايصنعت حمل و نقل، سوخت  يبرا  يدپذيرمناسب و تجد   يگزينجا

. سوخت  [6  ،   5]  آيندیم  توده بدست  يست ز   يدپذيرکه از منابع تجد  هستند

مقا   زيستی قابل  یسوخت    یلی،با سوخت فس  يسه در  و    یت با مقدار کربن کم 

همچن[7  ،  2]  است  یعیطب  يهتجز د  ین.    هاي يتکنولوژ  يگربرخالف 

باتر  يدپذيرتجد سلول  ها يمانند  طراح  یازين   یدروژنیه  هاي و  مجدد    یبه 

ز  یهنقل  يلوسا سوخت  و  ندارد  م  يستیوجود  موتور    یممستق  توانیرا  درون 

  . ]8[ کار برددرون سوز به یهنقل ايل وس

مونوآلک  ی مخلوط  يک  يستی،ز  ديزل سوخت    يککه    است استرها    یلاز 

  ،   2]  استدست آمده از نفت  به  يزلسوخت د   مناسب   يگزينو جا  يدپذيرتجد

تجد   ينا  يیشینه پ.    [9 سال    يدپذيرسوخت  که    یزمان   گرددیبرم  1900به 

د زم  يزلرودلف  بادام  روغن  برا  ینیاز  عنوان سوخت  د  يبه    د خو  يزلیموتور 

مشتق    يزلبا د  یببه صورت ترک  توانیرا م  يستیز   يزلاستفاده نمود. امروزه د 

بردبه  يزلیبه صورت خالص در موتور د  يااز نفت   را    يستیز   يزل. د[10]  کار 

تجد ا  توانیم منابع    هاي یچرب   ی،خوراک  یرغ  يا   یخوراک  یاهانگ  يدپذيرز 

ماده  ياو    یوانیح حاو  ايهر  اس  یرهايزنج  يکه  باشد    چرب  یدبلند 

دست آمده از  به  يزلنسبت به د  يستیز   يزل د  ین همچن  .[11،    9]  آورددستبه

نفت سولفور  حاوي  و  بوده  ترپاک  یمشتقات  انتشار    یستندن   يمواد  مقدار  و 

به د UHCکربن،    یدمنواکس نسبت  آن  ا   است.کمتر    يزل و دود  بر    ، ينعالوه 

  يسه در مقا   %45/78را تا   اکسیدکربن دي انتشار  یزانم  تواندیم  يستیز   يزلد

د به[11،    2]  دهدکاهش  ینفت  يزلبا  کل.  اول  ی،طور  مواد  نوع  به  و    یهبسته 

  هاي يزلوجود دارد. نسل اول د  يستیز  يزلچهار نسل د  ید، تول  هاييتکنولوژ

سوخت  يستیز م  هايیبه  منابع  شودیاطالق  از  قند،    ی که  نشاسته،  مانند 

روغن  یوانیح  هايیچرب  م  یاهیگ  هايو  دست  تکنولوژ  آيد،یبه  لحاظ    ي از 

د  ين ا   یدتول از  اکنون    است   ديگر  نسل   سه   از  تر کامل  یيستز  يزل نسل  و هم 

برز   يکاآمر  يکشورها تول  يلو  حال  د   ينا  یددر  از  ذرت    يستیز   يزلنسل  از 

ن يکا )آمر   يستی ز  يهايزل. نسل دوم د[12،  11  ، 8]  هستند(  يل )برز  یشکر( و 

  يستی،ز   هاييزل. نسل سوم دگرددیم   یهته  خوراکی  یرغ  یهاز مواد اول  تواندیم

زائد استفاده    هايو روغن  ها یکروجلبکمانند م  یبرخالف دو نسل قبل از منابع

م  کندیم رقابت  غذا  هاینزم  یانکه  مواد  .  [11]  کندینم  يجادا   یزراع  يی و 

  هی تا بازد  کند یاستفاده م  يافته   یکژنت  ییرتغ  هاي لبکیکروجنسل چهارم از م

که    یدتول ببرد  باال  جد   يکرا  ن   يد رشته  و  تحق  یازبوده  دارد   یقاتبه    فراوان 

[13] .  

د   همانطور شد،  ذکر  مز  يستیز   يزلکه  م  هاييتبا  خود    تواند یفراوان 

هم  .باشد  ینفت  يزلد   يبرا  یمناسب  يگزينجا امکان   ،علت  ینبه    انجام 

مهم  ياقتصاد  هايسنجی تولاست  یامر  در  موانع    يکی  يستی،ز   يزلد  ید.  از 

ته  یار بس اول  یه مهم  ز   است  یهمواد  سهم  هز  يادي که  آن    ولید ت  هاي ينهاز  به 

پ ا[14]  کندیم  یدا اختصاص  در  امکان  ين.  جهت  هدف    سنجی  پژوهش 

  هاي محصوالت شامل دانه  ين . عمده ااستشهر تهران    یبوم  یمحصوالت روغن

  هاي یچرب   ین همچن  است   گردان  آفتاب  هايمانند کلزا، کنجد و دانه  یروغن

ن   هايروغن  يا  یوانیح شده  م  توانندیم  یز مصرف  ته  ناسبیمنابع    یهجهت 

  ي راب    1اس آيجی بر  یروش مبتن  يکمطالعه، از    ينباشند. در ا  يستیز   يزلد

کارخانه  یوديزلب   ید تول  یلپتانس  یبررس اساس  تهران    ی بوم  ینفت  ي هابر 

 .استاستفاده شده
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تحق و  اول  يستی،ز  يزل د  ید تول  هايروش  يبرو  ياديز  یقاتمطالعات    یه مواد 

امکان مطالعات  و  گرفته  ياقتصاد  سنجیمناسب  انجام  و  آن  فرکووا  است. 

در    یچرب   يدارا  يشهر  هايرا با استفاده از پساب  يستیزيزلد  یدهمکاران تول

ا  یبررس  يیاروپا  يشهرها در  پس  یمشکالت  یقتحق  يننمودند.    هاي ابکه 

به  یهتصف  يواحدها  يبرا  یچرب   يحاو مآب  مناسب    هايروش  آورند،یوجود 

د   هایچرب   ينا  يلتبد   يبرا  ينديفرا همچن  يستیز  يزلبه    هاي فرصت  ینو 

ر  ياقتصاد بررس  هاييسکو  ا  یآن  طبق  *  414-3ساالنه    یقتحق  ينگشت. 

قابل  4^10 تصف  يستیز   يزلد  یدتول  یتتن  روش  به  ا  یهبسته  از    ين پساب 

 . [15] وجود دارد ی چرب   يحاو  هايپساب

را    يستیز   يزلد   یدتول  ياقتصاد  سنجی   و همکاران امکان  يشوالا  فلیکس

در   است روغن نخل  یددر صنعت تول یمحصول جانب يک نخل، که   ین روغن اول

ن  راکتور  یجريه کشور  از  استفاده  ا  ی بررس  ي ادسته  هاي با  طبق    يننمودند. 

تول  یقتحق عنوان    يستی ز  يزلد   ید بازده  به  متانول  از  استفاده    يندفرا  الکلبا 

استر  کاتال  يفیکاسیونترانس  حضور  در  هیدروکسید یستو   5/62،  پتاسیم 

  يستی ز  يزلمشخصات د  ینانبوه بود. همچن  یدتول  يدرصد بود که مناسب برا

 
1.GIS 
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مشخصات  یديتول با  که  ASTM D975   همراستا  برا  يک،    ي استاندارد 

  يزل د  ید تول  يند ان فراو همکار  یسیک. ساندرا گل [16]  است  يزلی د   هايسوخت

( را با  ینفت  يشگاه خارج پاال   يا )در داخل    یستینمودن کاتال  دار یدروژنبا ه  زسب

کاتال  یآلکال  يقاز طر   يزلد   یدتول  يند فرا با  فرا  یست نمودن  و  فوق    يند همگن 

آنالنموده  یبررس  یبحران  و  تن    100000  یتبا فرض ظرف  ياقتصاد  یزهاياند 

برا را  سال  داده  يندهافرا   ين ا  ي در    يندها فرا  ين ا   یه اول  خوراک .  اندانجام 

ر  یاهیگ  هايروغن د  يختهدور  و    گلیسريد   يتر  هايروغن  هاينوع  يگرشده 

نتاست تول  يک داد که ساخت  نشان  یقات تحق  ينا  یجه.  با    يزل د  ید واحد  سبز 

  يشگاه پاال   يک به صورت جدا و خارج از    یستینمودن کاتال  دار یدروژنه  يند فرا

اقتصاد  است   يی باال  گذاري يهسرما   ينههز   يدارا ایستن   يو  با  دو    ين.  حال 

فرا   یستکاتال  يندفرا و  بحران   يندهمگن  ه  ی،فوق  کنار  نمودن    داریدروژندر 

هر سه مشابه هم هستند و در محدوده    ی،نفت  يشگاهدر داخل پاال   یستیکاتال

 .[17] گیرند یقرار م یتردالر بر ل 0.68-0.63

امکانتقی همکاران  و  ز   یدتول  ياقتصاد  سنجیزاده  با    يستیسوخت  را 

ا  در  از پسماند مرکبات  اصل  اين   با .  اندنموده  یبررس  يران استفاده    ی که هدف 

از    يستی روغن ز  یدبوده، اما تول  يستیاتانول و گاز ز   ید تول  یشترپژوهش ب   ين ا

و طبق    است   پذيرامکان  یزن   يستیز  يزلد  تولید   جهت   مرکبات  پوسته   و   هادانه

ا  یقتحق  ينا پتانس  يراندر  اتانول،    یترل  یلیونم  27  یدتول  یلپسماند مرکبات 

تن زغال   8/17و  يستیروغن ز  یتر ل یونمل 9/84متر مکعب متان،  یلیون م 79

تول  يما.  سال [18] دالر وجود دارد    یون مل  60/28معادل     يزل د  ید و همکاران 

و روغن تفاله    يشده آشپزمصرف  هايوغنر  یهدو ماده اول  يقرا از طر  يستیز

برا  يتون ز بررس  هستندمضر    يست ز   یطمح  يکه  مشخصات    یرا  و  نمودند 

د  یدي تول  يستی ز  يزلد  یزيکیف با  نت  يسه مقا  یمعمول  يزلرا  و    یجه نمودند 

د که  ا  يک  يستیز  يزلگرفتند  ز   ی، سم  یرغ  يمن،سوخت  لحاظ    يستیاز 

تجد   پذيريبتخر را در موتورها  توان میکه    است   يدپذيرو  بدون    يزلی د  ي آن 

 .]19[ کار برددر موتور به ییريتغ یچه

  یاهان که از گ  يستیز   يشگاه پاال  يک و همکاران کارکرد و ساخت    رحیمی

از پسماند    يستیو گاز ز  يستیز   يزلد  یدجهت تول  یهچک به عنوان ماده اولرک

 یو فن  يرا از لحاظ اقتصاد  کردیاستفاده م  يستیز   يزلد  یديمواد تول  یاهیگ

با حالت  یبررس ادامه آن را  تولموا  یاهیکه از پسماند گ  ینمودند و در    یدي د 

تول  يستیز   يزلد م  ید جهت  استفاده  ا   یبررس  شد،یبخار  به  آنها    ين نمودند. 

ا  یدند رس  یجه نت اقتصاد  يستیز   يشگاه پاال  ينکه  لحاظ  .  است  پذيرامکان  ي از 

  يزل د  یمتق ي مساو يزل د یمت نشان داد که متوسط ق  ینفو  ياقتصاد  یبررس

د  9  يستیز از  ز   یهنگام  بود،   ترارزان  یاتیمال  يزلدرصد  گاز  از    يستیکه 

 . [20]  گشتیم ید پسماند واحد تول
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ق  85  حدود ق  يستیز  يزلد  یمت درصد  اول  یمتتوسط    یینتع  یه محصوالت 

ب   گردند یم اول  یشترين و  تول  ايیهمحصوالت  در  کار  به  يستیز  يزلد   یدکه 

  یلدل  ین به هم  .[21]  روندیبه کار م  یز ن   يیجهت مصرف غذا   شوند یگرفته م

تاث  یبررس تول  یرگذارعوامل  روغن  یددر  عنوا  یمحصوالت  به  استفاده    ن جهت 

  یايی مناطق جغراف  يافتن مطالعه هدف    ين. در ااست  یاتیح  يامر  یهخوراک اول

اول   يستیز   يزلد  هاييشگاهمورد استفاده پاال  یه مناسب جهت کاشت خوراک 

باران    یطمح  يخاک، ساختار خاک، دما  ي و عوامل شور  است  بارش  و مقدار 

مرتبط    ي . پارامترهاتاسانتخاب گشته  ی اصل  يبه عنوان پارامترها  یزدر محل ن 

 .استبارش باران و ساختار خاک  یط،مح يخاک، دما  يشامل شور

 خاک   ي شور  -1-3

نمک موجود    تواندمی  هانمک  اين  منشا.  باشد  هااز نمک  یغن  تواندیخاک م 

ناش  يا(  ی )مناطق ساحل  ياسازنده، آب در   هايدر سنگ آب   یآب  باشد    یارياز 

جذب    ياگشته    یرآب تبخ  یاري. بعد از آب استنمک    يريمقاد  يکه معموال حاو

باق  گرددیم  یاهگ در خاک  نمک  مقادماندیم   یاما  طر   شوري  ير.  از    يق خاک 

  .گرددیمشخص م 1جدول 

 خاک يشور يرمقاد يدسته بند 1  جدول

 غلظت نمک                    رطوبت خاک   میزان شوري

 ( گرم بر لیتر) ( میلیمز بر سانتی متر)

 3-0   0- 4/ 5 غیر شور

 6-3 4/ 5 -9 کم شور

 12-6 18-9 شوري متوسط

 12بیش از  18بیش از  شوري زياد 

 

که    است  یطیمح  زيست  کنندهمحدود  ترينياز ضرور  يکیخاک    شوري

کشاورز محصوالت  رفتن  دست  از  به  افزا [22]  گرددیم  يمنجر    ي شور  يش. 

درصد   50تا  ی اصل ي متوسط محصوالت کشاورز یخاک منجر به کاهش بازده

باال[23]گرددیم غلظت  استرس  ي.  به  منجر    يونیو    يکاسمز   هاينمک 

خواهد    یاه گ  هايبخش  یدر تمام  آوريانکه متعاقبا منجر به اثرات ز  گرددیم

  ي. شوريدآن خواهد گرد  وريکاهش بهره  يا   یاهباعث مرگ گ  يت شد و در نها 

دارا مهم    ي خاک  بخش  گ  استدو  بر  ابتدا  [24]  گذاردیم  یرتاث  یاه که  در   .

گ  آيدیم  يینپا  یآب   یلپتانس اسمز   یاهو  استرس  خشکس  يکدچار    الیمشابه 

ر   گرددیم امالح در منطقه  تجمع  با  ارتباط    يشهکه  ادامه  [25]  است در  . در 

  ي رو  کنندیرا مختل م  مغذي  مواد  جذب  هاکه نمک  یزمان   يونی عدم تعادل  

تجم  دهدیم دل  ها يون  یعو  زمان  مرور  .  هست  یاهگ  یتمسموم  یاصل  یلبه 

سر  يستز  ی بازده طور  به  منف  يع توده  به شکل  است  یو  در    يک اسمز   رسبا 

  یبستگ  دهدیم  ي که در ادامه رو  يیغشا   یتکه مجروح  ی در حال  استارتباط  

قابل و  نمک  جذب  نرخ  ذخ  يبند بخش  یتبه  بافت  سازيیرهو  در    هاي نمک 

و    ينبد    .[24]دارد    یاهیگ مرگ  به  منجر  خاک  در  باال  نمک  وجود  صورت 

ز   يکشاورز  یاهانگ  یفتضع کاهش  ميستو  محصول  توصگرددیتوده    یه . 

با مشکالت نمک موجود در خاک از گونه   یاهی گ  يهاگشته که جهت مقابله 

   .[22]دد مقاوم به نمک استفاده گر
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به دما  یاهنرخ رشد گ   یاهی گ  يدارد و هر گونه  یبستگ  یطمح   يو توسعه آن 

  ي دما  يک و    بیشینه  يک   کمینه،  يک   ي دارد که دارا  يیمحدوده خاص دما   يک

ب [26]  است  آليدها منف  یشترين.  موج  ی اثر  را  بر    يدشد   يیگرما   هايدما 

اضاف  یاهانگ  وريبهره حرارت  دان  یدارد.  تعداد  کاهش  و    یاهانگ  هايهباعث 

هوا از محدوده    ي که دما  ی. هنگامگرددیاز دانه م  یاهان مدت زمان پر شدن گ

م  ینهبه بازده  رود،یباالتر  ابتدا  کاهش  دهیمحصول  یدر  به  به    يافتن شروع 

م آرام  افزا   کند یشکل  با  ا  یشترب   يشو  م  يندما  کم  سرعت  به    .شودینرخ 

  .گرددیخشک م وزن گیر منجر به کاهش چشم یندما همچن يشافزا 

در نظر    یقاتدر تحق  يینپا  يمعموال اثرات دما  ی،جهان   يش گرما   یلدل  به

نم ا  شود،یگرفته  دماها  ينبا  دارند.    یزن   يینپا  يحال  را  خود  مخرب  اثرات 

برگ اصل  يست ز   تجمیع  و  هافتوسنتز  منبع  که  به    استدانه    یبازده  یتوده 

به سرما حساس   ناشهستندشدت  به و  ی. استرس  گشتن    خیماز سرما منجر 

م انرژ  یان تعادل  س  ي منبع  م  گردد یم  یکیمتابول  ینکو  کاهش  که  به  نجر 
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برگ خواهد شد   نرخ فتوسنتز [27]منطقه سبز  . کاهش منطقه سبز برگ و 

 .گرددیدانه م یتوده و متعاقبا بازده يستز یع باعث کاهش تجم یزن 

 ارش باران در محل ب  -3-3

  يک  یاهانگ  گونیگونه  يشو افزا   وريبر بهره  گیريبارش باران ساالنه اثر چشم

بارش دارد.  تام  هايمنطقه  را  خاک  رطوبت  مناسب  مقدار  به  و    ینباران 

  یتروژن مانند ن   ي. عالوه بر آن مواد مغذکنندیباال به آب را فراهم م  یدسترس

دسترس با  شدت  ب   یآب   یبه  و  دارند    گذارندیم  یرتاث  وريبهره  يرور  تعامل 

تحق.  [28] افزا   ینحس  یرذک  یقطبق  همکاران  به    یزانم  يشو  منجر  بارش 

  بخشید  خواهد  بهبود  را   هامحصوالت خواهد گشت و رشد دانه  یبازده  يشافزا 

ا .  [29] باران هم  ينحالبا  تضم  یشه بارش  بازدهینبه  محصول    ي باال  ی کننده 

با  نیست د  يدو  مح   يگريعوامل  و    يطشرا   محصول،رشد    یطمانند  خاک 

فراهم نمودن آب به شکل    ین در نظر گرفته شوند همچن  یز محصول ن   يريت مد

آب   یريدر مراحل مختلف رشد جهت جلوگ  یاريآب  و کنترل    ی از استرس کم 

 .هستند يگرمهم د يهرز امرها ياهعلف

 ساختار خاک   -4-3

و  و  م  يژگی ساختار  تاث  يست ز   هاي يژگیو   يبرو  تواند یخاک  بگذارد.    یرتوده 

ش  یزيکیف  هاي يژگیو رو  یمیايی و  ک  يخاک  و  اثر    يست ز  یفیت مقدار  توده 

برو مخصوصا  گرما   يدارند،  مقاد  يیارزش  فرار    يرو  مواد  و  .  [30]خاکستر 

شن( که به  )رس، ماسه و    استاز ذرات جامد خاک    یبترک  يکساختار خاک  

  ير از موارد ز   آل  يدهخاک ا   يک.  دهدیم  یخال  هاي ذرات اجازه داشتن حفره

  5و    یدرصد مواد معدن   45درصد آب،    25درصد هوا،    25گشته است:    یلتشک

در نفوذ خاک،   یرخاک، تاث يش. ساختار خاک در مقابله با فرسا یدرصد مواد آل

  يدار و پد  ريشه  رشد   ها، سمیکروارگانیم  یت فعال ی،داشتن آب، هوادهنگه  يیتوانا 

با ساختار خاک مناسب    یانتخاب مکان   یلدل  ین شدن جوانه نقش دارند به هم

 .است يضرور ي امر یجهت کشت محصوالت روغن

نرم  فلودياگرامی در  مناطق    یادهپ اس آيجی افزارکه  نقشه  تا  گشته 

تول جهت  اول  ید مطلوب  شکل    يدآ دستبه  يستیز   يزلد  یه مواد  آورده    1در 

اشده طبق  کاربر  ياگرامفلود   يناست.  نقشه  ابتدا  اقل  ینزم  يدر  کشور    یمو 

م  يران ا بخش  دما  یزان در چهار  باران،  و شور  ي بارش  بافت خاک    يمناسب، 

چهار بخش ذکر شده    ين است. سپس در ا شده  يافتاستان تهران    برايخاک  

و کالس  هايهال   بنديطبقه شده  در  مطلوب مشخص گشته  هايانجام  و  است 

  پیدا   نظر  مورد  و  مطلوب   مناطق  تا   اندشده  همپوشانی  هم  با   هانقشه  ينادامه ا

 .شود

 
 اسآي جی شده در یاده پ ياگرامفلود 1  شکل

 تحلیل اقتصادي   -5-3

با آن شرط که    یروغن  یبا محاسـبه مقـادير تنـاژ هـر يـک از محصوالت بوم

قیمــت   باشـد،  مـوردنظر  شـاخص  از  کمتـر  دسـته  هـر  شده  تمام  قیمت 

موجود در هر بخش استان تهران با    محصوالت روغنی بومی تمـام شـده کـل  

 گردد : محاسبه می ير استفاده از رابطه ز

(1) 𝐶𝑎𝑣𝑒 =
∑ (𝑚𝑖 ∗ 𝐶𝑖)𝑖

𝑃𝑎
 

 

  ي هااز دانه  یوديزل ب   یدتول  یزانم  یببه ترت   iCو    aP  ،imکه در رابطه فوق  

از دانه ها  ی،روغن نوع  نوع از محصوالت    ينه و هز   یروغن  يجرم هر  واحد هر 

استفاده  ينههز   یانگینم  aveC  و  است  یبوم  یروغن خام  تولماده  در    ید شده 

 است.   یوديزلب 

  آن ها  یر و تفس   يجنتا -4

نرم  با از  چهار  آيجی افزار  استفاده  برحسب  اس،  ساالنه  باران  بارش  پارامتر 

خاک    يشور  یزانبافت خاک و م  گراد،یساالنه برحسب سانت  يدما  متر،یلیم

 یروغن  هاياز دانه  يستیز   يزلد  یدتول  یسنجیلدر استان تهران جهت پتانس

  .استگشته  یبررس يین پا هايآن در بخش يجاست و نتا اندازه گشته

 یانه بارش باران سال   -1-4

است. طبق آورده شده  2بارش باران ساالنه استان تهران در شکل    یزانم  نقشه

  150  یانهبارش متوسط سال  یزانم  ياستان تهران دارا   ینقشه بخش جنوب   ينا

استان تهران    ی بخش شرق  هايیو قسمت  یغرب   ي،. بخش مرکزاست  متریلیم

سال  يدارا بارش  ز است  متریلیم  300  یانه متوسط  بخش  مساحت    ي ديا.  از 

دارا ساالنه    ي تهران  بارش  بخشاست  متریلیم  300متوسط    یشمال  هاي. 

دارا تهران  ساالنه    ي استان  بارش  مناطق    است  متر یلیم  500متوسط  در  و 

محدود و  ن   يکوچک  استان  شمال  ساالنه    ير مقاد  یزدر    800و    700بارش 

  .گرددیمالحظه م متریلیم

 
 ی ساالنه بارندگسطح متوسط  2  شکل

 یانه سال   ي دما  -2-4

جنوب   دماي مناطق  در  تهران  غرب   يمرکز  ی، استان  دما   یو  محدوده    يیدر 

سانت5/17تا    5/12 بخشاست  گراد یدرجه  اکثر  ا  هاي.  در  تهران    ين استان 

دما  ا است  يیحوزه  با  مناطق شرق  حالين.  شمال  یدر  محدوده    یو  در  استان 

دما   تري يینپا   يیدما نقشه  دارد.  شکل    يیقرار  در  تهران    يده د   3استان 

  شود.یم
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 یانهسال يمتوسط دما 3  شکل

 خاک   ي شور  یزان م  -3-4

. همانگونه  استآورده شده  4خاک استان تهران در شکل    يشور  یزان م  نقشه 

  يین خاک پا   يمناطق استان تهران مقدار شور  یشتردر ب   گرددیکه مشاهده م

ا است با  بخش  ی محسوس  یزانم  حالين.  جنوب    هاياز  سمت  در  که  تهران 

م قراردارند  به  يشور  یزاناستان  گزارش شدهخاک  باال    ین است. همچنشدت 

خاک متوسط    يشور  یزان به سمت غرب استان تهران م  يمرکز  هايدر بخش

  .استبدون خاک  ین زم یزن   ايو در منطقه است

 
 خاک يشور یزانم 4  شکل

 بافت خاک سطح   -4-4

ازبه  نقشه آمده  در شکل    يبرا اسآيجی دست  تهران  استان    5بافت خاک 

  هايی و بخش  ی و شرق  ی نقشه در اکثر مناطق شمال  ين . طبق ا استآورده شده

جنوب  مناطق  شده  یاز  گزارش  سخت  خاک  مرکزبافت  مناطق  در    ي، است. 

  است. ی بافت خاک عموما معمول یز از جنوب ن  هايیو بخش یغرب 

 
 سطح بافت خاک 5شکل  

برا  یتوضع  بايستیادامه م  در   هاي از دانه  يستیز  يزلد  یدتول  ي مطلوب 

نما  یروغن بد يیمرا مشخص  محدوده  ين.    هاي داده شده در شکل  هايمنظور 

  یه مواد اول  یدتول  يمطلوب برا  هايو سپس کالس  نمايیمیم  بنديباال را طبقه

هر پارامتر در    براي   ها . انواع کالسکنیمیرا در نقشه مشخص م  يستی ز  يزلد

 .استمشخص گشته یزن  يک هر   یت آورده شده و وضع 2جدول 

 يستیز يزلد یدجهت تول یهمواد اول یدتول يبرا ها گیري اندازه  بندي طبقه 2  جدول

ي دامنه ها بنديطبقه معیارها 

 ها بنديطبقه

 ها بندينام طبقه

 

بارش 

 سالیانه

(mm) 

 نامناسب 0-150 1

 نسبتا نامناسب  150-350 2 

 متوسط 350-550 3 

 نسبتا مناسب  550-750 4 

 مناسب 750> 5 

دماي  

 سالیانه

(°C) 

 نامناسب >10 1

 نسبتا نامناسب  10-12 2 

 متوسط 12-14 3 

 نسبتا مناسب  14-16 4 

 مناسب 16-18 5 

 سنگین - 1 بافت خاک 

 متوسط - 2 

 سبک - 3 

 ماکرو - 4 

 زمین بدون خاک  - 5 

شوري 

 خاک

 کم - 1

 متوسط - 2 

 زياد  - 3 

 بسیار زياد  - 4 

 زمین بدون خاک  - 5 

 

 ی مناسب بارندگ مناطق   -5-4

ا   نقشه  به  شده  6در شکل    يبندطبقه  ينمربوط  از  آورده  که  همانطور  است. 

در کالس  نقشه   تهران  مناطق  اکثر  بارندگ  2مشخص است،  به  قرار    یمربوط 

  هاي از شمال استان تهران در کالس  هايی. بخشاست  یفدارند که نسبتا ضع

م  4و    3 ساالنه  و  دارند  مت  یبارندگ   یزان قرار  نسبتا  و    يافتدر  وسط متوسط 

حدود  کنندیم شده  25.  واقع  جنوب  که  تهران  استان  از سطح  ت،  اسدرصد 

 .کندینم  يافتمناسب در  یبارندگ

 
 ی کالس مناسب بارندگ 6  شکل

 مناطق مناسب دما  -6-4
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به    ي دما  وضعیت تهران  به    گرددیم  یمتقس  5و    4و    3کالس    3ساالنه  که 

رو به    يو مرکز  یغرب   يها. بخشاستمتوسط، نسبتا مطلوب و مطلوب    یبترت

از    هايیو قسمت  4در کالس    ي. بخش مرکزگیردیقرار م  3شمال در کالس  

نشان    7در شکل    يبندطبقه  ين . نقشه ا گیرندیقرار م  5در کالس    یزجنوب ن 

  ی مناسب  ي دما  ي از شمال و شرق استان تهران دارا  هايیاست. بخشداده شده

 یست. ن  یجهت کشت محصوالت روغن

 
 کالس مناسب دما 7شکل  

 مناطق مناسب بافت خاک  -7-4

مناطق8شکل    در دارا  ی ،  خاک    يکه  بافت  داده    هستند  2کالس  نشان 

تول  2است. کالس  شده اول  یدبافت خاک، مناسب  .  است  يستیز   يزلد  یه مواد 

از مرکز و    هايیو شامل بخش  استکالس محدودکننده    اي کالس به گونه  ين ا

تهران   استان  اکثر   است غرب  دارا  يت و  تهران  استان  خاک    يمناطق  بافت 

      .نیستند يستیز  يزلد یهمواد اول ید تول يبرا  یمطلوب 

 

 کالس مناسب خاک 8شکل  

 خاک   ي مناطق مناسب شور  -8-4

کالس مناسب   یلدل ین . به همهستندخاک حساس   يشدت به شوربه گیاهان 

کالس    ينا  ي را که دارا  یمناطق  9. شکل  است  يینپا   يا  1خاک، کالس    يشور

م  است نشان  شرقدهدیرا  مناطق  شمال  ی.  غرب   یو  مناطق  اکثر  استان    یو 

ا م  ينتهران در  قرار  ا  گیرند یکالس  م   حال ينبا  مناطق    ی و جنوب   رکزي اکثر 

 .هستند 1کالس  ي باالتر از شور يبا شور  یخاک يدارا

 
 خاک يکالس مناسب شور 9  شکل

 آل   يده مناطق ا  -9-4

مناطق را    يندر نقشه استان تهران، ا  آل يدها   هاياز مشخص نمودن کالس  بعد 

اول  آليدها   هايتا مکان  نمايیم یم  ی باهم همپوشان  مواد    يزل د   یهجهت کشت 

است. همانطور  داده شده  يشنما  10کار در شکل    یجهگردد. نتمشخص  يستیز

از مرکز    هايیمناسب در غرب و بخش  هايمکان  هست، که از نقشه مشخص  

دماوند    هاي . شهرستانیستندمناطق استان تهران مناسب کشت ن   یشتر. ب است

دما و    يدارا  هستندو بارش مناسب    ي سطح شور  يکه دارا  ينبا ا  یروزکوهو ف

از حد    یشب   ي شور  یلدلبه    یز ن   ین. شهرستان ورامیستندبافت خاک مناسب ن 

نیست. با توجه به  مطلوب    هاي جزو مکان  مناسب خاک و مقدار بارش باران نا

دانه منابع  به  توجه  با  و  اقتصادي  تحلیل  بخش  در  شده  ارائه  هاي  مطالب 

، استان تهران با تولید ساالنه بیش  aveCروغنی بومی استان و پارامتر اقتصادي  

درصد از اين استان    10کشاورزي و با برآورد حدود  میلیون تن ضايعات    2از  

تولید   ظرفیت  داراي  بیوديزل،  تولید  مطلوب  مناطق  عنوان  لیتر    6000به 

 بیوديزل در روز است.

 

 يستیز يزلد یهمواد اول یدتول يمناطق مطلوب برا 10  شکل

 گیري   یجهنت  -5

  ي در استان تهران برا  یدانه روغن  یدتول   یسنجیلپتانس  یپژوهش به بررس  اين

د  در  اپرداخته  يستیز   يزلاستفاده  در  بارش    يناست.  فاکتور  چهار  پژوهش 

سال بررس  يشور   یزانم  یانه،سال  يدما  یانه،باران  مورد  خاک  بافت  و    ی خاک 

بزرگ طب  ينتر قرارگرفت.  تهران  استان  در  محدودکننده  و    يجنتا  قفاکتور 

درصد مناطق استان تهران    50  يباالکه    ايبه گونه  است  خاک  بافت  هانقشه

  يکی .  است  یروغن  هايکه نامناسب کشت دانه  استبافت خاک سخت    يدارا

فاکتورها  يگرد شور  ياز  تهران    ي محدودکننده  استان  ااستخاک  با    ينکه . 

دارا  50حدود   استان  سطوح  شو  ي درصد  اما    هستند مناسب    ري سطح 

دارا  هايیبخش مناطق  هستندباال    يشور  يکه  دارند    یبا  مناسب  خاک  که 

ا هستند    یپوشان هم  يدارا کاهش    ينکه  به  منجر  توجه    يافتنامر  قابل 
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برا  هايینزم دانه  ي مناسب  م  یروغن  هاي کشت  تهران  استان  دو  گرددیدر   .

  یتوضع ی استان تهران به صورت کل ر د  یزن   یانهفاکتور دما و متوسط بارش سال

ا   یمطلوب  با  ن   ين ا   حاليننداشتند  حداقل  فاکتور  اکثر    ها یازمنديدو  در  را 

م رفع  تهران  استان  هم  کردندیمناطق  به  مناطق    یلدل  ینو  انتخاب  در 

دانه کشت  حدود    يجادا  يتمحدود  یروغن  هايمطلوب    75تا    65نکردند. 

 .هستنددما و بارش مناسب  ي درصد مناطق استان دارا

در استان تهران    یوديزلب   یدتول  ي مورد استفاده برا  یروغن  يمنابع دانه ها     

اقتصاد بررس  یز ن   ياز منظر  برا  ی مورد  گرفت.  ها  يافتن  ي قرار    ینه به  يمکان 

سعی بر ايـن شـده اسـت کـه از مـاکزيمم میـزان   يع منا ين از ا یوديزل ب   یدتول

ها ه  یروغن  يدانه  مقدار  که  شود  استفاده  اي  گونه  تول  زينـهبه    ید متوسـط 

تول  92000از    یوديزلب  متوسط  قیمت  دلیـل  همـین  به  باشد.  کمتر    ید ريال 

ها  یوديزل ب  مکان  از  يـک  هر  افزار    يدر  نرم  از  شده  حاصل    GISمناسب 

برا است.  ا   ین هم  ي متفاوت  نمودن  اضافه  اقتصاد  ين با  به شاخص    يشاخص 

و هوا  يها اقل  يیآب  مکان   یمیو  بخش  از    یت ظرف  یزانم  یابی،مستخرج شده 

  یترل  6000استان تهران در حدود    یبوم   یاز محصوالت روغن  یوديزلب   یديتول

 شود.  ی به صورت روزانه برآورد م

است و همانطور که از نقشه  آورده شده  10پژوهش در شکل    ين ا  نتیجه 

دانه  یشتر ب   هست معلوم   کشت  مناسب  تهران  استان    یروغن  هاي مناطق 

بهنیستند نقشه  طبق  حدود  .  فقط  آمده  تهران    10دست  سطح  از  درصد 

دانه شامل    ترينمناسب  است  یروغن  هايمناسب کشت  تهران  استان  مناطق 

صورت  در مرکز به يم مالرد در غرب و شهرستان پاکدشت و رباط کر  ستان شهر

تهران    يارشهر   ي،ر  هاياز شهرستان  یکوچک  یاربسمناطق    است.محدودتر   و 

دانه  یزن  بههستند  یروغن  هايمناسب کشت  نقشه  م. طبق  آمده    توان یدست 

تول  یجهنت مناسب  تهران  استان  که  اول  يستیز  يزلد   یدگرفت  ماده  دانه    یه با 

گسترده    یروغن صورت  ب یستن به  ا  یشتر.  کشت    ينمناطق  نامناسب  استان 

  ی در حالت حداقل  یز در مناطق مطلوب ن   يطاز شرا  ی و برخ  است؛   یدانه روغن

استان   یت واقع  ينا  ین. همچناست تهران  استان  اکثر    است   ینشهرنش  ی که  و 

در نظر گرفته شود.    يد با   هستندکشت    زير  اکنون   آن هم  ي کشاورز  هايینزم

ا توانا   حالينبا  تهران  در    يستیز   يزلد   یدتول  يیاستان  و  محدود  صورت  به 

واحدها دارا    یدي تول  ي غالب  را  اهستکوچک    يزل د  ید تول  ي واحدها  ين . 

بهتر است در سمت غرب تهران و در شهرستان مالرد ساخته شوند تا    يستیز

  یشنهاد پ  ینباشند. همچن  يک نزد  روغنی  هايمناسب کشت دانه  هايینبه زم

شور را دارند    يارشد در خاک سخت    یت که قابل  ي کشاورز  یاهانکه گ  گرددیم

 .یرندقرار گ ینامناسب مورد بررس هايینجهت کاشت در زم
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