
 

 منبع آبی: نام

 

 مشخصات سد: 

 خاکی نوع سد: عجب شیرشهرستان: قلعه چای  نام سد:

 336طول تاج: 1.3حجم مرده: 40حجم مفید مخزن:

 کیلومتر3.6طول دریاچه: کیلومتر مربع1.547سطح دریاچه: از کف رودخانه 77ارتفاع سد:

 کشاورزی  صنعت شرب اهداف سد:

 

 

 :و راههای دسترسی موقعیت

 

 معرفی ظرفیت گردشگری و تفریحی

 ...قلعه چای....های حاشیۀ دریاچۀ سد های بالقوه و بالفعل منطقه و زمینیتوانمند

 



 :و مختصات راههای دسترسی کروکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيلومتري پايين  2/5كيلومتري شمال شرقی شهرستان عجبشير و در  20محل سد به فاصله مستقيم حدود

كيلومتر در جادهاي  22طـی مسافتـی حدود دسـت روستـاي ينگجه قـرار دارد و دسترسی به ساختگاه با 

  كه در شمال شرقی عجبشير در نزديكی روستاي خانيان، از محور عجبشير ـ بناب منشعب ميشود ميسر است.

 

 مسیر جاده دسترسی به سد قلعه چای از شهر عجب شیر

 

 



 سریز

 مخزن سد

 آبگیری و تخلیه تحتانی تونل انحراف آب و

 فضاهای پیرامونی:کروکی سد و ابنیه و 

جاده دسترس

 

هكتار زمين وجود داشته كه در تصويرها نشان  6در پايين سد بالغ بر  :ل موجودعپتانسیلهای بالف

مترمربع احداث شده است كه با تغيير كاربري  1250داده شده است در اين محدوده سوله با وسعت 

ها مسطح نيز در محدوده مورد شود و زمينآنها محل سكونت و يا تاالر می تواند مورد استفاده واقع 

هاي ورزشی مناسب است و با احداث آالچيق نظر وجود دارد كه براي ايجاد فضاي سبز و سايت

در حاشيه رودخانه بعنوان يک تفريجگاه مورداستفاده خواهد بود. الزم به ذكر است در روزهاي 

ر محدوده سد هستيم كه اگر چنانچه تعطيل و اعياد شاهد حضور و اسكان عده كثيري از مردم د

امكانات تفريحی و رفاهی فراهم شود شاهد حضور هر چه بيشتر مردم منطقه و گردشگران خواهيم 

 كه در تصوير زيرپتانسيل هاي بالفعل و بالقوه نشان داده شده است بود

 جاده ارتباطی



 

 ) برای بازدید در زمان خاص(*تصویر  از خروجی آب از سد قلعه چای

 

 

 )برای احداث آالچیق ( پایین دست سد قلعه چایتصویر 



 

 

 
 )برای احداث استراحتگاه و رستوران(* ویر سوله های پایین دست سداتص

 

 تصویر پایین دست سد برای احداث آال چیق و سایر تاسیسات



 

 

 تصویر جانمایی محلهای  اسب دوانی و دو چرخه سواری  احداث پل معلق

در باالدست سدمحلهايی براي سوار كاري دوچرخه سواري وجود داشته در تصوير فوق محلهاي مورد 

نظر نشان داده شده است  براي احداث مجموعه هاي وياليی و يا فروشگاههاي محلی ويا زمين تنيس 



ت موقعيت هايی بر اي احداث وجود دارد  كه براي احداث آنها بايد مطاله صورت گيرد و نقشه جا

 اجرايی تهيه گردد

ميليون مترمكعب  40هكتار بوده و حجم مخزن  150مساحت مخزن ،:استفاده از مخزن براي قايقرانی- 

توان با سرمايه از آنجائيكه در شرايط فعلی آب پشت سد صرفا براي مصارف كشاورزي می  باشدمی

 گذاري جت اسكی راه اندازي يا ورزش قايقرانی در اين بخش توسعه داد

 

 تصویر مخزن سد قلعه چای

 سایر ظرفیتهای ممکن:

الين ويا پل معلق ااحداث نمود كه براي اين  باتوجه به موقعيت سد و تپه وكوههاي موجود در منطقه ميتوان زيپ

كار نياز به مطالعه و بررسی تمام جوانب می باشد در تصوير فوق محل پل معلق نشان داده شده است ضمنا مجوز 

 ليتر در ثانيه آب از سد اختصاص يافته است50احداث ايستگاه پرورش ماهی اخذ شده و به ميزان الزم براي 

 

منطقه  شركت آب و چندين قطعه زمين توسط  در روستاي باراز دو دستگاه منزل مسكونی :امکان تهیه زمین

توسعه براي  ميتوان و از قطعات كه باغ مثمر هستند ساختمانها با  احداث سد تملک نموده  لذا تعمير زمان اي در

 استفاده نمود گردش 



 

 تصویر از روستای باراز

 

 :، جاذبه های گردشگری منطقه و تعریف مسیر گردشگریراههای دسترسی، امکانات زیربنایی

)جنگل، رودخانه، شرح مسير دسترسی و امكانات جاده و ... و ذكر جاهاي ديدنی، تاريخی، فرهنگی، مناظر طبيعی 

آبشار، چشمه، كوه و ...(، اقليمی، مراكز خريد و رستورانها، پمپ بنزين و محل عرضه محصوالت محلی و مراكز 

 اقامتی )ذكر فاصله ها و مدت زمان سفر(

 نقشه مسیر گردشگری:

 

 

 

 

 

 



 ویژه: ظرفیتهای

مناطق باستانی وجو داشته كه ساليانه مورد در منطقه آبشار در هرگالن يا چشمه هاي زيبا و درههاي سرسبز و 

 بازديد گردشگران است با ايجاد امكانات رفاهی چشم انداز روشنی براي توسعه گردشگري وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 ویر قلعه باستانی زهاکاتص

 

 تصویر :گیاهان دارویی در باال دست سد قلعه چای



 

 تصویر آبشار هرگالن

 چپ سد قلعه چايتصوير : منطقه بكر ودنج در ساحل 

 

 

 



 :نقاط قوتچک لیست 

 هاي طبيعی تاريخی، تفريحی و مذهبی در منطقه وجود جاذبه 

 وجود مناظر زيبا در اطراف منطقه 

 تنوع ارتفاعی در منطقه 

 تنوع اقليمی در منطقه 

 وجود پيشينۀ قومی و ميراث فرهنگی ارزشمند 

 ييالقی بودن منطقه در تابستان براي تفريح در كنار آب 

  بودن منطقه از نظر امكانات و منابع آب غنیغنی 

   وجود درياچه و سد 

 امكان انجام ورزشهاي آبی و ماهيگيري 

 مناسب بودن حجم ترافيک به ظرفيت شبكۀ راههاي ارتباطی 

  برداري در همۀ مواقع سال وجود آب براي بهره 

 امكان اختصاص فضاهاي غيركاربري به فضاي كاشت گياهی 

  يرسودآورغ امكان مشاركت بخش عمومی و خصوصی در ايجاد و ادارة عناصر اعم از سودآور و 

 راهسازي و تهيۀ امكانات اقامتی مناسب در حاشيۀ رود 

 افزايش انگيزه براي مسافرت و تفريح در مردم شهري و حومه 

 گذاري در اين منطقه افزايش انگيزة بخش خصوصی به سرمايه 

   سواري و ماهيگيري نظير قايق رانی، پياده روي، كوه پيمايی، دوچرخهايجاد فعاليتهايی 

  ويژگی اشتغالزايی و درآمدزايی صنعت جهانگردي 

 تصحيح ساختار اقتصادي و بخش خدمات منطقه از طريق توسعۀ فعاليت گردشگري 

 

 

 

 


