


زارت  جهاد کشاورزیو

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

معاونت بهبود تولیدات گیاهی

دبیرخانه کمیته راهبردی دریاچه ارومیه در بخش کشاورزی 

مهندسين مشاور طرح آب آراز

ای  مطالعه و طراحی شبکه آبياری فرعی اراضی پایاب چاه ه

روستای قره چپق شهرستان بناب



موقعیت جغرافیایی محل طرح
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تصویر ماهواره ای 

از موقعیت منطقه ای 

طرح



تصویر ماهواره ای از موقعیت طرح



ضرورت اجرای طرح

ر ن بخا  آب  محدودیت منابع آب و کااش  متارکیکیتیت آب وکاا  س متان ویب و ببایا باید       

پی  وضعیت.کا  نک دا  ستوکشاورزی ر  ملزم به بینامه ریزی جبت  سرتادا ببینه  ز منابع آب و 

ف دمای حاد ل  و حاد ک ی   آمدا به دریاچه  رومیه س کاش  مد وم کیتیت آب و کا  س  فز ی   کرال

 ع به وج د آمدا در دما و نا ساالنهس کاش  رط بت نتبی س آو دگی شای بی م رد ش   س تغییی ت و ضح 

انشکگی حکایت  ز س ء تدیبیدر ببیا بید ری  ز  یب مناابع در طا ل سااوی   ... بارندگی فص ل سال و

.مرکادی د شره و نیازمند ت جه جدی وسییع   ست

 یاب  در.منابع     می باشاد یکی  ز پار مریشای  ساسی  لد مات سییع و  ثی بخ  س مدیییت یکپارچه 

ه  ز مناابع  ب و کاا    ر سرا سازمان جباد کشاورزی و شیکت آب منطقه  ی در جبت  سرتادا ببینا 

یوژا شای ببینه سازی مصایف   لد مات مشری  زیادی  نجام د دا  ند ؛  ز جکله  یب  لد مات  جی ی پ

.باشدمی شاآب در پایاب چاا 



ضرورت اجرای طرح

یاد  محص الت کشااورزی مت  ز دیگی  لد ماتی که می ت  ند در جبت کاش  مصیف آب و ت وید پاید ر 

ر  ر ضی یت آب م ج د دباشد تجکیع چاا شای کشاورزی و تعییف  وگ ی کشت مرناسب با دبی و کیت

.پایاب  منابع آب می باشد

ای و  جبار محادودیت شا  در  یب ر سرا با ت جه به  لد مات تیویجی و آم زشی مشری  ص رت گیفره

ت شککاری باا تجکیاع و   پی  آمدا در منابع آب و کا  س  شاوی روسرای لیچپق آمادگی ک د ر  جب

شایکت آب منطقاه باه    ساماندشی  منابع آب و  ر ضی کشاورزی  عالم و سازمان جباد کشااورزی و 

. تناسب وظایف ذ تی  لد ماتی ر   نجام د دا  ند



اجرای طرحاهداف 

 شد ف کیتی

ساماندشی و تجکیع چاا شای کشاورزی و منابع بید شت آب

 و یا یکجا کشری محص الت کشاورزی( در ص رت  مکان )پکپارچه سازی

صالح  وگ ی کشت و مرناسب سازی آن با کیتیت آب س کا  و محیط زیتت 

جی ی سیترم شای مصیف ببینه آب 

فز ی  ضییب مکانیز سی ن بخ  کشاورزی 

تعادل بخشی آب شای زیی زمینی

یجاد ت وید و معیشت پاید ر 

فی شم سازی  مکان بینامه ریزی بی ی  یجاد صنایع و بتره به کشاورزی

در نبایت ککک به  حیا دریاچه  رومیه و محیط زیتت



اجرای طرحاهداف 

 شد ف ککی

  ی  وگا ی  در صدی میز ن مصیف آب با  سرتادا  ز روش شای مصیف ببیناه آب س تغییا  40کاش

محلای در طا ل مادت    کشت و  سرتادا  ز روش شای  سرقی ر پاید ر کشاورزی با مشارکت ج  ماع  

( سال5) بینامه

 مری مکعب میلی ن 13معادل ( مجاز و غیی مجاز)میز ن آب بید شری  ز منابع سطحی و زییزمینی

میلیا ن مرای   7/8درصدی مصیف آب با  سرتادا  ز روش شای ف ق باه حادود   40ب دا و با کاش  

.مکعب کاش  ک  شد یافت



خالصه ای از سیمای کشاورزی روستای قره چپق

1808سطح  ر ضای  یاب روسارا    . روسرای لیا چپق در بخ  غیبی شبیسران بناب و لع شدا  ست 

. شکرار آن  ر ضی باغی می باشد282شکرار  ر ضی زر عی و 1526شکرار می باشد که  ز  یب مقد ر 

نتی می باشد6033جکعیت  یب روسرا 



آمار جمعیت ، اراضی کشاورزی و وضعیت کشت

محصوالت غالب  سطح اراضیجمعیت

جمعیت  
خانوار 

تعداد بهره 
بردار 

کشاورزی  

اراضی  
(هکتار)زراعی

اراضی  
باغیزراعی  (هکتار)باغی

گندم،پیاز،سیب  6033192414881526282
،  گوجهانگور،گردوزمینی،جو

سبز



منابع آب و مساحت اراضی دارای  آبیاری مدرن 

منابع آبی

مجازچاههای غیر (حلقه)مجاز چاه های 
(  حلقه)

وقناتچشمه 
(رشته)

بتنیکانالهای  
(کیلومتر)

(ومترکیل)سنتی انهار 

2248980024



فعالیت های انجام یافته در روستای قره چپق در راستای طرح فوق با  
رویکرد  احیای دریاچه ارومیه

در کان ن بنااب   (  IPCM)ر کشاورزی پاید رشککاری در  حیا دریاچه  رومیه  ز طییق مشارکت ج  مع محلی در  سرقی 

سایت لیا چپق 

شکرار  1808رای لیا چپق به متاحت تبیه و تتتیی نقشه و عکلیات زمینی کاد سری  ر ضی زر عی و باغی  روس

ککری و دورا رشد ک تاا تی تدویب  بینامه  صالح  وگ ی کشت با رویکید کاشت گیاشان با نیاز آبی 

شای مرن ع جی ی بینامه شای آم زشی و تیویجی بی ی ببیا بید رن در لاوب بینامه

ه تعد د اماندشی  ر ضی روسرای لیا چپق  ببیگز ری جلتات بیرسی متائ  و مشکالت روسرا بینامه تجکیع چاا شا و س

 جی ی سیتارم شاای مصایف   و تشییح بینامه شا و ت صیه شای الزم در ر بطه با  صالح  وگ ی کشت سجلته 40بی   ز 

شبیسران و  سرانحض ر متن ویب سیاسی و  د ری آبسبا ببینه 

یشیاز  ز  محص الت با مصیف آب ککری و پت زیع  طالعیه مشری  با مدیییت محریم  م ر آب شبیسران مبنی بی کشت 

.کایندکشت محص التی مانند پیاز سش یج و صیتی جاتی که آب بیشریی مصیف می ن

 ری شبیسران و دشیااری روسارا جبات    جلته مترقیم با دشیاری و ش ر ی محریم روسرای لیا چپق در مح  فیماند

ییت ندگانی  ز سازمان آب منطقاه  ی سمادی  بیرسی متائ  و مشکالت  جرکاعی و فیشنگی دریاچه  رومیه با حض ر نکای

جبادکشاورزی و مدیییت  م ر منابع آب شبیسران



آمار و اطالعات استحصالی از نقشه کاداستر روستای قره چپق

لیا چپق نام روسرا
1008 تعد د ببیا بید ر
1808 (شکرار)متاحت 
2148 کاد سریتعد د 
0/84 (شکرار)مر سط  ند زا لطعات
2/13 تعد د لطعات شی ببیا بید رمر سط



نقشه کاداستر اراضی روستای قره چپق شهرستان بناب



(دارای بزرگنمائی)نقشه کاداستر اراضی روستای قره چپق شهرستان بناب



طرح تجميع منابع آب و اراضی



نیاز آبی الگوی کشت قدیم و جدید

سایب  در باغ  نگ رس گایدو و  وگ ی کشت لدیم  ر ضی بی پایه محص ل پیازس ی نجهس گندم  ز زر عت و 

ر باالی شکراآب شی مصیف ب د که با روش شای سنری م رد آبیاری لی ر می گیفرند که میز ن مر سط

.مری مکعب ب د10000

یفره سازمان جباد کشاورزی م رد لب ل ز رعیب لی ر گتیویجی  وگ ی کشت فعلی که در  ثی  لد مات 

لز  در و ش یج و  فز ی  کبا کاش  درصد پیاز و  فز ی  گندم و محص الت زودرس سیب زمینیس پیاز 

م کاشات محصا الت کا   بخ  زر عت ب دا و در بخ  باغات نیز با  صالح گیاشان پیمصیف به ساکت  

صایف  ت سعه روش شای ن یب آبیاری با مر سط مبا مصیف م   پترهس زعتی نس گ  محکدیس سنجد و 

. ستشکرار آب در مکعب مری 5000ککری ز



منابع آب مجوز دار

 ستزییم  ردشام طیحمج زد رآبمنابع

مجازچاشبای زبید شتمکعبمریمیلی ن3/3•

(شااچاتکلیفتعییبلان ن)پیو نهفالدچاشبای زبید شتمکعبمریمیلی ن2/0•

عل یانسد زسطحیآبمکعبمریمیلی ن2/5•

میلی ن مری مکعب  زآب زیی زمینی مخرص مصارف صنعری  ست0/5•



منابع آب موجود که در حال استفاده می باشد

میلی ن مری مکعب3/3حلقه چاا مجاز با بید شت ساویانه حدود 224

میلیون متر مکعب7/2حلقه چاه فاقد پروانه با برداشت سالیانه حدود 898

میلیدون متدر مکعدب    2/5منابع آب سطحی از سد علویان و دیگر آبراهه های فصلی تا حددود  

امید است بدا اردرای ایدر  درز میدبان آب      . میلیون متر مکعب است13/0حجم مصرف آب 

.میلیون متر مکعب قانونی برسد7/8مصرفی به 



مشخصات چاه های دارای مجوز

چاه نیب دارای 6چاه صفر بوده و 3عدد است که دبی 233چاههای دارای مجوز تعداد 

.مجوز شرب و بهداشت و خانگی می باشند

.لیتر در ثانیه هستند15الی 0/29چاه باقیمانده دارای دبی 224

در ثانیهلیتر 2/7متوسط دبی هر چاه 

متر مکعبمیلیون 3/3تخلیه ساالنه 

مکعبمتر 15050متوسط برداشت هر چاه 

.استساعت1315چاههرکارکردساعاتمتوسط



مشخصات چاه های فاقد پروانه

.استشدهذکرصفرآنهاعدد24دبیکهباشدمیعدد922پروانهفاقدچاههایتعداد

.هستندثانیهدرلیتر23تا0/5دبیدارایباقیماندهچاه898

ثانیهدرلیتر4/6چاههردبیمتوسط

مکعبمترمیلیون7/16ساالنهتخلیهحجم

مکعبمتر8000چاههربرداشتمتوسط

.ساعت460چاههرکارکردمتوسط



تعداد انبوه چاه های مجاز و غیر مجاز
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متری برای چاه های مجاز ؛ موقعیت چاه های مجاز و غیرمجاز 100با فرض حریم 
نسبت به هم

24



گزینه پیشنهادی

عداد از  رف ایر مشاور و سازمان رهاد کشاورزی بود که بر تبعد از بررسی های مختلف پیشنهاد نهایی 
ر چاه یعنی حداقل بتوان برای هحداقلی چاه نظر داشته تا امکان ارائه یک  رز مدرن ورود داشته باشد 

30الی 15هکتاری را تعریف کرد و با تجمیع دو یا سه چاه قطعات  راحی را به 10الی 5یک پایاب 
فکر تعداد نابرایر بر مبنای ایر تهکتار رساند تا امکان ارائه یک  رز مناسب و مدرن ورود داشته باشد ب

لیتر در ثانیه فرض شده است4.4دبی چاهها .استعدد در نظر گرفته شده 150چاهها حدود 

چاه ردید با تخصیص های 150چاه مورود حذف  وبه رای آن  1100بر مبنای ایر  رز بیش از 
(البته ممکر است از تعدادی از چاهها ی مورود استفاده شود.)قانونی حفر خواهد شد

لسات خوشبختانه با انجام رانجام ایر کار مستلبم همکاری کشاورزان محترم روستای قره چپق بود که
مده به  ور ع)مورود استمختلف و سطح باالی آگاهی اهالی محترم روستای قره چپق به مشکالتی که

عییر نامه ای اختیار تای همکاری در سطح بسیار باالیی انجام و صاحبان چاه ها با امضا تعهد(کمبود آب
.تکلیف چاه ها را به مسئولیر امر سپردند
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نمونه تعهد نامه ها

27
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دالی  شککاری کشاورز ن با طیح

اقدامات ترویجی و آموزشی جهاد کشاورزی شهرستان بناب•

ارتقای آگاهی و دانش مردم محلی از اهمیت حفاظت از منابع آب•

وجود نخبگان محلی فعال در خصوص منابع آب و مشارکتهای مردمی•

کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی•

اتکا به خرد جمعی و حل مسئله برای مدیریت بحران منابع آب•

ب توسط   دعوت از مسئولین شهرستانی و استانی در خصوص ارائه راهکارهای بهینه مصرف آب و حل بحران آ•
خود کشاورزان

وری منابع آبرشد دانش و مهارت در خصوص راهکارهای افزایش بهره•

های خدادادیتوجه به الزامات و آموزه های دینی در خصوص عدم اسراف نعمت•

های کارشناسان اجتماعی در در روستااقدامات تسهیلگری و توانمدسازی گروه•

های اخیرکاهش نزوالت جوی و کاهش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی طی سال•



مصاحبه با کشاورزان

• شاورزان روستا با در انتهای گزارش فیلمی کوتاه و چند دقیقه ای ازمصاحبه با اهالی و ک

موضوع علت همکاری انها با طرح پخش خواهد شد

29



:روش اجرایی پیشنهادی 

به 5بلوک عمرانی به شرز زیر تقسیم نموده است که بلوک 5ایر مشاور کل منطقه را به 
و آب هکتارکه در قسمت غربی روستا واقع شده، به دلیل کیفیت نامناسب718مساحت

برای آن حقابه هایخاک و نبوده چاه در ایر منطقه از برنامه ریبی چاهها خارج می باشد و
.آب سطحی مورود مد نظر خواهد بود 

هکتار215در بخش شرقی روستا به مساحت حدود  1بلوک 

هکتار318در بخش غربی روستا به مساحت حدود  2بلوک 

هکتار235در بخش غربی روستا به مساحت حدود  3بلوک

هکتار 322در بخش شمالی روستا به مساحت حدود  4بلوک 



طرح بلوک بندی

I

I

I

II

IV

V

III



:روش اجرایی پیشنهادی 

زیر54حدودوبلوک4قالبدرهکتار1090حدودآبیاریبرایریبیبرنامهقابلمساحتبنابرایر
.استهکتار20متوسط وربهوهکتار35تا10بیرهاواحدایرمساحت.شدهارزیابیواحد

به رزارراییعملیاتشروعامکانکوچکترواحد54حدودبه رزمنطقهبندیتقسیمبهتورهبا
گرفتهنظردرچاهحلقه4تا2بیرواحدهربرایاینکهبهتورهباباشدمیمقدورربءبهربءصورت
وشروعحلقه15الی10حداکثرچاهتعدادباواحدزیرچنددرارراییعملیاتبایدابتدااستشده

بهوآیددستبهچاهواقعیدبیتاانجامپمپاژآزمایشسپسوشونداصالزیاحفرمنتخبچاههای
مرحلههردرچاه15الی10تعدادتقریبیباچاههااصالزیاحفرو رزگامبهگاماررایباترتیبایر

کاهشبهبتنسحاصلهنتایجبراساسوتدقیقآبکیفیتوچاهدبیبابتازرامطالعاتنتایجمیتوان
ردیدابهحقتقسیمدرنفرچندبیرچاههرشدناشتراکیبهتورهباالبته.نموداقدامچاههاافبایشیا

شدخواهدحفظمجازچاههایصاحبانحقابه



مشخصات چاه های منتخب به همراه قطعه بندی اراضی با رعایت 
حریم های فنی برای هر چاه

33



:دبی چاهها 

باشدیممنتخبچاههرازاستحصالیدبیمیبانمختلفرلساتدرشدهارائههاینگرانیازیکی
 رفازشدهارائهآمارکنترلوبررسیوصحراییشدهانجامهایبررسیبراساسمشاورایر

مورودچاه1122اگردارداعتقادچپققرهروستایچاههایبرایاستانایمنطقهآبشرکت
مناسبحریمحفظباومناسبمکانهایدرردیدچاه150حدودآنبجایوحذفمنطقه

درلیتر4/4حدوددبیچاههرازتوانمیگردنداحداث(چاهدوبیرفاصلهمتر150حداقل)
.نمودبرداشتسالدرساعت2000کارکردمدتبهثانیه

لیتر گبارش شده است از داده های آمار فوق می توان 4چاه باالی 350چاه مورود دبی 1122از 
150به حدود 1122ز نتیجه گرفت در صورت اررای کامل  رز می توان با کاهعش تعداد چاهها ا

از هر چاه را برداشت نمود یکی دیگر از دالیل ایر امیدواری( لیتر در ثانیه4/4)دبی مورد نظر 
از .)میلیون متر مکعب می باشد5/3میلیون متر مکعب به 10/5کاهش برداشت آب زیر زمینی از 

ای هبار متر مکعب آن برای بخش صنعت در نظر گرفته شده که برای آن چاهه500ایر مقدار
.(مستقل احداث خواهد شد



هبینه های  رز 

کلبراینتایجوشدهبراوردانانهایهبینهو راحیزونچند رزهایهبینهبراوردبرای•
.دادشدتعمیم رز

ریالمیلیون265هکتارهربرایفشارتحتآبیاریارراینظرگرفتردرباواساسایربر-1•
160وبودهابانتقالوتامیربرایریالمیلیون105حدودمبلغایرازکهاستالزمهبینه
هکتارهرارفشکمآبیاریارراینظرگرفتردربا.باشدمیفشارتحتابیاریبرایریالمیلیون
انتقالوتامیربرایریالمیلیون105حدودمبلغایرازکهاستالزمهبینهریالمیلیون215
.باشدمیفشارکمابیاریبرایریالمیلیون110وبودهاب

اررایبرایوریالمیلیارد260معادلمبلغیهکتار1090سطحدر رزاررایبرایبایدیعنی•
گرفتنظردرریالمیلیارد13هکتار60سطحدرپایلوت
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رریانحالدراقداماتآخریر

بابنابکشاورزیرهادمدیریتمحلدر96/03/25مورخهدرشدهبرگبارمشترکرلسهپیرو•
زیرچهاراززیرواحدسهمربو هکارشناسانوبنابشهرستانآبامورمحترممدیرانحضور
 رزکردننهاییبرایالزماقداماتشدهمقرروانتخاب53-51-50-49هایشمارهبهواحد
.گرددشروع رزپایلوتعنوانبهمربو هاداراتهمکاریباومشاورتوسط

هدخواشروعآنارراییعملیاتاعتبارتامیرصورتودرورسیدهاتمامبهزونچهارایر راحی•
شد

امهنتعهد،اخذچاههاتجمیعبرایاستانایمنطقهآبشرکتباشدهانجامهایهماهنگیپیرو•
نامهتعهدنمونه.انددادهتعهدنفر1000بربالغتاکنونکهاستکاردستوردرچاههاصاحباناز

.استشدهدادهنشاندرگبارششدهامضاهای
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پایلوت طرح

• به عنوان پایلوت انتخاب شده اند که طراحی انها تمام شده 53و51و 50و 49زون 4

.  است 

• طرح نهایی یکی از قطعات پایلوت در ادامه امده 

است

37



38

Zone 53



53نمونه طراحی برای واحد 
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 Zone53کالصه مشخصات و بیآورد شزینه شای طیح آبیاری کم فشار   : 1گزینه 
ق مطالعه و  راحی شبکه فرعی اراضی پایاب چاه های کشاورزی روستای قره چپ

شهرستان بناب :نام طیح

سازمان رهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی :کارفیما
مهندسیر مشاور  رز آب آراز :مشاور

قره چپق :نام روسرا بناب :نام شبیسران
16.77 (:شکرار)متاحت ک   26 :تعد د لطعات
2 :تعد د چاا 53 :شکارا و حد

کم فشار :سیترم آبیاری
59,265,370 لوازم پمپ های شناور 
29,168,400 لوازم خط انتقال به استخر 

1,034,685,562 متره و برآورد اررای حفر چاه، استخر، پمپ، خط انتقال و تجهیب کارگاه
971,457,980 پمپ+ لیست لوازم آبیاری کم فشار
192,478,000 به تعداد قطعات1و ارتفاع 1هبینه خرید لوازم و اررای حوضچه به قطر
402,876,100 اررای سیستم آبیاری کم فشار
125,000,000 ...برق رسانی شامل هبینه تیرگباری، ترانس هوایی و انشعاب و 
140,746,571 درصد کل هبینه ها5هبینه های پیش بینی نشده معادل 

2,955,677,983 (:ریال)شزینه ک  پیوژا



منطبق نک دن  ر ضی طیح با نقشه  سرعالمی  ز منابع طبیعی

ابعمنادارهتوسط رزمحدودهملیاراضینقشهارائهو بیعیمنابعادارهازاستعالمبهتورهبا•

اسالیدردملیاراضینقشهکهشدهایجادپروژهبندیزوندرالزمتغییراتبنابشهرستان بیعی

.استشدهارائهبعدی

41



نقشه انطباقی اراضی ملی با اراضی  رز
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مابا سپاس از حسن توجه ش


