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۱‐ مقدمه

رشد روز افزون تقاضای آب در شرایط خاص اقلیم، کشور را در آستانه کمبود شدید و به دنبال آن تنش های اجتماع و سیاس زیادی قرار داده است، بهبود این شرایط

نیازمند رویردهای برای تخصیص و استفاده بهینه از مناب آب موجود م باشد. قیمت گذاری هوشمندانه و تعیین تعرفه های مناسب، ابزاری قوی برای مدیریت تقاضا

و بهترین رویرد برای بهبود تخصیص و تشویق به حفاظت از مناب آب است.

ط سال های متمادی بر اساس احام قانون و مقررات مصوب مراج ذیربط کشور برای خدمات ارائه شده توسط شرکت های آب منطقه ای و در مقابل دریافت مابه

ازاء آن، نظامنامه تعرفه ای در مصارف مختلف مصوب و ابالغ شده است و ضرورت داشت تا این موارد در قالب مجموعه ای جام و کامل گردآوری و تدوین گردد.

از این رو هدف از تهیه و تنظیم دفترچه پیش رو، همسان سازی و شفافیت در تدوین و اعمال مقررات تعرفه ای شرکت های آب منطقه ای است، تا در راستای تعقیب و

اعمال راهبرد ها و سیاست های ابالغ وزارت نیرو تعامالت شرکت های مذکور با ذینفعان را تسهیل نماید، و زمینه تجهیز و توانمند سازی انها به سیستم ها و نظامات و

توسعه ظرفیت های دانش و سازمان برای نظام مند کردن اجرای تعرفه ها و بهبود و ارتقاء شاخص ها در سطوح کم و کیف ارائه خدمات به آحاد جامعه و مشترکین

تحت پوشش را فراهم کند .

دفترچه تعرفه آب و خدمات وابسته مربوط به حوزه فعالیت شرکت سهام آب منطقه ای آذربایجان غرب برای سال ۱۳۹۷ با بهره گیری از ظرفیت های قانون بشرح این

کتابچه تهیه و تنظیم گردیده است و مالک عمل بین شرکت و خدمات گیرندگان در کاربری های مختلف م باشد.
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۲‐ تعاریف و واژگان

واژه ها و اصطالحات زیر هنام که در این دفترچه به کار روند معان و مفاهیم ذیل را خواهند داشت.

آب خام : به آب گفته م شود که پس از استحصال از منب خود هیچونه عملیات بهینه سازی بر روی آن صورت نیرد.

آب تصفیه شده : به فرآیندهای اطالق میشود که ط آن مواد شیمیای نامطلوب، آالیندههای بیولوژی، جامدات معلق و گازها از آب آلوده حذف مشوند، تا قابل

آشامیدن یا مصرف کشاورزی گردد.

انشعاب یا اشتراک : عبارت از حق است که براساس قرارداد منعقده بین شرکت و متقاض برای وی ایجاد شده و به موجب آن امان استفاده از آب به ترتیب مقرر در

پروانه بهره برداری از آب صادر و مفاد آئین نامه عملیات واگذاری اشتراک آب (و تغییرات بعدی آن) برای متقاض و مشترک به وجود م آید.

پسآب : منظور آب حاصل از تصفیه فاضالب های خان و صنعت و زهاب ها و هرگونه آبهای آلوده است که پس از تصفیه، استانداردهای تخلیه به آبهای پذیرنده و

مصرف کشاورزی و فضای سبز را بدست آورده باشد.

چاه فلمن : به چاههائ گفته ميشود كه در حاشيه رودخانه ها حفاري شده و تغذيه چاه توسط آب رودخانه بوسيله گالريهاي افق حفاري شده در ديواره چاه مادر از

سفره آب كف رودخانه انجام م پذيرد . اين چاههاي دهانه گشاد م باشد و عمق آن نيز بست به موقعيت محل از 15 تا 35 متر حفاري م گردد.

باشند. تفاوت این چاه ها با چاه فلمن در قطر دهانه م برای بهره گیری از اب های سطح مناسب شود که دارای شعاع هیدرولی گفته م به چاههای : چاه حریم

باشد، به نحوی که این چاه ها دهانه کوچتری نسبت به چاه فلمن دارا م باشند.

چشمه : محل است که آب از زیر آن بیرون زند و روان شود. چشمه محل تالق سفرههای زیرزمین آب با سط زمین است. بسته به ثبات منب آب، ی چشمه متواند

موقت، دائم یا خودجوش (آرتزین) باشد. در محل ظهور چشمه، گاه حوضچهها یا نهرهای پدید مآیند.

حق انشعاب (اشتراک) : عبارتست از مبلغ که در قبال واگذاری انشعاب (اشتراک) آب باتوجه به میزان و نوع انشعاب از متقاض (مال یا استفاده کننده از آب)

دریافت م شود.

خدمات آب : عبارت است از در دسترس قرار دادن و فراهم بودن امان برداشت و استفاده آب از مناب و تأسیسات آب توسط یمجرا و یا انشعاب با ظرفیت و کیفیت

مناسب در ی نقطه تحویل) همراه با وسایل اندازه گیری مربوطه اعم از اینه مشترك از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.

دشت : به زمین مسط و نسبتاً همواری مگویند که معموال بلندای کم داشته باشد. اینونه زمینها به روشهای گوناگون پدید مآیند که هر کدام بر حسب مورد

نامگذاری مشوند، مانند جله آبرفت و جله ساحل و همچنین مسیله.

دشت آزاد : دشت که بیالن آن مثبت و بهرهبرداری از مناب آب زیرزمین آن کمتر از میزان تغذیه سفره باشد.

دشت ممنوعه : دشت که در آن بهرهبرداری از مناب آب زیرزمین بیش از پتانسیل تجدیدپذیربوده به گونهای که موجب افت سط آب زیرزمین در آن دشت گردیده و به

طور طبیع امان بازگشت به سط تعادل وجود ندارد.

دشت ممنوعه بحران : دشت ممنوعهای که در آن، سط آب سفره زیرزمین یا کیفیت آب آبخوان به طور مستمر افت دارد.

شرکت : عبارت است از شرکت آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان که به موجب قوانین مربوطه تشیل شده و یا میشود و براي تمام یا بخش از امور تامین و

توزی آب در داخل محدوده خدمات، به فعالیت م پردازد و خدمات مورد نیاز آب را تامین مینماید.

شبه سنت : به شبه ای اطالق م شود که فاقد سد یا بند انحراف و یا دهنه آبیر و کانال اصل انتقال آب باشد.

شبه مدرن : به شبه ای اطالق م شود که حداقل شامل شبه های ی و دو باشد.

شبه نیمه مدرن : به شبه ای اطالق م شود که ی از دو خصوصیت زیر را دارا باشد:

    ‐ دارای سد و یا بند انحراف باشد.

    ‐ دارای دهنه آبیر و یا کانال اصل انتقال آب باشد
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۳‐ کدین تعرفه ها

: کد تعرفه آب مصرف

شرح کدین شماره کد
کشاورزی ۱۰
صنعت ۱۱

صنعت شهرکها و نواح ۱۲
پرورش ماه و آبزیان ۱۳

دامپروری و پرورش طیور ۱۴
شرب ۱۵

ماده ۵ قانون توزی عادالنه آب ۱۶
فضای سبز ۱۷

آب شیرین کن ۱۸
صنای بسته بندی آب ۱۹

تجاری و خدمات ۲۰
مناطق آزاد، ویژه اقتصادی ۲۱

فعالیتهای عمران ۲۲
رهای خدماتتان ۲۳
کشت ها و شناورها ۲۴

و اماکن مذهب آموزش ۲۵
آزاد و بنای ۲۶

غیرآموزش مراکز دولت ۲۷
صدا و سیما ۲۸

و انتظام مراکز نظام ۲۹
ونهای مس شهرکها و مجتم (عموم) اشتراک ۳۰

اههای ورزشاماکن و باش ۳۱
کتابخانه ها و موزه ها ۳۲

مراکز نهداری معلولین و ایتام و افراد ب سرپرست ۳۳
بقاع متبرکه و گلزار شهدا ۳۴

بیمارستانهای آموزش و مراکز درمان بیماریهای خاص ۳۵
مراکز خدمات غیردولت ۳۶

نیروگاهها ۳۷
کشتارگاه صنعت ۳۸

مرکز پرورش حیوانات ۳۹
آب مازاد کشاورزی ۴۰
آب مازاد صنعت ۴۱
آب مازاد خدمات ۴۲

حق اشتراک آب کشاورزی ۵۰
حق اشتراک آب تثیر و پرورش آبزیان ۵۱

حق اشتراک آب صنعت ۵۲
حق اشتراک آب خدمات ۵۳
حق اشتراک آب دامداری ۵۴

حق اشتراک آب مرغداری و طیور ۵۵
حق اشتراک آب فضای سبز ۵۶

حق اشتراک آب شرب ۵۷
حق اشتراک پسآب ۶۰

کارشناس حفر چاه بجای قنات ۶۱
هزینه کارشناس حفر چاه جدید یا جابجای، کف شن، الیروب و حفر گالری در آبرفت ۶۲

هزینه کارشناس حفر قنات، الیروب، جابجای قنات، کف شن با شیب برروی قنات، ادامه پیشار قنات ۶۳
صدور و یا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در آبخوان آبرفت هزینه کارشناس ۶۴

هزینه کارشناس برای آزمایش پمپاژ، کنترل منصوبات و تجهیز چاه جهت صدور پروانه بهره برداری ۶۵
هزینه کارشناس تعیین میزان آبده چاه و قنات ۶۶

هزینه کارشناس تغییر روش حفاری در صورت نیاز به بازدید ۶۷
هزینه کارشناس تمدید اعتبار و یا اصالح (تغییر مندرجات فن یا حقوق) پروانه بهر ه برداری ۶۸

کارشناس پمپاژ ثانویه به منظور صدور مجوز آبیاری تحت فشار ۶۹
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شرح کدین شماره کد
خسارت اضافه برداشت از چاههای مجاز ۷۰

خسارت از چاههای غیرمجاز ۷۱
هزینه جبران برداشت آب از مناب زیرزمین (ماده ۵۷) ۷۲

برداشت رسوبات دریاچه ها و تاسیسات آب ۷۳
اجاره بستر و حریم رودخانه ۷۴

اجاره مخازن سدها ۷۵
و آب معدن رم، آب درمانچشمه های آب ۷۶

اهخدمات آزمایش ۷۷
خدمات ارائه آمار و اطالعات ۷۸

خدمات گردشری ۷۹
اجاره امالک ۸۰

اجاره تجهیزات ۸۱
پروانه حفر بنا به درخواست متقاض اصالح کروک هزینه کارشناس ۸۲

هزینه کارشناس ف پلمپ یا وصل مجدد آب چاه ۸۳
نظارت بر عملیات تعمیرات یا تعویض تجهیزات چاه، بنا به درخواست متقاض هزینه کارشناس ۸۴

هزینه کارشناس حفر چاه جدید یا جابجای، کف شن، الیروب چاه در سازندهای سخت ۸۵
هزینه کارشناس صدور و یا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در سازند سخت ۸۶

سایر درآمدها ۹۰
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نوع منب آب :

شرح کدین کد
سطح (خام) ۱۰

زیرزمین دشت آزاد (خام) ۱۱
زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۱۲

زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۱۳
زیرزمین سازند سخت (خام) ۱۴

تلفیق (خام) ۱۵
پسآب ۱۶
دریا ۱۷

( سطح) چشمه ۱۸
زهاب ۱۹

( زیرزمین ) چشمه ۲۰
سطح (تصفیه شده) ۵۰

زیرزمین دشت آزاد (تصفیه شده) ۵۱
زیرزمین دشت ممنوعه (تصفیه شده) ۵۲

زیرزمین دشت ممنوعه بحران (تصفیه شده) ۵۳
زیرزمین سازند سخت (تصفیه شده) ۵۴

تلفیق (تصفیه شده) ۵۵

نوع برداشت تاسیسات آب :

شرح کدین کد
شبه مدرن ۱۰

شبه نیمه مدرن ۱۱
ه سنتشب ۱۲

چاههای فلمن (تنظیم شده) ۱۳
چاههای حریم (تنظیم شده) ۱۴
رودخانه و سراب تنظیم نشده ۱۵

آب بندان ۱۶
قنات ۱۷
چاه ۱۸

آب شیرین کن ۱۹
برداشت مستقیم از دریا بدون نم زدای و شیرین سازی( غیر شرب) ۲۰

مجاری خطوط انتقال آب ۲۱
مخازن سدها ۲۲

تلفیق ۲۳
چشمه ۲۴
پمپاژ ۲۵

رودخانه و سراب تنظيم شده ۲۶
برداشت غیرمستقیم از دریا بدون نم زدای و شیرین سازی( غیر شرب) ۲۷

چاههای فلمن (تنظیم نشده) ۲۸
چاههای حریم (تنظیم نشده) ۲۹

برداشت مستقیم از دریا با نم زدای و شیرین سازی(غیرشرب) ۳۰
برداشت مستقیم از دریا با نم زدای و شیرین سازی(شرب) ۳۱

برداشت غیرمستقیم از دریا با نم زدای و شیرین سازی(غیرشرب) ۳۲
برداشت غیرمستقیم از دریا با نم زدای و شیرین سازی(شرب) ۳۳

: راهنمای کدین
دو رقم اول سمت چپ کد تعرفه

دو رقم دوم سمت چپ کد نوع منب آب
دو رقم آخر کد نوع برداشت آب

مثال : ۱۱۱۰۲۱ (نوع مصرف : صنعت منب آب : سطح خام و نوع برداشت : مجاری خطوط انتقال آب)
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آب منطقه ای آذربایجان غرب ۴- تعرفه آب و خدمات در سال ۱۳۹۷ در محدوده شرکت سهام

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۴۸۳,۰۰۰ ۰ ۴۸۳,۰۰۰ گندم

بوکان ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۲۸۴,۰۰۰ ۰ ۲۸۴,۰۰۰ جو
۱,۶۱۹,۰۰۰ ۰ ۱,۶۱۹,۰۰۰ پیاز
۱,۳۸۷,۰۰۰ ۰ ۱,۳۸۷,۰۰۰ سیب زمین
۴,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۴,۰۱۵,۰۰۰ خیار
۱,۰۹۳,۰۰۰ ۰ ۱,۰۹۳,۰۰۰ هندوانه
۵۲۳,۰۰۰ ۰ ۵۲۳,۰۰۰ خربزه

۱,۶۵۶,۰۰۰ ۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰ گوجه
۶۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۸۰,۰۰۰ یونجه

۱,۹۴۳,۰۰۰ ۰ ۱,۹۴۳,۰۰۰ چغندر قند
۰ ۰ ۰ توت فرن

۲,۶۸۰,۰۰۰ ۰ ۲,۶۸۰,۰۰۰ گردو
۷۶۹,۰۰۰ ۰ ۷۶۹,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۴۷۱,۰۰۰ ۰ ۴۷۱,۰۰۰ نخود

۱,۵۵۴,۰۰۰ ۰ ۱,۵۵۴,۰۰۰ انور
۲,۹۴۰,۰۰۰ ۰ ۲,۹۴۰,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۶۲,۰۰۰ ۰ ۷۶۲,۰۰۰ سبزیجات برگ
۷۱۳,۰۰۰ ۰ ۷۱۳,۰۰۰ کدوی آجیل
۷۷۹,۰۰۰ ۰ ۷۷۹,۰۰۰ دانه های روغن

۲,۰۹۶,۰۰۰ ۰ ۲,۰۹۶,۰۰۰ توتون
۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۱,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۶,۰۰۰ بادام
۲,۸۰۵,۰۰۰ ۰ ۲,۸۰۵,۰۰۰ به
۲,۵۰۵,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۵,۰۰۰ گالب
۱,۲۰۹,۰۰۰ ۰ ۱,۲۰۹,۰۰۰ توت درخت
۱,۶۵۱,۰۰۰ ۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۱,۰۰۵,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۵,۰۰۰ سیب
۵۸۴,۰۰۰ ۰ ۵۸۴,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۳۹۰,۰۰۰ ۰ ۳۹۰,۰۰۰ حبوبات
۷۸۶,۶۰۰ ۰ ۷۸۶,۶۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٧

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱۵۴,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۰۰۰ گندم

تاب ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۱۳۱,۰۰۰ ۰ ۱۳۱,۰۰۰ جو
۵۸۰,۰۰۰ ۰ ۵۸۰,۰۰۰ پیاز

۱,۰۶۸,۰۰۰ ۰ ۱,۰۶۸,۰۰۰ سیب زمین
۱,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۱,۹۱۰,۰۰۰ خیار
۱,۳۲۴,۰۰۰ ۰ ۱,۳۲۴,۰۰۰ گوجه
۳۴۰,۰۰۰ ۰ ۳۴۰,۰۰۰ یونجه

۳,۶۰۳,۰۰۰ ۰ ۳,۶۰۳,۰۰۰ گردو
۰ ۰ ۰ ردان آجیلآفتاب

۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ نخود
۸۲۰,۰۰۰ ۰ ۸۲۰,۰۰۰ انور
۲۷۳,۰۰۰ ۰ ۲۷۳,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۲۷,۰۰۰ ۰ ۷۲۷,۰۰۰ سبزیجات برگ

۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۳,۲۳۸,۰۰۰ ۰ ۳,۲۳۸,۰۰۰ بادام
۲۱۶,۰۰۰ ۰ ۲۱۶,۰۰۰ گالب
۴۵۵,۰۰۰ ۰ ۴۵۵,۰۰۰ میوه جات هسته دار

۱,۰۲۳,۰۰۰ ۰ ۱,۰۲۳,۰۰۰ سیب
۴۴۸,۰۰۰ ۰ ۴۴۸,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۱۲۸,۰۰۰ ۰ ۱۲۸,۰۰۰ حبوبات

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۵۱۵,۰۰۰ ۰ ۵۱۵,۰۰۰ گندم

پیرانشهر ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۳۴۳,۰۰۰ ۰ ۳۴۳,۰۰۰ جو
۱,۲۳۵,۰۰۰ ۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰ سیب زمین
۱,۹۷۴,۰۰۰ ۰ ۱,۹۷۴,۰۰۰ خیار
۷۸۰,۰۰۰ ۰ ۷۸۰,۰۰۰ هندوانه

۱,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰ گوجه
۴۹۸,۰۰۰ ۰ ۴۹۸,۰۰۰ یونجه

۱,۹۷۹,۰۰۰ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۰ چغندر قند
۲,۲۱۸,۰۰۰ ۰ ۲,۲۱۸,۰۰۰ توت فرن
۲,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۲,۰۱۵,۰۰۰ گردو
۴۲۰,۰۰۰ ۰ ۴۲۰,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۴۳۶,۰۰۰ ۰ ۴۳۶,۰۰۰ نخود

۱,۷۱۴,۰۰۰ ۰ ۱,۷۱۴,۰۰۰ انور
۱,۲۸۰,۰۰۰ ۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۹۰,۰۰۰ ۰ ۷۹۰,۰۰۰ سبزیجات برگ
۴۲۰,۰۰۰ ۰ ۴۲۰,۰۰۰ دانه های روغن

۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۱,۳۷۳,۰۰۰ ۰ ۱,۳۷۳,۰۰۰ بادام
۲,۹۲۰,۰۰۰ ۰ ۲,۹۲۰,۰۰۰ گالب
۱,۴۱۵,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۵,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۱,۱۸۷,۰۰۰ ۰ ۱,۱۸۷,۰۰۰ سیب
۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۶۸۷,۰۰۰ ۰ ۶۸۷,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٨

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۴۴۵,۰۰۰ ۰ ۴۴۵,۰۰۰ گندم

اشنویه ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۲۸۸,۰۰۰ ۰ ۲۸۸,۰۰۰ جو
۷۰۲,۰۰۰ ۰ ۷۰۲,۰۰۰ پیاز

۱,۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ سیب زمین
۲,۳۳۵,۰۰۰ ۰ ۲,۳۳۵,۰۰۰ خیار
۲,۰۵۷,۰۰۰ ۰ ۲,۰۵۷,۰۰۰ خربزه
۱,۷۳۳,۰۰۰ ۰ ۱,۷۳۳,۰۰۰ گوجه
۴۸۵,۰۰۰ ۰ ۴۸۵,۰۰۰ یونجه

۱,۸۶۸,۰۰۰ ۰ ۱,۸۶۸,۰۰۰ چغندر قند
۶,۳۳۴,۰۰۰ ۰ ۶,۳۳۴,۰۰۰ توت فرن
۳,۲۳۴,۰۰۰ ۰ ۳,۲۳۴,۰۰۰ گردو
۹۶۱,۰۰۰ ۰ ۹۶۱,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۲۴۸,۰۰۰ ۰ ۲۴۸,۰۰۰ نخود
۲۳۷,۰۰۰ ۰ ۲۳۷,۰۰۰ انور
۷۲۶,۰۰۰ ۰ ۷۲۶,۰۰۰ سبزیجات برگ
۶۷۴,۰۰۰ ۰ ۶۷۴,۰۰۰ کدوی آجیل
۵۰۳,۰۰۰ ۰ ۵۰۳,۰۰۰ دانه های روغن
۴۳۱,۰۰۰ ۰ ۴۳۱,۰۰۰ توتون

۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۳,۳۹۸,۰۰۰ ۰ ۳,۳۹۸,۰۰۰ بادام
۱,۶۱۳,۰۰۰ ۰ ۱,۶۱۳,۰۰۰ به
۳,۱۶۳,۰۰۰ ۰ ۳,۱۶۳,۰۰۰ گالب
۱,۶۲۸,۰۰۰ ۰ ۱,۶۲۸,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۱,۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ سیب

۰ ۰ ۰ نباتات علوفه ای
۲۷۲,۰۰۰ ۰ ۲۷۲,۰۰۰ حبوبات
۷۳۳,۰۰۰ ۰ ۷۳۳,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٩

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۳۲۶,۰۰۰ گندم

سردشت ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۱۹۷,۰۰۰ ۰ ۱۹۷,۰۰۰ جو
۶۲۵,۰۰۰ ۰ ۶۲۵,۰۰۰ سیب زمین

۱,۱۲۵,۰۰۰ ۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰ خیار
۱۳۴,۰۰۰ ۰ ۱۳۴,۰۰۰ خربزه

۱,۲۰۹,۰۰۰ ۰ ۱,۲۰۹,۰۰۰ گوجه
۴۸۳,۰۰۰ ۰ ۴۸۳,۰۰۰ یونجه

۳,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ توت فرن
۳,۸۶۸,۰۰۰ ۰ ۳,۸۶۸,۰۰۰ گردو
۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۱۲۰,۰۰۰ نخود

۱,۳۰۱,۰۰۰ ۰ ۱,۳۰۱,۰۰۰ انور
۷۰۶,۰۰۰ ۰ ۷۰۶,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۲۷,۰۰۰ ۰ ۷۲۷,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱۵۵,۰۰۰ ۰ ۱۵۵,۰۰۰ دانه های روغن
۶۹۵,۰۰۰ ۰ ۶۹۵,۰۰۰ توتون

۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۱,۸۵۱,۰۰۰ ۰ ۱,۸۵۱,۰۰۰ بادام
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ به
۸۲۰,۰۰۰ ۰ ۸۲۰,۰۰۰ گالب
۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ توت درخت

۱,۵۸۰,۰۰۰ ۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۱,۰۵۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ سیب
۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۵۱۳,۰۰۰ ۰ ۵۱۳,۰۰۰ حبوبات



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

١٠

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۴۱۳,۰۰۰ ۰ ۴۱۳,۰۰۰ گندم

خوی ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۳۲۰,۰۰۰ ۰ ۳۲۰,۰۰۰ جو
۱,۲۱۹,۰۰۰ ۰ ۱,۲۱۹,۰۰۰ سیب زمین
۴,۷۵۵,۰۰۰ ۰ ۴,۷۵۵,۰۰۰ خیار
۱,۲۷۹,۰۰۰ ۰ ۱,۲۷۹,۰۰۰ هندوانه
۱,۱۱۲,۰۰۰ ۰ ۱,۱۱۲,۰۰۰ خربزه
۱,۵۲۶,۰۰۰ ۰ ۱,۵۲۶,۰۰۰ گوجه
۵۲۰,۰۰۰ ۰ ۵۲۰,۰۰۰ یونجه

۱,۶۳۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰ چغندر قند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ توت فرن
۳,۰۹۴,۰۰۰ ۰ ۳,۰۹۴,۰۰۰ گردو
۷۳۶,۰۰۰ ۰ ۷۳۶,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۳۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۵۸,۰۰۰ نخود

۱,۳۴۱,۰۰۰ ۰ ۱,۳۴۱,۰۰۰ انور
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۲۷,۰۰۰ ۰ ۷۲۷,۰۰۰ سبزیجات برگ
۷۳۶,۰۰۰ ۰ ۷۳۶,۰۰۰ کدوی آجیل
۳۷۶,۰۰۰ ۰ ۳۷۶,۰۰۰ دانه های روغن
۳۳۰,۰۰۰ ۰ ۳۳۰,۰۰۰ توتون

۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ بادام

۰ ۰ ۰ به
۳,۷۶۵,۰۰۰ ۰ ۳,۷۶۵,۰۰۰ گالب
۱,۷۵۵,۰۰۰ ۰ ۱,۷۵۵,۰۰۰ توت درخت
۱,۲۵۲,۰۰۰ ۰ ۱,۲۵۲,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۱,۱۰۵,۰۰۰ ۰ ۱,۱۰۵,۰۰۰ سیب
۱,۴۲۸,۰۰۰ ۰ ۱,۴۲۸,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۲۳۴,۰۰۰ ۰ ۲۳۴,۰۰۰ حبوبات
۵۳۲,۵۰۰ ۰ ۵۳۲,۵۰۰ ذرت دانه ای

۱,۲۷۶,۰۰۰ ۰ ۱,۲۷۶,۰۰۰ برن



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

١١

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۲۷۹,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۰۰۰ گندم

چالدران ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۱۸۱,۰۰۰ ۰ ۱۸۱,۰۰۰ جو
۱,۳۲۲,۰۰۰ ۰ ۱,۳۲۲,۰۰۰ سیب زمین
۳۶۲,۰۰۰ ۰ ۳۶۲,۰۰۰ یونجه
۶۷۵,۰۰۰ ۰ ۶۷۵,۰۰۰ چغندر قند

۳,۶۹۱,۰۰۰ ۰ ۳,۶۹۱,۰۰۰ گردو
۴۴۸,۰۰۰ ۰ ۴۴۸,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۳۳۲,۵۰۰ ۰ ۳۳۲,۵۰۰ نخود

۳,۲۸۶,۰۰۰ ۰ ۳,۲۸۶,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۲۷,۰۰۰ ۰ ۷۲۷,۰۰۰ سبزیجات برگ
۴۹۰,۰۰۰ ۰ ۴۹۰,۰۰۰ کدوی آجیل
۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ دانه های روغن
۱۶۷,۰۰۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۰ توتون

۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۴۷۳,۰۰۰ ۰ ۴۷۳,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۷۷۲,۰۰۰ ۰ ۷۷۲,۰۰۰ سیب
۱۱۵,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۱۳۸,۰۰۰ ۰ ۱۳۸,۰۰۰ حبوبات

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۳۱۶,۰۰۰ ۰ ۳۱۶,۰۰۰ گندم

ماکو ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۱۹۴,۰۰۰ ۰ ۱۹۴,۰۰۰ جو
۲,۴۲۳,۰۰۰ ۰ ۲,۴۲۳,۰۰۰ خیار
۹۷۳,۰۰۰ ۰ ۹۷۳,۰۰۰ هندوانه

۱,۹۵۶,۰۰۰ ۰ ۱,۹۵۶,۰۰۰ خربزه
۱,۶۸۲,۰۰۰ ۰ ۱,۶۸۲,۰۰۰ گوجه
۴۱۴,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۰۰۰ یونجه

۱,۴۲۶,۰۰۰ ۰ ۱,۴۲۶,۰۰۰ چغندر قند
۳,۴۶۹,۰۰۰ ۰ ۳,۴۶۹,۰۰۰ گردو
۷۴۴,۰۰۰ ۰ ۷۴۴,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۳۲۰,۰۰۰ ۰ ۳۲۰,۰۰۰ نخود
۹۲۲,۰۰۰ ۰ ۹۲۲,۰۰۰ انور
۴۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۱۰,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۲۷,۰۰۰ ۰ ۷۲۷,۰۰۰ سبزیجات برگ
۵۴۰,۰۰۰ ۰ ۵۴۰,۰۰۰ کدوی آجیل
۴۵۳,۰۰۰ ۰ ۴۵۳,۰۰۰ دانه های روغن

۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۳,۲۶۷,۰۰۰ ۰ ۳,۲۶۷,۰۰۰ بادام
۱,۱۱۹,۰۰۰ ۰ ۱,۱۱۹,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۹۵۲,۰۰۰ ۰ ۹۵۲,۰۰۰ سیب

۱,۹۶۹,۰۰۰ ۰ ۱,۹۶۹,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۳۹۵,۰۰۰ ۰ ۳۹۵,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

١٢

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۴۶۵,۰۰۰ ۰ ۴۶۵,۰۰۰ گندم

میاندوآب ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۲۹۷,۰۰۰ ۰ ۲۹۷,۰۰۰ جو
۱,۳۵۴,۰۰۰ ۰ ۱,۳۵۴,۰۰۰ پیاز
۱,۲۲۴,۶۰۰ ۰ ۱,۲۲۴,۶۰۰ سیب زمین
۲,۱۹۵,۰۰۰ ۰ ۲,۱۹۵,۰۰۰ خیار
۱,۲۰۲,۰۰۰ ۰ ۱,۲۰۲,۰۰۰ هندوانه
۱,۹۹۳,۰۰۰ ۰ ۱,۹۹۳,۰۰۰ خربزه
۱,۸۴۲,۰۰۰ ۰ ۱,۸۴۲,۰۰۰ گوجه
۷۲۷,۰۰۰ ۰ ۷۲۷,۰۰۰ یونجه

۱,۷۸۴,۰۰۰ ۰ ۱,۷۸۴,۰۰۰ چغندر قند
۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ توت فرن
۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۹۰۰,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۶۰۱,۰۰۰ ۰ ۶۰۱,۰۰۰ نخود

۱,۴۷۵,۰۰۰ ۰ ۱,۴۷۵,۰۰۰ انور
۳,۱۸۲,۰۰۰ ۰ ۳,۱۸۲,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۲۶,۰۰۰ ۰ ۷۲۶,۰۰۰ سبزیجات برگ

۱,۷۱۵,۰۰۰ ۰ ۱,۷۱۵,۰۰۰ کدوی آجیل
۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۹۰۰,۰۰۰ دانه های روغن

۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۱,۵۴۵,۰۰۰ ۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰ بادام
۳,۰۱۱,۰۰۰ ۰ ۳,۰۱۱,۰۰۰ به
۳,۶۷۷,۰۰۰ ۰ ۳,۶۷۷,۰۰۰ گالب
۲,۱۶۵,۰۰۰ ۰ ۲,۱۶۵,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۱,۱۷۹,۰۰۰ ۰ ۱,۱۷۹,۰۰۰ سیب
۱,۹۸۶,۰۰۰ ۰ ۱,۹۸۶,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ حبوبات

۱,۳۸۸,۰۰۰ ۰ ۱,۳۸۸,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

١٣

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۳۳۱,۰۰۰ ۰ ۳۳۱,۰۰۰ گندم

سلماس ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۲۰۸,۰۰۰ ۰ ۲۰۸,۰۰۰ جو
۱,۲۳۷,۰۰۰ ۰ ۱,۲۳۷,۰۰۰ سیب زمین
۲,۷۷۸,۰۰۰ ۰ ۲,۷۷۸,۰۰۰ خیار
۱,۵۸۶,۰۰۰ ۰ ۱,۵۸۶,۰۰۰ گوجه
۴۷۰,۰۰۰ ۰ ۴۷۰,۰۰۰ یونجه

۱,۷۱۰,۰۰۰ ۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰ چغندر قند
۳,۰۴۸,۰۰۰ ۰ ۳,۰۴۸,۰۰۰ گردو
۶۸۹,۰۰۰ ۰ ۶۸۹,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۵۰۹,۰۰۰ ۰ ۵۰۹,۰۰۰ نخود

۱,۴۲۳,۰۰۰ ۰ ۱,۴۲۳,۰۰۰ انور
۳,۲۸۸,۰۰۰ ۰ ۳,۲۸۸,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۲۷,۰۰۰ ۰ ۷۲۷,۰۰۰ سبزیجات برگ
۸۴۷,۰۰۰ ۰ ۸۴۷,۰۰۰ کدوی آجیل
۴۱۷,۰۰۰ ۰ ۴۱۷,۰۰۰ دانه های روغن

۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۲,۲۳۲,۰۰۰ ۰ ۲,۲۳۲,۰۰۰ بادام
۵,۳۷۷,۰۰۰ ۰ ۵,۳۷۷,۰۰۰ به
۴,۸۷۴,۰۰۰ ۰ ۴,۸۷۴,۰۰۰ گالب
۱,۳۵۴,۰۰۰ ۰ ۱,۳۵۴,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۱,۳۵۱,۰۰۰ ۰ ۱,۳۵۱,۰۰۰ سیب
۲,۰۲۵,۰۰۰ ۰ ۲,۰۲۵,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۴۴۱,۰۰۰ ۰ ۴۴۱,۰۰۰ حبوبات

۱,۱۹۷,۰۰۰ ۰ ۱,۱۹۷,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

١٤

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۴۳۸,۰۰۰ ۰ ۴۳۸,۰۰۰ گندم

مهاباد ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۳۷۵,۰۰۰ ۰ ۳۷۵,۰۰۰ جو
۸۸۲,۰۰۰ ۰ ۸۸۲,۰۰۰ پیاز
۶۱۵,۶۰۰ ۰ ۶۱۵,۶۰۰ سیب زمین

۱,۹۴۵,۰۰۰ ۰ ۱,۹۴۵,۰۰۰ خیار
۱,۰۶۷,۰۰۰ ۰ ۱,۰۶۷,۰۰۰ هندوانه
۴۸۰,۰۰۰ ۰ ۴۸۰,۰۰۰ خربزه

۱,۶۳۹,۰۰۰ ۰ ۱,۶۳۹,۰۰۰ گوجه
۵۴۹,۰۰۰ ۰ ۵۴۹,۰۰۰ یونجه

۱,۷۲۴,۰۰۰ ۰ ۱,۷۲۴,۰۰۰ چغندر قند
۱,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ توت فرن
۱,۵۴۵,۰۰۰ ۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰ گردو
۲۱۷,۰۰۰ ۰ ۲۱۷,۰۰۰ نخود

۱,۵۲۳,۰۰۰ ۰ ۱,۵۲۳,۰۰۰ انور
۱,۶۱۲,۰۰۰ ۰ ۱,۶۱۲,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۲۷,۰۰۰ ۰ ۷۲۷,۰۰۰ سبزیجات برگ
۵۱۱,۰۰۰ ۰ ۵۱۱,۰۰۰ دانه های روغن
۷۶۴,۰۰۰ ۰ ۷۶۴,۰۰۰ توتون

۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۱,۴۵۷,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۷,۰۰۰ بادام
۵,۸۱۹,۰۰۰ ۰ ۵,۸۱۹,۰۰۰ به
۳,۱۲۲,۰۰۰ ۰ ۳,۱۲۲,۰۰۰ گالب
۱,۳۹۹,۰۰۰ ۰ ۱,۳۹۹,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۱,۳۵۰,۰۰۰ ۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ سیب
۱,۶۹۲,۰۰۰ ۰ ۱,۶۹۲,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ حبوبات
۸۴۱,۰۰۰ ۰ ۸۴۱,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

١٥

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۴۳۸,۰۰۰ ۰ ۴۳۸,۰۰۰ گندم

ارومیه ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۲۶۱,۰۰۰ ۰ ۲۶۱,۰۰۰ جو
۱,۲۴۸,۰۰۰ ۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰ پیاز
۱,۱۲۵,۰۰۰ ۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰ سیب زمین
۴,۲۹۶,۰۰۰ ۰ ۴,۲۹۶,۰۰۰ خیار
۹۲۵,۰۰۰ ۰ ۹۲۵,۰۰۰ هندوانه
۵۲۵,۰۰۰ ۰ ۵۲۵,۰۰۰ خربزه

۱,۶۲۲,۰۰۰ ۰ ۱,۶۲۲,۰۰۰ گوجه
۴۴۲,۰۰۰ ۰ ۴۴۲,۰۰۰ یونجه

۱,۵۲۰,۰۰۰ ۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰ چغندر قند
۱,۲۵۷,۰۰۰ ۰ ۱,۲۵۷,۰۰۰ توت فرن
۳,۸۵۲,۰۰۰ ۰ ۳,۸۵۲,۰۰۰ گردو
۸۴۸,۰۰۰ ۰ ۸۴۸,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۵۴۱,۰۰۰ ۰ ۵۴۱,۰۰۰ نخود

۱,۶۷۵,۰۰۰ ۰ ۱,۶۷۵,۰۰۰ انور
۲,۷۷۲,۰۰۰ ۰ ۲,۷۷۲,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۲۷,۰۰۰ ۰ ۷۲۷,۰۰۰ سبزیجات برگ
۹۲۰,۳۷۲ ۰ ۹۲۰,۳۷۲ کدوی آجیل
۵۶۵,۰۰۰ ۰ ۵۶۵,۰۰۰ دانه های روغن
۲۸۷,۰۰۰ ۰ ۲۸۷,۰۰۰ توتون

۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۳,۴۰۱,۰۰۰ ۰ ۳,۴۰۱,۰۰۰ بادام
۲,۶۸۳,۰۰۰ ۰ ۲,۶۸۳,۰۰۰ به
۲,۱۹۵,۰۰۰ ۰ ۲,۱۹۵,۰۰۰ گالب
۱,۷۳۰,۰۰۰ ۰ ۱,۷۳۰,۰۰۰ توت درخت
۱,۷۷۲,۰۰۰ ۰ ۱,۷۷۲,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۱,۳۰۸,۰۰۰ ۰ ۱,۳۰۸,۰۰۰ سیب
۱,۹۱۳,۰۰۰ ۰ ۱,۹۱۳,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۴۴۴,۰۰۰ ۰ ۴۴۴,۰۰۰ حبوبات
۹۵۰,۰۰۰ ۰ ۹۵۰,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

١٦

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۵۳۸,۰۰۰ ۰ ۵۳۸,۰۰۰ گندم

نقده ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۳۸۰,۰۰۰ ۰ ۳۸۰,۰۰۰ جو
۸۶۸,۰۰۰ ۰ ۸۶۸,۰۰۰ پیاز
۹۵۲,۰۰۰ ۰ ۹۵۲,۰۰۰ سیب زمین

۳,۰۲۱,۰۰۰ ۰ ۳,۰۲۱,۰۰۰ خیار
۷۳۰,۰۰۰ ۰ ۷۳۰,۰۰۰ هندوانه

۲,۰۷۹,۰۰۰ ۰ ۲,۰۷۹,۰۰۰ خربزه
۱,۸۵۶,۰۰۰ ۰ ۱,۸۵۶,۰۰۰ گوجه
۵۷۰,۰۰۰ ۰ ۵۷۰,۰۰۰ یونجه

۲,۰۳۲,۰۰۰ ۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰ چغندر قند
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ گردو
۷۰۸,۰۰۰ ۰ ۷۰۸,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۳۱۳,۰۰۰ ۰ ۳۱۳,۰۰۰ نخود

۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ انور
۴,۵۶۸,۰۰۰ ۰ ۴,۵۶۸,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۲۶,۰۰۰ ۰ ۷۲۶,۰۰۰ سبزیجات برگ

۱,۰۴۸,۰۰۰ ۰ ۱,۰۴۸,۰۰۰ کدوی آجیل
۷۰۲,۰۰۰ ۰ ۷۰۲,۰۰۰ دانه های روغن

۱,۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ توتون
۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۴۷۰,۰۰۰ ۰ ۴۷۰,۰۰۰ بادام

۱,۱۲۴,۰۰۰ ۰ ۱,۱۲۴,۰۰۰ به
۱۷۶,۰۰۰ ۰ ۱۷۶,۰۰۰ گالب
۸۶۲,۵۰۰ ۰ ۸۶۲,۵۰۰ توت درخت

۲,۱۹۲,۰۰۰ ۰ ۲,۱۹۲,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۱,۳۹۴,۰۰۰ ۰ ۱,۳۹۴,۰۰۰ سیب
۲,۹۲۰,۰۰۰ ۰ ۲,۹۲۰,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۷۰۶,۰۰۰ ۰ ۷۰۶,۰۰۰ حبوبات
۸۱۵,۰۰۰ ۰ ۸۱۵,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

١٧

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۳۴۰,۰۰۰ ۰ ۳۴۰,۰۰۰ گندم

شوط ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۲۱۹,۰۰۰ ۰ ۲۱۹,۰۰۰ جو
۱,۴۵۸,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۸,۰۰۰ سیب زمین
۳,۱۷۲,۰۰۰ ۰ ۳,۱۷۲,۰۰۰ خیار
۱,۰۰۳,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۳,۰۰۰ هندوانه
۲,۳۰۲,۰۰۰ ۰ ۲,۳۰۲,۰۰۰ خربزه
۱,۴۶۷,۰۰۰ ۰ ۱,۴۶۷,۰۰۰ گوجه
۴۶۶,۰۰۰ ۰ ۴۶۶,۰۰۰ یونجه

۱,۳۴۰,۰۰۰ ۰ ۱,۳۴۰,۰۰۰ چغندر قند
۴,۷۸۸,۰۰۰ ۰ ۴,۷۸۸,۰۰۰ گردو
۷۲۹,۰۰۰ ۰ ۷۲۹,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۷۷۲,۰۰۰ ۰ ۷۷۲,۰۰۰ انور
۷۶۵,۰۰۰ ۰ ۷۶۵,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۲۶,۰۰۰ ۰ ۷۲۶,۰۰۰ سبزیجات برگ
۷۶۶,۰۰۰ ۰ ۷۶۶,۰۰۰ کدوی آجیل
۴۲۲,۰۰۰ ۰ ۴۲۲,۰۰۰ دانه های روغن

۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ بادام
۱,۶۷۸,۰۰۰ ۰ ۱,۶۷۸,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۱,۰۸۹,۰۰۰ ۰ ۱,۰۸۹,۰۰۰ سیب
۳۴۲,۰۰۰ ۰ ۳۴۲,۰۰۰ نباتات علوفه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

١٨

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۴۳۷,۰۰۰ ۰ ۴۳۷,۰۰۰ گندم

چایپاره ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۳۱۵,۰۰۰ ۰ ۳۱۵,۰۰۰ جو
۵۹۰,۰۰۰ ۰ ۵۹۰,۰۰۰ پیاز
۶۲۳,۰۰۰ ۰ ۶۲۳,۰۰۰ سیب زمین

۱,۳۱۰,۰۰۰ ۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰ خیار
۱,۴۱۹,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۹,۰۰۰ هندوانه
۲,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۲,۲۵۶,۰۰۰ گوجه
۴۸۵,۰۰۰ ۰ ۴۸۵,۰۰۰ یونجه

۱,۳۱۴,۰۰۰ ۰ ۱,۳۱۴,۰۰۰ چغندر قند
۳,۶۵۷,۰۰۰ ۰ ۳,۶۵۷,۰۰۰ گردو
۶۷۲,۰۰۰ ۰ ۶۷۲,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۹۳۵,۰۰۰ ۰ ۹۳۵,۰۰۰ انور

۱,۲۲۲,۰۰۰ ۰ ۱,۲۲۲,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۲۶,۰۰۰ ۰ ۷۲۶,۰۰۰ سبزیجات برگ
۶۶۱,۰۰۰ ۰ ۶۶۱,۰۰۰ کدوی آجیل
۵۲۹,۰۰۰ ۰ ۵۲۹,۰۰۰ دانه های روغن

۱,۷۴۲,۰۰۰ ۰ ۱,۷۴۲,۰۰۰ توتون
۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۱,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰ بادام
۲۷۵,۰۰۰ ۰ ۲۷۵,۰۰۰ توت درخت

۱,۶۲۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲۷۵,۰۰۰ ۰ ۲۷۵,۰۰۰ سیب

۱,۹۹۳,۰۰۰ ۰ ۱,۹۹۳,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۷۰۹,۰۰۰ ۰ ۷۰۹,۰۰۰ حبوبات
۵۷۶,۰۰۰ ۰ ۵۷۶,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

١٩

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۳۷۱,۰۰۰ ۰ ۳۷۱,۰۰۰ گندم

پلدشت ه سنتشب سطح (خام) ۱۰۱۰۱۲

۲۳۶,۰۰۰ ۰ ۲۳۶,۰۰۰ جو
۷۶۶,۰۰۰ ۰ ۷۶۶,۰۰۰ سیب زمین

۲,۰۶۳,۰۰۰ ۰ ۲,۰۶۳,۰۰۰ خیار
۱,۲۵۷,۰۰۰ ۰ ۱,۲۵۷,۰۰۰ هندوانه
۱,۲۷۰,۰۰۰ ۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰ خربزه
۱,۴۶۸,۰۰۰ ۰ ۱,۴۶۸,۰۰۰ گوجه
۴۸۸,۰۰۰ ۰ ۴۸۸,۰۰۰ یونجه

۱,۲۵۵,۰۰۰ ۰ ۱,۲۵۵,۰۰۰ چغندر قند
۲,۵۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۵۲۶,۰۰۰ گردو
۸۳۰,۰۰۰ ۰ ۸۳۰,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۵۶۰,۰۰۰ ۰ ۵۶۰,۰۰۰ انور
۵۵۱,۰۰۰ ۰ ۵۵۱,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۷۲۶,۰۰۰ ۰ ۷۲۶,۰۰۰ سبزیجات برگ
۷۹۲,۰۰۰ ۰ ۷۹۲,۰۰۰ کدوی آجیل
۵۹۲,۰۰۰ ۰ ۵۹۲,۰۰۰ دانه های روغن

۱,۴۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰ قلمستان
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ بادام
۶۴۴,۰۰۰ ۰ ۶۴۴,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۸۴۶,۰۰۰ ۰ ۸۴۶,۰۰۰ سیب

۱,۲۲۸,۰۰۰ ۰ ۱,۲۲۸,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٢٠

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۹۶۶,۰۰۰ ۰ ۹۶۶,۰۰۰ گندم

بوکان شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۵۶۸,۰۰۰ ۰ ۵۶۸,۰۰۰ جو
۳,۲۳۸,۰۰۰ ۰ ۳,۲۳۸,۰۰۰ پیاز
۲,۷۷۴,۰۰۰ ۰ ۲,۷۷۴,۰۰۰ سیب زمین
۸,۰۳۲,۰۰۰ ۰ ۸,۰۳۲,۰۰۰ خیار
۲,۱۸۶,۰۰۰ ۰ ۲,۱۸۶,۰۰۰ هندوانه
۱,۰۴۴,۰۰۰ ۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰ خربزه
۳,۳۱۲,۰۰۰ ۰ ۳,۳۱۲,۰۰۰ گوجه
۱,۳۶۰,۰۰۰ ۰ ۱,۳۶۰,۰۰۰ یونجه
۳,۸۸۶,۰۰۰ ۰ ۳,۸۸۶,۰۰۰ چغندر قند
۵,۳۶۰,۰۰۰ ۰ ۵,۳۶۰,۰۰۰ گردو
۱,۵۳۸,۰۰۰ ۰ ۱,۵۳۸,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۹۴۲,۰۰۰ ۰ ۹۴۲,۰۰۰ نخود

۳,۱۰۸,۰۰۰ ۰ ۳,۱۰۸,۰۰۰ انور
۵,۸۸۰,۰۰۰ ۰ ۵,۸۸۰,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۱,۵۲۴,۰۰۰ ۰ ۱,۵۲۴,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۴۲۶,۰۰۰ ۰ ۱,۴۲۶,۰۰۰ کدوی آجیل
۱,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۱,۵۵۸,۰۰۰ دانه های روغن
۴,۱۹۲,۰۰۰ ۰ ۴,۱۹۲,۰۰۰ توتون
۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۲,۹۱۲,۰۰۰ ۰ ۲,۹۱۲,۰۰۰ بادام
۵,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۵,۶۱۰,۰۰۰ به
۵,۰۱۰,۰۰۰ ۰ ۵,۰۱۰,۰۰۰ گالب
۲,۴۱۸,۰۰۰ ۰ ۲,۴۱۸,۰۰۰ توت درخت
۳,۳۰۲,۰۰۰ ۰ ۳,۳۰۲,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲,۰۱۰,۰۰۰ ۰ ۲,۰۱۰,۰۰۰ سیب
۱,۱۶۸,۰۰۰ ۰ ۱,۱۶۸,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۷۸۰,۰۰۰ ۰ ۷۸۰,۰۰۰ حبوبات

۱,۵۷۳,۲۰۰ ۰ ۱,۵۷۳,۲۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٢١

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۳۰۸,۰۰۰ ۰ ۳۰۸,۰۰۰ گندم

تاب شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۲۶۲,۰۰۰ ۰ ۲۶۲,۰۰۰ جو
۱,۱۶۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰ پیاز
۲,۱۳۶,۰۰۰ ۰ ۲,۱۳۶,۰۰۰ سیب زمین
۳,۸۲۰,۰۰۰ ۰ ۳,۸۲۰,۰۰۰ خیار
۲,۵۰۸,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ گوجه
۶۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۸۰,۰۰۰ یونجه

۷,۲۰۶,۰۰۰ ۰ ۷,۲۰۶,۰۰۰ گردو
۸۴۰,۰۰۰ ۰ ۸۴۰,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ نخود

۱,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۴۰,۰۰۰ انور
۵۴۶,۰۰۰ ۰ ۵۴۶,۰۰۰ سبزیجات غده ای

۱,۴۵۴,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۴,۰۰۰ سبزیجات برگ
۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۶,۴۷۶,۰۰۰ ۰ ۶,۴۷۶,۰۰۰ بادام
۴۳۲,۰۰۰ ۰ ۴۳۲,۰۰۰ گالب
۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۹۱۰,۰۰۰ میوه جات هسته دار

۲,۰۴۶,۰۰۰ ۰ ۲,۰۴۶,۰۰۰ سیب
۸۹۶,۰۰۰ ۰ ۸۹۶,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۲۵۶,۰۰۰ حبوبات

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱,۰۳۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰ گندم

پیرانشهر شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۶۸۶,۰۰۰ ۰ ۶۸۶,۰۰۰ جو
۲,۴۷۰,۰۰۰ ۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰ سیب زمین
۳,۹۴۸,۰۰۰ ۰ ۳,۹۴۸,۰۰۰ خیار
۱,۵۶۰,۰۰۰ ۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰ هندوانه
۳,۲۲۰,۰۰۰ ۰ ۳,۲۲۰,۰۰۰ گوجه
۹۹۶,۰۰۰ ۰ ۹۹۶,۰۰۰ یونجه

۳,۹۵۸,۰۰۰ ۰ ۳,۹۵۸,۰۰۰ چغندر قند
۴,۴۳۶,۰۰۰ ۰ ۴,۴۳۶,۰۰۰ توت فرن
۴,۰۳۰,۰۰۰ ۰ ۴,۰۳۰,۰۰۰ گردو
۸۴۰,۰۰۰ ۰ ۸۴۰,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۸۷۲,۰۰۰ ۰ ۸۷۲,۰۰۰ نخود

۳,۴۲۸,۰۰۰ ۰ ۳,۴۲۸,۰۰۰ انور
۲,۵۶۰,۰۰۰ ۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۱,۵۸۰,۰۰۰ ۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰ سبزیجات برگ
۸۴۰,۰۰۰ ۰ ۸۴۰,۰۰۰ دانه های روغن

۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۲,۷۴۶,۰۰۰ ۰ ۲,۷۴۶,۰۰۰ بادام
۵,۸۴۲,۰۰۰ ۰ ۵,۸۴۲,۰۰۰ گالب
۲,۸۳۰,۰۰۰ ۰ ۲,۸۳۰,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲,۳۷۴,۰۰۰ ۰ ۲,۳۷۴,۰۰۰ سیب
۴۲۰,۰۰۰ ۰ ۴۲۰,۰۰۰ نباتات علوفه ای

۱,۳۷۲,۰۰۰ ۰ ۱,۳۷۲,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٢٢

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۸۹۰,۰۰۰ ۰ ۸۹۰,۰۰۰ گندم

اشنویه شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۵۷۶,۰۰۰ ۰ ۵۷۶,۰۰۰ جو
۱,۴۰۴,۰۰۰ ۰ ۱,۴۰۴,۰۰۰ پیاز
۳,۵۴۸,۰۰۰ ۰ ۳,۵۴۸,۰۰۰ سیب زمین
۴,۶۷۰,۰۰۰ ۰ ۴,۶۷۰,۰۰۰ خیار
۲,۰۸۶,۰۰۰ ۰ ۲,۰۸۶,۰۰۰ هندوانه
۴,۱۱۴,۰۰۰ ۰ ۴,۱۱۴,۰۰۰ خربزه
۳,۴۶۶,۰۰۰ ۰ ۳,۴۶۶,۰۰۰ گوجه
۹۷۰,۰۰۰ ۰ ۹۷۰,۰۰۰ یونجه

۳,۷۳۶,۰۰۰ ۰ ۳,۷۳۶,۰۰۰ چغندر قند
۱۲,۶۶۶,۰۰۰ ۰ ۱۲,۶۶۶,۰۰۰ توت فرن
۶,۴۶۸,۰۰۰ ۰ ۶,۴۶۸,۰۰۰ گردو
۱,۹۲۲,۰۰۰ ۰ ۱,۹۲۲,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۶۹۶,۰۰۰ ۰ ۶۹۶,۰۰۰ نخود
۴۷۴,۰۰۰ ۰ ۴۷۴,۰۰۰ انور

۱,۴۵۲,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۲,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۳۴۸,۰۰۰ ۰ ۱,۳۴۸,۰۰۰ کدوی آجیل
۱,۰۰۶,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۶,۰۰۰ دانه های روغن
۸۶۲,۰۰۰ ۰ ۸۶۲,۰۰۰ توتون

۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۶,۷۹۶,۰۰۰ ۰ ۶,۷۹۶,۰۰۰ بادام
۳,۲۲۶,۰۰۰ ۰ ۳,۲۲۶,۰۰۰ به
۶,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۶,۳۲۶,۰۰۰ گالب
۳,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۳,۲۵۶,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ سیب

۰ ۰ ۰ نباتات علوفه ای
۷۴۴,۰۰۰ ۰ ۷۴۴,۰۰۰ حبوبات

۱,۴۶۶,۰۰۰ ۰ ۱,۴۶۶,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٢٣

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۶۵۲,۰۰۰ ۰ ۶۵۲,۰۰۰ گندم

سردشت شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۳۹۴,۰۰۰ ۰ ۳۹۴,۰۰۰ جو
۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ سیب زمین
۲,۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ خیار
۲۶۸,۰۰۰ ۰ ۲۶۸,۰۰۰ خربزه

۲,۴۱۸,۰۰۰ ۰ ۲,۴۱۸,۰۰۰ گوجه
۹۶۶,۰۰۰ ۰ ۹۶۶,۰۰۰ یونجه

۶,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰ توت فرن
۷,۷۳۶,۰۰۰ ۰ ۷,۷۳۶,۰۰۰ گردو
۲۴۰,۰۰۰ ۰ ۲۴۰,۰۰۰ نخود

۲,۶۰۲,۰۰۰ ۰ ۲,۶۰۲,۰۰۰ انور
۱,۴۱۲,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۲,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۱,۴۵۴,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۴,۰۰۰ سبزیجات برگ
۳۱۰,۰۰۰ ۰ ۳۱۰,۰۰۰ دانه های روغن

۱,۳۹۰,۰۰۰ ۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰ توتون
۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۳,۷۰۲,۰۰۰ ۰ ۳,۷۰۲,۰۰۰ بادام
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ به
۱,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۴۰,۰۰۰ گالب
۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ توت درخت

۳,۱۶۰,۰۰۰ ۰ ۳,۱۶۰,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ سیب
۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ نباتات علوفه ای

۱,۰۲۶,۰۰۰ ۰ ۱,۰۲۶,۰۰۰ حبوبات



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٢٤

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۸۲۶,۰۰۰ ۰ ۸۲۶,۰۰۰ گندم

خوی شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۲,۴۳۸,۰۰۰ ۰ ۲,۴۳۸,۰۰۰ سیب زمین
۹,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۹,۵۱۰,۰۰۰ خیار
۲,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۲,۵۵۸,۰۰۰ هندوانه
۲,۲۲۴,۰۰۰ ۰ ۲,۲۲۴,۰۰۰ خربزه
۳,۰۵۲,۰۰۰ ۰ ۳,۰۵۲,۰۰۰ گوجه
۱,۰۴۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰ یونجه
۳,۲۶۰,۰۰۰ ۰ ۳,۲۶۰,۰۰۰ چغندر قند
۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ توت فرن
۶,۱۸۸,۰۰۰ ۰ ۶,۱۸۸,۰۰۰ گردو
۱,۴۷۲,۰۰۰ ۰ ۱,۴۷۲,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۷۱۶,۰۰۰ ۰ ۷۱۶,۰۰۰ نخود

۲,۶۸۲,۰۰۰ ۰ ۲,۶۸۲,۰۰۰ انور
۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۱,۴۵۴,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۴,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۴۷۲,۰۰۰ ۰ ۱,۴۷۲,۰۰۰ کدوی آجیل
۷۵۲,۰۰۰ ۰ ۷۵۲,۰۰۰ دانه های روغن
۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶۰,۰۰۰ توتون

۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ بادام

۰ ۰ ۰ به
۷,۵۳۰,۰۰۰ ۰ ۷,۵۳۰,۰۰۰ گالب
۳,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۳,۵۱۰,۰۰۰ توت درخت
۲,۵۰۴,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۴,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲,۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۲,۲۱۰,۰۰۰ سیب
۲,۸۷۶,۰۰۰ ۰ ۲,۸۷۶,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۴۶۸,۰۰۰ ۰ ۴۶۸,۰۰۰ حبوبات

۱,۰۶۵,۰۰۰ ۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰ ذرت دانه ای
۲,۵۵۲,۰۰۰ ۰ ۲,۵۵۲,۰۰۰ برن



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٢٥

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۵۵۸,۰۰۰ گندم

چالدران شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۳۶۲,۰۰۰ ۰ ۳۶۲,۰۰۰ جو
۲,۶۴۴,۰۰۰ ۰ ۲,۶۴۴,۰۰۰ سیب زمین
۷۲۴,۰۰۰ ۰ ۷۲۴,۰۰۰ یونجه

۱,۳۵۰,۰۰۰ ۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ چغندر قند
۷,۳۸۲,۰۰۰ ۰ ۷,۳۸۲,۰۰۰ گردو
۸۹۶,۰۰۰ ۰ ۸۹۶,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۶۶۵,۰۰۰ ۰ ۶۶۵,۰۰۰ نخود

۶,۵۷۲,۰۰۰ ۰ ۶,۵۷۲,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۱,۴۵۴,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۴,۰۰۰ سبزیجات برگ
۹۸۰,۰۰۰ ۰ ۹۸۰,۰۰۰ کدوی آجیل
۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ دانه های روغن
۳۳۴,۰۰۰ ۰ ۳۳۴,۰۰۰ توتون

۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۹۴۶,۰۰۰ ۰ ۹۴۶,۰۰۰ میوه جات هسته دار

۱,۵۴۴,۰۰۰ ۰ ۱,۵۴۴,۰۰۰ سیب
۲۳۰,۰۰۰ ۰ ۲۳۰,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۲۷۶,۰۰۰ ۰ ۲۷۶,۰۰۰ حبوبات

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۶۳۲,۰۰۰ ۰ ۶۳۲,۰۰۰ گندم

ماکو شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۳۸۸,۰۰۰ ۰ ۳۸۸,۰۰۰ جو
۲,۱۸۸,۰۰۰ ۰ ۲,۱۸۸,۰۰۰ سیب زمین
۴,۸۴۶,۰۰۰ ۰ ۴,۸۴۶,۰۰۰ خیار
۱,۹۴۴,۰۰۰ ۰ ۱,۹۴۴,۰۰۰ هندوانه
۳,۹۱۲,۰۰۰ ۰ ۳,۹۱۲,۰۰۰ خربزه
۳,۳۶۴,۰۰۰ ۰ ۳,۳۶۴,۰۰۰ گوجه
۸۲۸,۰۰۰ ۰ ۸۲۸,۰۰۰ یونجه

۲,۸۹۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۹۲,۰۰۰ چغندر قند
۶,۹۳۸,۰۰۰ ۰ ۶,۹۳۸,۰۰۰ گردو
۱,۴۸۸,۰۰۰ ۰ ۱,۴۸۸,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶۰,۰۰۰ نخود

۱,۸۴۴,۰۰۰ ۰ ۱,۸۴۴,۰۰۰ انور
۸۲۰,۰۰۰ ۰ ۸۲۰,۰۰۰ سبزیجات غده ای

۱,۴۵۴,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۴,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۰۸۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ کدوی آجیل
۹۰۶,۰۰۰ ۰ ۹۰۶,۰۰۰ دانه های روغن

۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۶,۵۳۴,۰۰۰ ۰ ۶,۵۳۴,۰۰۰ بادام
۲,۲۳۸,۰۰۰ ۰ ۲,۲۳۸,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۱,۹۰۴,۰۰۰ ۰ ۱,۹۰۴,۰۰۰ سیب
۳,۹۳۸,۰۰۰ ۰ ۳,۹۳۸,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۷۹۰,۰۰۰ ۰ ۷۹۰,۰۰۰ ذرت دانه ای
۶۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۳۰,۰۰۰ برن



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٢٦

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۹۳۰,۰۰۰ ۰ ۹۳۰,۰۰۰ گندم

میاندوآب شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۵۹۴,۰۰۰ ۰ ۵۹۴,۰۰۰ جو
۲,۷۰۸,۰۰۰ ۰ ۲,۷۰۸,۰۰۰ پیاز
۲,۴۴۹,۲۰۰ ۰ ۲,۴۴۹,۲۰۰ سیب زمین
۴,۳۹۰,۰۰۰ ۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ خیار
۲,۴۰۴,۰۰۰ ۰ ۲,۴۰۴,۰۰۰ هندوانه
۳,۹۸۶,۰۰۰ ۰ ۳,۹۸۶,۰۰۰ خربزه
۳,۶۸۴,۰۰۰ ۰ ۳,۶۸۴,۰۰۰ گوجه
۱,۴۵۴,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۴,۰۰۰ یونجه
۳,۵۶۸,۰۰۰ ۰ ۳,۵۶۸,۰۰۰ چغندر قند
۴,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ توت فرن
۶,۹۶۸,۰۰۰ ۰ ۶,۹۶۸,۰۰۰ گردو
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۱,۲۰۲,۰۰۰ ۰ ۱,۲۰۲,۰۰۰ نخود
۲,۹۵۰,۰۰۰ ۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰ انور
۶,۳۶۴,۰۰۰ ۰ ۶,۳۶۴,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۱,۴۵۲,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۲,۰۰۰ سبزیجات برگ
۳,۴۳۰,۰۰۰ ۰ ۳,۴۳۰,۰۰۰ کدوی آجیل
۱,۴۷۰,۰۰۰ ۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰ دانه های روغن
۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۳,۰۹۰,۰۰۰ ۰ ۳,۰۹۰,۰۰۰ بادام
۶,۰۲۲,۰۰۰ ۰ ۶,۰۲۲,۰۰۰ به
۷,۳۵۴,۰۰۰ ۰ ۷,۳۵۴,۰۰۰ گالب
۴,۳۳۰,۰۰۰ ۰ ۴,۳۳۰,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲,۳۵۸,۰۰۰ ۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ سیب
۳,۹۷۲,۰۰۰ ۰ ۳,۹۷۲,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ حبوبات
۲,۷۷۶,۰۰۰ ۰ ۲,۷۷۶,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٢٧

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۶۶۲,۰۰۰ ۰ ۶۶۲,۰۰۰ گندم

سلماس شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۴۱۶,۰۰۰ ۰ ۴۱۶,۰۰۰ جو
۲,۴۷۴,۰۰۰ ۰ ۲,۴۷۴,۰۰۰ سیب زمین
۵,۵۵۶,۰۰۰ ۰ ۵,۵۵۶,۰۰۰ خیار
۳,۱۷۲,۰۰۰ ۰ ۳,۱۷۲,۰۰۰ گوجه
۹۴۰,۰۰۰ ۰ ۹۴۰,۰۰۰ یونجه

۳,۴۲۰,۰۰۰ ۰ ۳,۴۲۰,۰۰۰ چغندر قند
۶,۰۹۶,۰۰۰ ۰ ۶,۰۹۶,۰۰۰ گردو
۱,۳۷۸,۰۰۰ ۰ ۱,۳۷۸,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۱,۰۱۸,۰۰۰ ۰ ۱,۰۱۸,۰۰۰ نخود
۲,۸۴۶,۰۰۰ ۰ ۲,۸۴۶,۰۰۰ انور
۶,۵۷۶,۰۰۰ ۰ ۶,۵۷۶,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۱,۴۵۴,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۴,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۶۹۴,۰۰۰ ۰ ۱,۶۹۴,۰۰۰ کدوی آجیل
۸۳۴,۰۰۰ ۰ ۸۳۴,۰۰۰ دانه های روغن

۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۴,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۴,۴۶۴,۰۰۰ بادام

۱۰,۷۵۴,۰۰۰ ۰ ۱۰,۷۵۴,۰۰۰ به
۹,۷۴۸,۰۰۰ ۰ ۹,۷۴۸,۰۰۰ گالب
۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰ توت درخت
۲,۷۰۸,۰۰۰ ۰ ۲,۷۰۸,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲,۷۰۲,۰۰۰ ۰ ۲,۷۰۲,۰۰۰ سیب
۴,۰۵۰,۰۰۰ ۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۸۸۲,۰۰۰ ۰ ۸۸۲,۰۰۰ حبوبات

۲,۳۹۴,۰۰۰ ۰ ۲,۳۹۴,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٢٨

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۸۴۴,۰۰۰ ۰ ۸۴۴,۰۰۰ گندم

شاهیندژ شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۱,۰۶۴,۰۰۰ ۰ ۱,۰۶۴,۰۰۰ جو
۱,۸۶۲,۰۰۰ ۰ ۱,۸۶۲,۰۰۰ پیاز
۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ سیب زمین
۴,۲۹۴,۰۰۰ ۰ ۴,۲۹۴,۰۰۰ خیار
۱,۹۲۰,۰۰۰ ۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰ هندوانه
۴,۰۴۸,۰۰۰ ۰ ۴,۰۴۸,۰۰۰ خربزه
۳,۲۹۸,۰۰۰ ۰ ۳,۲۹۸,۰۰۰ گوجه
۸۸۸,۰۰۰ ۰ ۸۸۸,۰۰۰ یونجه

۳,۱۹۰,۰۰۰ ۰ ۳,۱۹۰,۰۰۰ چغندر قند
۳,۸۵۸,۰۰۰ ۰ ۳,۸۵۸,۰۰۰ گردو
۶۷۲,۰۰۰ ۰ ۶۷۲,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۴۷۶,۰۰۰ ۰ ۴۷۶,۰۰۰ نخود

۴,۲۸۰,۰۰۰ ۰ ۴,۲۸۰,۰۰۰ انور
۲,۰۷۴,۰۰۰ ۰ ۲,۰۷۴,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۱,۴۵۲,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۲,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۲۳۶,۰۰۰ ۰ ۱,۲۳۶,۰۰۰ کدوی آجیل
۶۱۶,۰۰۰ ۰ ۶۱۶,۰۰۰ دانه های روغن

۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۴,۹۳۸,۰۰۰ ۰ ۴,۹۳۸,۰۰۰ بادام
۴,۳۹۰,۰۰۰ ۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ به
۶,۶۸۶,۰۰۰ ۰ ۶,۶۸۶,۰۰۰ گالب
۲,۳۱۰,۰۰۰ ۰ ۲,۳۱۰,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲,۱۶۴,۲۰۱ ۰ ۲,۱۶۴,۲۰۱ سیب
۳,۸۱۴,۰۰۰ ۰ ۳,۸۱۴,۰۰۰ نباتات علوفه ای

۰ ۰ ۰ حبوبات
۱,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٢٩

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۸۷۶,۰۰۰ ۰ ۸۷۶,۰۰۰ گندم

مهاباد شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ جو
۱,۷۶۴,۰۰۰ ۰ ۱,۷۶۴,۰۰۰ پیاز
۱,۲۳۱,۲۰۰ ۰ ۱,۲۳۱,۲۰۰ سیب زمین
۳,۸۹۰,۰۰۰ ۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ خیار
۲,۱۳۴,۰۰۰ ۰ ۲,۱۳۴,۰۰۰ هندوانه
۹۶۰,۰۰۰ ۰ ۹۶۰,۰۰۰ خربزه

۳,۲۷۸,۰۰۰ ۰ ۳,۲۷۸,۰۰۰ گوجه
۱,۰۹۸,۰۰۰ ۰ ۱,۰۹۸,۰۰۰ یونجه
۳,۴۴۸,۰۰۰ ۰ ۳,۴۴۸,۰۰۰ چغندر قند
۳,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ توت فرن
۳,۰۹۰,۰۰۰ ۰ ۳,۰۹۰,۰۰۰ گردو
۴۳۴,۰۰۰ ۰ ۴۳۴,۰۰۰ نخود

۳,۰۴۶,۰۰۰ ۰ ۳,۰۴۶,۰۰۰ انور
۳,۲۲۴,۰۰۰ ۰ ۳,۲۲۴,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۱,۴۵۴,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۴,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۰۲۲,۰۰۰ ۰ ۱,۰۲۲,۰۰۰ دانه های روغن
۱,۵۲۸,۰۰۰ ۰ ۱,۵۲۸,۰۰۰ توتون
۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۲,۹۱۴,۰۰۰ ۰ ۲,۹۱۴,۰۰۰ بادام

۱۱,۶۳۸,۰۰۰ ۰ ۱۱,۶۳۸,۰۰۰ به
۶,۲۴۴,۰۰۰ ۰ ۶,۲۴۴,۰۰۰ گالب
۲,۷۹۸,۰۰۰ ۰ ۲,۷۹۸,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ سیب
۳,۳۸۴,۰۰۰ ۰ ۳,۳۸۴,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ حبوبات

۱,۶۸۲,۰۰۰ ۰ ۱,۶۸۲,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٣٠

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۸۷۶,۰۰۰ ۰ ۸۷۶,۰۰۰ گندم

ارومیه شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۵۲۲,۰۰۰ ۰ ۵۲۲,۰۰۰ جو
۲,۴۹۶,۰۰۰ ۰ ۲,۴۹۶,۰۰۰ پیاز
۲,۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ سیب زمین
۸,۵۹۲,۰۰۰ ۰ ۸,۵۹۲,۰۰۰ خیار
۱,۸۵۰,۰۰۰ ۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ هندوانه
۱,۰۵۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ خربزه
۳,۲۴۴,۰۰۰ ۰ ۳,۲۴۴,۰۰۰ گوجه
۸۸۴,۰۰۰ ۰ ۸۸۴,۰۰۰ یونجه

۳,۰۴۰,۰۰۰ ۰ ۳,۰۴۰,۰۰۰ چغندر قند
۲,۵۱۴,۰۰۰ ۰ ۲,۵۱۴,۰۰۰ توت فرن
۷,۷۰۴,۰۰۰ ۰ ۷,۷۰۴,۰۰۰ گردو
۱,۶۹۶,۰۰۰ ۰ ۱,۶۹۶,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۱,۰۸۲,۰۰۰ ۰ ۱,۰۸۲,۰۰۰ نخود
۳,۳۵۰,۰۰۰ ۰ ۳,۳۵۰,۰۰۰ انور
۵,۵۴۴,۰۰۰ ۰ ۵,۵۴۴,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۱,۴۵۴,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۴,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۸۴۰,۷۴۴ ۰ ۱,۸۴۰,۷۴۴ کدوی آجیل
۱,۱۳۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰ دانه های روغن
۵۷۴,۰۰۰ ۰ ۵۷۴,۰۰۰ توتون

۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۶,۸۰۲,۰۰۰ ۰ ۶,۸۰۲,۰۰۰ بادام
۵,۳۶۶,۰۰۰ ۰ ۵,۳۶۶,۰۰۰ به
۴,۳۹۰,۰۰۰ ۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ گالب
۳,۴۶۰,۰۰۰ ۰ ۳,۴۶۰,۰۰۰ توت درخت
۳,۵۴۴,۰۰۰ ۰ ۳,۵۴۴,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲,۶۱۶,۰۰۰ ۰ ۲,۶۱۶,۰۰۰ سیب
۳,۸۲۶,۰۰۰ ۰ ۳,۸۲۶,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۸۱۸,۰۰۰ ۰ ۸۱۸,۰۰۰ حبوبات

۱,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٣١

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱,۰۷۶,۰۰۰ ۰ ۱,۰۷۶,۰۰۰ گندم

نقده شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۷۶۰,۰۰۰ ۰ ۷۶۰,۰۰۰ جو
۱,۷۳۶,۰۰۰ ۰ ۱,۷۳۶,۰۰۰ پیاز
۱,۹۰۴,۰۰۰ ۰ ۱,۹۰۴,۰۰۰ سیب زمین
۶,۰۴۲,۰۰۰ ۰ ۶,۰۴۲,۰۰۰ خیار
۱,۴۶۰,۰۰۰ ۰ ۱,۴۶۰,۰۰۰ هندوانه
۴,۱۵۸,۰۰۰ ۰ ۴,۱۵۸,۰۰۰ خربزه
۳,۷۱۲,۰۰۰ ۰ ۳,۷۱۲,۰۰۰ گوجه
۱,۱۴۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰ یونجه
۴,۰۶۴,۰۰۰ ۰ ۴,۰۶۴,۰۰۰ چغندر قند
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ گردو
۱,۴۱۶,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۶,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۶۲۶,۰۰۰ ۰ ۶۲۶,۰۰۰ نخود

۲,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ انور
۹۱,۳۶۰,۰۰۰ ۰ ۹۱,۳۶۰,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۱,۴۵۲,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۲,۰۰۰ سبزیجات برگ
۲,۰۹۶,۰۰۰ ۰ ۲,۰۹۶,۰۰۰ کدوی آجیل
۱,۴۰۴,۰۰۰ ۰ ۱,۴۰۴,۰۰۰ دانه های روغن
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ توتون
۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۹۴۰,۰۰۰ ۰ ۹۴۰,۰۰۰ بادام

۲,۲۴۸,۰۰۰ ۰ ۲,۲۴۸,۰۰۰ به
۳۵۲,۰۰۰ ۰ ۳۵۲,۰۰۰ گالب

۱,۷۲۵,۰۰۰ ۰ ۱,۷۲۵,۰۰۰ توت درخت
۴,۳۸۴,۰۰۰ ۰ ۴,۳۸۴,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲,۷۸۸,۰۰۰ ۰ ۲,۷۸۸,۰۰۰ سیب
۵,۸۴۰,۰۰۰ ۰ ۵,۸۴۰,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۱,۴۱۲,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۲,۰۰۰ حبوبات
۱,۶۳۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٣٢

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۶۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۸۰,۰۰۰ گندم

شوط شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۴۳۸,۰۰۰ ۰ ۴۳۸,۰۰۰ جو
۲,۹۱۶,۰۰۰ ۰ ۲,۹۱۶,۰۰۰ سیب زمین
۶,۳۴۴,۰۰۰ ۰ ۶,۳۴۴,۰۰۰ خیار
۲,۰۰۶,۰۰۰ ۰ ۲,۰۰۶,۰۰۰ هندوانه
۴,۶۰۶,۰۰۰ ۰ ۴,۶۰۶,۰۰۰ خربزه
۲,۹۳۴,۰۰۰ ۰ ۲,۹۳۴,۰۰۰ گوجه
۹۳۲,۰۰۰ ۰ ۹۳۲,۰۰۰ یونجه

۲,۶۸۰,۰۰۰ ۰ ۲,۶۸۰,۰۰۰ چغندر قند
۹,۵۷۶,۰۰۰ ۰ ۹,۵۷۶,۰۰۰ گردو
۱,۴۵۸,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۸,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۱,۵۴۴,۰۰۰ ۰ ۱,۵۴۴,۰۰۰ انور
۱,۵۳۰,۰۰۰ ۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۱,۴۵۲,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۲,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۵۳۲,۰۰۰ ۰ ۱,۵۳۲,۰۰۰ کدوی آجیل
۸۴۴,۰۰۰ ۰ ۸۴۴,۰۰۰ دانه های روغن

۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ بادام
۳,۳۵۶,۰۰۰ ۰ ۳,۳۵۶,۰۰۰ میوه جات هسته دار

۰ ۰ ۰ سیب
۶۸۴,۰۰۰ ۰ ۶۸۴,۰۰۰ نباتات علوفه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٣٣

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۸۷۴,۰۰۰ ۰ ۸۷۴,۰۰۰ گندم

چایپاره شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۶۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۳۰,۰۰۰ جو
۱,۱۸۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰ پیاز
۱,۲۴۶,۰۰۰ ۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰ سیب زمین
۲,۶۲۰,۰۰۰ ۰ ۲,۶۲۰,۰۰۰ خیار
۲,۸۳۸,۰۰۰ ۰ ۲,۸۳۸,۰۰۰ هندوانه
۴,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۴,۵۱۲,۰۰۰ گوجه
۹۷۰,۰۰۰ ۰ ۹۷۰,۰۰۰ یونجه

۲,۶۲۸,۰۰۰ ۰ ۲,۶۲۸,۰۰۰ چغندر قند
۷,۳۱۴,۰۰۰ ۰ ۷,۳۱۴,۰۰۰ گردو
۱,۳۴۴,۰۰۰ ۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۱,۸۷۰,۰۰۰ ۰ ۱,۸۷۰,۰۰۰ انور
۲,۴۴۴,۰۰۰ ۰ ۲,۴۴۴,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۱,۴۵۲,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۲,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۳۲۲,۰۰۰ ۰ ۱,۳۲۲,۰۰۰ کدوی آجیل
۱,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۱,۰۵۸,۰۰۰ دانه های روغن
۳,۴۸۴,۰۰۰ ۰ ۳,۴۸۴,۰۰۰ توتون
۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۲,۲۴۰,۰۰۰ ۰ ۲,۲۴۰,۰۰۰ بادام
۵۵۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۰,۰۰۰ توت درخت

۳,۲۴۰,۰۰۰ ۰ ۳,۲۴۰,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۵۵۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۰,۰۰۰ سیب

۳,۹۸۶,۰۰۰ ۰ ۳,۹۸۶,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۱,۴۱۸,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۸,۰۰۰ حبوبات
۱,۱۵۲,۰۰۰ ۰ ۱,۱۵۲,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٣٤

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۷۴۲,۰۰۰ ۰ ۷۴۲,۰۰۰ گندم

پلدشت شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۴۷۲,۰۰۰ ۰ ۴۷۲,۰۰۰ جو
۱,۵۳۲,۰۰۰ ۰ ۱,۵۳۲,۰۰۰ سیب زمین
۴,۱۲۶,۰۰۰ ۰ ۴,۱۲۶,۰۰۰ خیار
۲,۵۱۴,۰۰۰ ۰ ۲,۵۱۴,۰۰۰ هندوانه
۲,۵۴۰,۰۰۰ ۰ ۲,۵۴۰,۰۰۰ خربزه
۲,۹۳۶,۰۰۰ ۰ ۲,۹۳۶,۰۰۰ گوجه
۹۷۶,۰۰۰ ۰ ۹۷۶,۰۰۰ یونجه

۲,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۲,۵۱۰,۰۰۰ چغندر قند
۵,۰۵۲,۰۰۰ ۰ ۵,۰۵۲,۰۰۰ گردو
۱,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۶۰,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۱,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰ انور
۱,۱۰۲,۰۰۰ ۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۱,۴۵۲,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۲,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۵۸۴,۰۰۰ ۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰ کدوی آجیل
۱,۱۸۴,۰۰۰ ۰ ۱,۱۸۴,۰۰۰ دانه های روغن
۲,۸۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۸۲۲,۰۰۰ قلمستان
۴,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ بادام
۱,۲۸۸,۰۰۰ ۰ ۱,۲۸۸,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۱,۶۹۲,۰۰۰ ۰ ۱,۶۹۲,۰۰۰ سیب
۲,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۲,۴۵۶,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۲,۰۳۰,۰۰۰ ۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٣٥

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱,۴۴۹,۰۰۰ ۰ ۱,۴۴۹,۰۰۰ گندم

بوکان شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۸۵۲,۰۰۰ ۰ ۸۵۲,۰۰۰ جو
۴,۸۵۷,۰۰۰ ۰ ۴,۸۵۷,۰۰۰ پیاز
۴,۱۶۱,۰۰۰ ۰ ۴,۱۶۱,۰۰۰ سیب زمین

۱۲,۰۴۵,۰۰۰ ۰ ۱۲,۰۴۵,۰۰۰ خیار
۳,۲۷۹,۰۰۰ ۰ ۳,۲۷۹,۰۰۰ هندوانه
۱,۵۶۶,۰۰۰ ۰ ۱,۵۶۶,۰۰۰ خربزه
۴,۹۶۸,۰۰۰ ۰ ۴,۹۶۸,۰۰۰ گوجه
۲,۰۴۰,۰۰۰ ۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰ یونجه
۵,۸۲۹,۰۰۰ ۰ ۵,۸۲۹,۰۰۰ چغندر قند
۸,۰۴۰,۰۰۰ ۰ ۸,۰۴۰,۰۰۰ گردو
۲,۳۰۷,۰۰۰ ۰ ۲,۳۰۷,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۱,۴۱۳,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۳,۰۰۰ نخود
۴,۶۶۲,۰۰۰ ۰ ۴,۶۶۲,۰۰۰ انور
۸,۸۲۰,۰۰۰ ۰ ۸,۸۲۰,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۲۸۶,۰۰۰ ۰ ۲,۲۸۶,۰۰۰ سبزیجات برگ
۲,۱۳۹,۰۰۰ ۰ ۲,۱۳۹,۰۰۰ کدوی آجیل
۲,۳۳۷,۰۰۰ ۰ ۲,۳۳۷,۰۰۰ دانه های روغن
۶,۲۸۸,۰۰۰ ۰ ۶,۲۸۸,۰۰۰ توتون
۴,۲۳۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۳۳,۰۰۰ قلمستان
۴,۳۶۸,۰۰۰ ۰ ۴,۳۶۸,۰۰۰ بادام
۸,۴۱۵,۰۰۰ ۰ ۸,۴۱۵,۰۰۰ به
۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ گالب
۳,۶۲۷,۰۰۰ ۰ ۳,۶۲۷,۰۰۰ توت درخت
۴,۹۵۳,۰۰۰ ۰ ۴,۹۵۳,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۳,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۳,۰۱۵,۰۰۰ سیب
۱,۷۵۲,۰۰۰ ۰ ۱,۷۵۲,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۱,۱۷۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰ حبوبات
۲,۳۵۹,۸۰۰ ۰ ۲,۳۵۹,۸۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٣٦

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۴۶۲,۰۰۰ ۰ ۴۶۲,۰۰۰ گندم

تاب شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۳۹۳,۰۰۰ ۰ ۳۹۳,۰۰۰ جو
۱,۷۴۰,۰۰۰ ۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰ پیاز
۳,۲۰۴,۰۰۰ ۰ ۳,۲۰۴,۰۰۰ سیب زمین
۵,۷۳۰,۰۰۰ ۰ ۵,۷۳۰,۰۰۰ خیار
۳,۹۷۲,۰۰۰ ۰ ۳,۹۷۲,۰۰۰ گوجه
۱,۰۲۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ یونجه

۱۰,۸۰۹,۰۰۰ ۰ ۱۰,۸۰۹,۰۰۰ گردو
۱,۲۶۰,۰۰۰ ۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۴۵۰,۰۰۰ نخود

۲,۴۶۰,۰۰۰ ۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰ انور
۸۱۹,۰۰۰ ۰ ۸۱۹,۰۰۰ سبزیجات غده ای

۲,۱۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۱۸۱,۰۰۰ سبزیجات برگ
۴,۲۳۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۳۳,۰۰۰ قلمستان
۹,۷۱۴,۰۰۰ ۰ ۹,۷۱۴,۰۰۰ بادام
۶۴۸,۰۰۰ ۰ ۶۴۸,۰۰۰ گالب

۱,۳۶۵,۰۰۰ ۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۳,۰۶۹,۰۰۰ ۰ ۳,۰۶۹,۰۰۰ سیب
۱,۳۴۴,۰۰۰ ۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۳۸۴,۰۰۰ ۰ ۳۸۴,۰۰۰ حبوبات

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱,۵۴۵,۰۰۰ ۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰ گندم

پیرانشهر شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۱,۰۲۹,۰۰۰ ۰ ۱,۰۲۹,۰۰۰ جو
۳,۷۰۵,۰۰۰ ۰ ۳,۷۰۵,۰۰۰ سیب زمین
۵,۹۲۲,۰۰۰ ۰ ۵,۹۲۲,۰۰۰ خیار
۲,۳۴۰,۰۰۰ ۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ هندوانه
۴,۸۳۰,۰۰۰ ۰ ۴,۸۳۰,۰۰۰ گوجه
۱,۴۹۴,۰۰۰ ۰ ۱,۴۹۴,۰۰۰ یونجه
۵,۹۳۷,۰۰۰ ۰ ۵,۹۳۷,۰۰۰ چغندر قند
۶,۶۵۴,۰۰۰ ۰ ۶,۶۵۴,۰۰۰ توت فرن
۶,۰۴۵,۰۰۰ ۰ ۶,۰۴۵,۰۰۰ گردو
۱,۲۶۰,۰۰۰ ۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۱,۳۰۸,۰۰۰ ۰ ۱,۳۰۸,۰۰۰ نخود
۵,۱۴۲,۰۰۰ ۰ ۵,۱۴۲,۰۰۰ انور
۳,۸۴۰,۰۰۰ ۰ ۳,۸۴۰,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۳۷۰,۰۰۰ ۰ ۲,۳۷۰,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۲۶۰,۰۰۰ ۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ دانه های روغن
۴,۲۳۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۳۳,۰۰۰ قلمستان
۴,۱۱۹,۰۰۰ ۰ ۴,۱۱۹,۰۰۰ بادام
۸,۷۶۰,۰۰۰ ۰ ۸,۷۶۰,۰۰۰ گالب
۴,۲۴۵,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۵,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۳,۵۶۱,۰۰۰ ۰ ۳,۵۶۱,۰۰۰ سیب
۶۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۳۰,۰۰۰ نباتات علوفه ای

۲,۰۶۱,۰۰۰ ۰ ۲,۰۶۱,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٣٧

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱,۳۳۵,۰۰۰ ۰ ۱,۳۳۵,۰۰۰ گندم

اشنویه شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۸۶۴,۰۰۰ ۰ ۸۶۴,۰۰۰ جو
۲,۱۰۶,۰۰۰ ۰ ۲,۱۰۶,۰۰۰ پیاز
۵,۳۲۲,۰۰۰ ۰ ۵,۳۲۲,۰۰۰ سیب زمین
۷,۰۰۵,۰۰۰ ۰ ۷,۰۰۵,۰۰۰ خیار
۳,۱۲۹,۰۰۰ ۰ ۳,۱۲۹,۰۰۰ هندوانه
۶,۱۷۱,۰۰۰ ۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ خربزه
۵,۱۹۹,۰۰۰ ۰ ۵,۱۹۹,۰۰۰ گوجه
۱,۴۵۵,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ یونجه
۵,۶۰۴,۰۰۰ ۰ ۵,۶۰۴,۰۰۰ چغندر قند

۱۹,۰۰۲,۰۰۰ ۰ ۱۹,۰۰۲,۰۰۰ توت فرن
۹,۷۰۲,۰۰۰ ۰ ۹,۷۰۲,۰۰۰ گردو
۲,۸۸۳,۰۰۰ ۰ ۲,۸۸۳,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۱,۰۴۴,۰۰۰ ۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰ نخود
۷۱۱,۰۰۰ ۰ ۷۱۱,۰۰۰ انور

۰ ۰ ۰ سبزیجات غده ای
۲,۰۲۲,۰۰۰ ۰ ۲,۰۲۲,۰۰۰ کدوی آجیل
۱,۵۰۹,۰۰۰ ۰ ۱,۵۰۹,۰۰۰ دانه های روغن
۱,۲۹۳,۰۰۰ ۰ ۱,۲۹۳,۰۰۰ توتون
۴,۲۲۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۲۳,۰۰۰ قلمستان

۱۰,۱۹۴,۰۰۰ ۰ ۱۰,۱۹۴,۰۰۰ بادام
۴,۸۳۹,۰۰۰ ۰ ۴,۸۳۹,۰۰۰ به
۹,۴۸۹,۰۰۰ ۰ ۹,۴۸۹,۰۰۰ گالب
۴,۸۸۴,۰۰۰ ۰ ۴,۸۸۴,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۳,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰ سیب

۰ ۰ ۰ نباتات علوفه ای
۱,۱۱۶,۰۰۰ ۰ ۱,۱۱۶,۰۰۰ حبوبات
۲,۱۹۹,۰۰۰ ۰ ۲,۱۹۹,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٣٨

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۹۷۸,۰۰۰ ۰ ۹۷۸,۰۰۰ گندم

سردشت شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۵۹۱,۰۰۰ ۰ ۵۹۱,۰۰۰ جو
۱,۸۷۵,۰۰۰ ۰ ۱,۸۷۵,۰۰۰ سیب زمین
۳,۳۷۵,۰۰۰ ۰ ۳,۳۷۵,۰۰۰ خیار
۴۰۲,۰۰۰ ۰ ۴۰۲,۰۰۰ خربزه

۳,۶۲۷,۰۰۰ ۰ ۳,۶۲۷,۰۰۰ گوجه
۱,۴۴۹,۰۰۰ ۰ ۱,۴۴۹,۰۰۰ یونجه
۹,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ توت فرن

۱۱,۶۰۴,۰۰۰ ۰ ۱۱,۶۰۴,۰۰۰ گردو
۳۶۰,۰۰۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ نخود

۳,۹۰۳,۰۰۰ ۰ ۳,۹۰۳,۰۰۰ انور
۲,۱۱۸,۰۰۰ ۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۱۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۱۸۱,۰۰۰ سبزیجات برگ
۴۶۵,۰۰۰ ۰ ۴۶۵,۰۰۰ دانه های روغن

۲,۰۸۵,۰۰۰ ۰ ۲,۰۸۵,۰۰۰ توتون
۴,۲۳۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۳۳,۰۰۰ قلمستان
۵,۵۵۳,۰۰۰ ۰ ۵,۵۵۳,۰۰۰ بادام
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ به
۲,۴۶۰,۰۰۰ ۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰ گالب
۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۹۰۰,۰۰۰ توت درخت

۴,۷۴۰,۰۰۰ ۰ ۴,۷۴۰,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۳,۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰ سیب
۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ نباتات علوفه ای

۱,۵۳۹,۰۰۰ ۰ ۱,۵۳۹,۰۰۰ حبوبات



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٣٩

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱,۲۳۹,۰۰۰ ۰ ۱,۲۳۹,۰۰۰ گندم

خوی شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۹۶۰,۰۰۰ ۰ ۹۶۰,۰۰۰ جو
۳,۶۵۷,۰۰۰ ۰ ۳,۶۵۷,۰۰۰ سیب زمین

۱۴,۲۶۵,۰۰۰ ۰ ۱۴,۲۶۵,۰۰۰ خیار
۳,۸۳۷,۰۰۰ ۰ ۳,۸۳۷,۰۰۰ هندوانه
۳,۳۳۶,۰۰۰ ۰ ۳,۳۳۶,۰۰۰ خربزه
۴,۵۷۸,۰۰۰ ۰ ۴,۵۷۸,۰۰۰ گوجه
۱,۵۶۰,۰۰۰ ۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰ یونجه
۴,۸۹۰,۰۰۰ ۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ چغندر قند

۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ توت فرن
۹,۲۸۲,۰۰۰ ۰ ۹,۲۸۲,۰۰۰ گردو
۲,۲۰۸,۰۰۰ ۰ ۲,۲۰۸,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۱,۰۷۴,۰۰۰ ۰ ۱,۰۷۴,۰۰۰ نخود
۴,۰۲۳,۰۰۰ ۰ ۴,۰۲۳,۰۰۰ انور

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۱۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۱۸۱,۰۰۰ سبزیجات برگ
۲,۲۰۸,۰۰۰ ۰ ۲,۲۰۸,۰۰۰ کدوی آجیل
۱,۱۲۸,۰۰۰ ۰ ۱,۱۲۸,۰۰۰ دانه های روغن
۹۹۰,۰۰۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰ توتون

۴,۲۳۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۳۳,۰۰۰ قلمستان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ بادام

۰ ۰ ۰ به
۱۱,۲۹۵,۰۰۰ ۰ ۱۱,۲۹۵,۰۰۰ گالب
۵,۲۶۵,۰۰۰ ۰ ۵,۲۶۵,۰۰۰ توت درخت
۳,۷۵۶,۰۰۰ ۰ ۳,۷۵۶,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۳,۳۱۵,۰۰۰ ۰ ۳,۳۱۵,۰۰۰ سیب
۴,۳۱۴,۰۰۰ ۰ ۴,۳۱۴,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۷۰۲,۰۰۰ ۰ ۷۰۲,۰۰۰ حبوبات

۱,۵۹۷,۵۰۰ ۰ ۱,۵۹۷,۵۰۰ ذرت دانه ای
۳,۸۲۸,۰۰۰ ۰ ۳,۸۲۸,۰۰۰ برن



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٤٠

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۸۳۷,۰۰۰ ۰ ۸۳۷,۰۰۰ گندم

چالدران شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۵۴۳,۰۰۰ ۰ ۵۴۳,۰۰۰ جو
۳,۹۶۶,۰۰۰ ۰ ۳,۹۶۶,۰۰۰ سیب زمین
۱,۰۸۶,۰۰۰ ۰ ۱,۰۸۶,۰۰۰ یونجه
۲,۰۲۵,۰۰۰ ۰ ۲,۰۲۵,۰۰۰ چغندر قند

۱۱,۰۷۳,۰۰۰ ۰ ۱۱,۰۷۳,۰۰۰ گردو
۱,۳۴۴,۰۰۰ ۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۹۹۷,۵۰۰ ۰ ۹۹۷,۵۰۰ نخود

۹,۸۵۸,۰۰۰ ۰ ۹,۸۵۸,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۱۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۱۸۱,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۴۷۰,۰۰۰ ۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰ کدوی آجیل
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ دانه های روغن
۵۰۱,۰۰۰ ۰ ۵۰۱,۰۰۰ توتون

۴,۲۲۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۲۳,۰۰۰ قلمستان
۱,۴۱۹,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۹,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲,۳۱۶,۰۰۰ ۰ ۲,۳۱۶,۰۰۰ سیب
۳۴۵,۰۰۰ ۰ ۳۴۵,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۴۱۴,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۰۰۰ حبوبات

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۹۴۸,۰۰۰ ۰ ۹۴۸,۰۰۰ گندم

ماکو شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۵۸۲,۰۰۰ ۰ ۵۸۲,۰۰۰ جو
۳,۲۸۲,۰۰۰ ۰ ۳,۲۸۲,۰۰۰ سیب زمین
۷,۲۶۹,۰۰۰ ۰ ۷,۲۶۹,۰۰۰ خیار
۲,۹۱۶,۰۰۰ ۰ ۲,۹۱۶,۰۰۰ هندوانه
۵,۸۶۸,۰۰۰ ۰ ۵,۸۶۸,۰۰۰ خربزه
۵,۰۴۶,۰۰۰ ۰ ۵,۰۴۶,۰۰۰ گوجه
۱,۲۴۲,۰۰۰ ۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰ یونجه
۴,۳۳۸,۰۰۰ ۰ ۴,۳۳۸,۰۰۰ چغندر قند

۱۰,۴۰۷,۰۰۰ ۰ ۱۰,۴۰۷,۰۰۰ گردو
۲,۲۳۲,۰۰۰ ۰ ۲,۲۳۲,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۹۹۰,۰۰۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰ نخود

۲,۷۶۶,۰۰۰ ۰ ۲,۷۶۶,۰۰۰ انور
۱,۲۳۰,۰۰۰ ۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۱۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۱۸۱,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۶۲۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ کدوی آجیل
۱,۳۵۹,۰۰۰ ۰ ۱,۳۵۹,۰۰۰ دانه های روغن
۴,۲۳۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۳۳,۰۰۰ قلمستان
۹,۸۰۱,۰۰۰ ۰ ۹,۸۰۱,۰۰۰ بادام
۳,۳۵۷,۰۰۰ ۰ ۳,۳۵۷,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲,۸۵۶,۰۰۰ ۰ ۲,۸۵۶,۰۰۰ سیب
۵,۹۰۷,۰۰۰ ۰ ۵,۹۰۷,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۱,۱۸۵,۰۰۰ ۰ ۱,۱۸۵,۰۰۰ ذرت دانه ای
۹۴۵,۰۰۰ ۰ ۹۴۵,۰۰۰ برن



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٤١

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱,۳۹۵,۰۰۰ ۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ گندم

میاندوآب شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۸۹۱,۰۰۰ ۰ ۸۹۱,۰۰۰ جو
۴,۰۶۲,۰۰۰ ۰ ۴,۰۶۲,۰۰۰ پیاز
۳,۶۷۳,۸۰۰ ۰ ۳,۶۷۳,۸۰۰ سیب زمین
۶,۵۸۵,۰۰۰ ۰ ۶,۵۸۵,۰۰۰ خیار
۳,۶۰۶,۰۰۰ ۰ ۳,۶۰۶,۰۰۰ هندوانه
۵,۹۷۹,۰۰۰ ۰ ۵,۹۷۹,۰۰۰ خربزه
۵,۵۲۶,۰۰۰ ۰ ۵,۵۲۶,۰۰۰ گوجه
۲,۱۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۱۸۱,۰۰۰ یونجه
۵,۳۵۲,۰۰۰ ۰ ۵,۳۵۲,۰۰۰ چغندر قند
۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ توت فرن

۱۰,۴۵۲,۰۰۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۰۰۰ گردو
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۱,۸۰۳,۰۰۰ ۰ ۱,۸۰۳,۰۰۰ نخود
۴,۴۲۵,۰۰۰ ۰ ۴,۴۲۵,۰۰۰ انور
۹,۵۴۶,۰۰۰ ۰ ۹,۵۴۶,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۱۷۸,۰۰۰ ۰ ۲,۱۷۸,۰۰۰ سبزیجات برگ
۵,۱۴۵,۰۰۰ ۰ ۵,۱۴۵,۰۰۰ کدوی آجیل
۲,۲۰۵,۰۰۰ ۰ ۲,۲۰۵,۰۰۰ دانه های روغن
۴,۲۳۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۳۳,۰۰۰ قلمستان
۴,۶۳۵,۰۰۰ ۰ ۴,۶۳۵,۰۰۰ بادام
۹۰۳,۳۰۰ ۰ ۹۰۳,۳۰۰ به

۱۱,۰۳۱,۰۰۰ ۰ ۱۱,۰۳۱,۰۰۰ گالب
۶,۴۹۵,۰۰۰ ۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۳,۵۳۷,۰۰۰ ۰ ۳,۵۳۷,۰۰۰ سیب
۵,۹۵۸,۰۰۰ ۰ ۵,۹۵۸,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ حبوبات
۴,۱۶۴,۰۰۰ ۰ ۴,۱۶۴,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٤٢

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۹۹۳,۰۰۰ ۰ ۹۹۳,۰۰۰ گندم

سلماس شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۶۲۴,۰۰۰ ۰ ۶۲۴,۰۰۰ جو
۳,۷۱۱,۰۰۰ ۰ ۳,۷۱۱,۰۰۰ سیب زمین
۸,۳۳۴,۰۰۰ ۰ ۸,۳۳۴,۰۰۰ خیار
۴,۷۵۸,۰۰۰ ۰ ۴,۷۵۸,۰۰۰ گوجه
۱,۴۱۰,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۰,۰۰۰ یونجه
۵,۱۳۰,۰۰۰ ۰ ۵,۱۳۰,۰۰۰ چغندر قند
۹,۱۴۴,۰۰۰ ۰ ۹,۱۴۴,۰۰۰ گردو
۲,۰۶۷,۰۰۰ ۰ ۲,۰۶۷,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۱,۵۲۷,۰۰۰ ۰ ۱,۵۲۷,۰۰۰ نخود
۴,۲۶۹,۰۰۰ ۰ ۴,۲۶۹,۰۰۰ انور
۹,۸۶۴,۰۰۰ ۰ ۹,۸۶۴,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۱۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۱۸۱,۰۰۰ سبزیجات برگ
۲,۵۴۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۴۱,۰۰۰ کدوی آجیل
۱,۲۵۱,۰۰۰ ۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰ دانه های روغن
۴,۲۳۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۳۳,۰۰۰ قلمستان
۶,۶۹۶,۰۰۰ ۰ ۶,۶۹۶,۰۰۰ بادام

۱۶,۱۳۱,۰۰۰ ۰ ۱۶,۱۳۱,۰۰۰ به
۱۴,۶۲۲,۰۰۰ ۰ ۱۴,۶۲۲,۰۰۰ گالب
۵,۴۶۰,۰۰۰ ۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰ توت درخت
۴,۰۶۲,۰۰۰ ۰ ۴,۰۶۲,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۴,۰۵۳,۰۰۰ ۰ ۴,۰۵۳,۰۰۰ سیب
۶,۰۷۵,۰۰۰ ۰ ۶,۰۷۵,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۱,۳۲۳,۰۰۰ ۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰ حبوبات
۳,۵۹۱,۰۰۰ ۰ ۳,۵۹۱,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٤٣

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱,۲۶۶,۰۰۰ ۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰ گندم

شاهیندژ شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۱,۵۹۶,۰۰۰ ۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰ جو
۲,۷۹۳,۰۰۰ ۰ ۲,۷۹۳,۰۰۰ پیاز
۳,۱۵۳,۰۰۰ ۰ ۳,۱۵۳,۰۰۰ سیب زمین
۶,۴۴۱,۰۰۰ ۰ ۶,۴۴۱,۰۰۰ خیار
۲,۸۸۰,۰۰۰ ۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰ هندوانه
۶,۰۷۲,۰۰۰ ۰ ۶,۰۷۲,۰۰۰ خربزه
۴,۹۴۷,۰۰۰ ۰ ۴,۹۴۷,۰۰۰ گوجه
۱,۳۳۲,۰۰۰ ۰ ۱,۳۳۲,۰۰۰ یونجه
۴,۷۸۵,۰۰۰ ۰ ۴,۷۸۵,۰۰۰ چغندر قند
۵,۷۸۷,۰۰۰ ۰ ۵,۷۸۷,۰۰۰ گردو
۱,۰۰۸,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۸,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۷۱۴,۰۰۰ ۰ ۷۱۴,۰۰۰ نخود

۶,۴۲۰,۰۰۰ ۰ ۶,۴۲۰,۰۰۰ انور
۳,۱۱۱,۰۰۰ ۰ ۳,۱۱۱,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۱۷۸,۰۰۰ ۰ ۲,۱۷۸,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۸۵۴,۰۰۰ ۰ ۱,۸۵۴,۰۰۰ کدوی آجیل
۹۲۴,۰۰۰ ۰ ۹۲۴,۰۰۰ دانه های روغن

۴,۲۳۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۳۳,۰۰۰ قلمستان
۷,۴۰۷,۰۰۰ ۰ ۷,۴۰۷,۰۰۰ بادام
۶,۵۸۸,۰۰۰ ۰ ۶,۵۸۸,۰۰۰ به

۱۰,۰۲۹,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۲۹,۰۰۰ گالب
۳,۴۶۵,۰۰۰ ۰ ۳,۴۶۵,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۳,۲۴۶,۳۰۱ ۰ ۳,۲۴۶,۳۰۱ سیب
۵,۷۲۱,۰۰۰ ۰ ۵,۷۲۱,۰۰۰ نباتات علوفه ای

۰ ۰ ۰ حبوبات
۲,۲۶۸,۰۰۰ ۰ ۲,۲۶۸,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٤٤

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱,۳۱۴,۰۰۰ ۰ ۱,۳۱۴,۰۰۰ گندم

مهاباد شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۱,۱۲۵,۰۰۰ ۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰ جو
۲,۶۴۶,۰۰۰ ۰ ۲,۶۴۶,۰۰۰ پیاز
۱,۸۴۶,۸۰۰ ۰ ۱,۸۴۶,۸۰۰ سیب زمین
۵,۸۳۵,۰۰۰ ۰ ۵,۸۳۵,۰۰۰ خیار
۳,۲۰۱,۰۰۰ ۰ ۳,۲۰۱,۰۰۰ هندوانه
۱,۴۴۰,۰۰۰ ۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ خربزه
۴,۹۱۷,۰۰۰ ۰ ۴,۹۱۷,۰۰۰ گوجه
۱,۶۴۷,۰۰۰ ۰ ۱,۶۴۷,۰۰۰ یونجه
۵,۱۷۲,۰۰۰ ۰ ۵,۱۷۲,۰۰۰ چغندر قند
۴,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ توت فرن
۴,۶۳۵,۰۰۰ ۰ ۴,۶۳۵,۰۰۰ گردو
۶۵۱,۰۰۰ ۰ ۶۵۱,۰۰۰ نخود

۴,۵۶۹,۰۰۰ ۰ ۴,۵۶۹,۰۰۰ انور
۴,۸۳۶,۰۰۰ ۰ ۴,۸۳۶,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۱۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۱۸۱,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۵۳۳,۰۰۰ ۰ ۱,۵۳۳,۰۰۰ دانه های روغن
۲,۲۹۲,۰۰۰ ۰ ۲,۲۹۲,۰۰۰ توتون
۴,۲۳۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۳۳,۰۰۰ قلمستان
۴,۳۷۱,۰۰۰ ۰ ۴,۳۷۱,۰۰۰ بادام

۱۷,۴۵۷,۰۰۰ ۰ ۱۷,۴۵۷,۰۰۰ به
۹,۳۶۶,۰۰۰ ۰ ۹,۳۶۶,۰۰۰ گالب
۴,۱۹۷,۰۰۰ ۰ ۴,۱۹۷,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۴,۰۵۰,۰۰۰ ۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰ سیب
۵,۰۷۶,۰۰۰ ۰ ۵,۰۷۶,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۴۵۰,۰۰۰ حبوبات

۲,۵۲۳,۰۰۰ ۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٤٥

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱,۶۱۴,۰۰۰ ۰ ۱,۶۱۴,۰۰۰ گندم

نقده شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۱,۱۴۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰ جو
۲,۶۰۴,۰۰۰ ۰ ۲,۶۰۴,۰۰۰ پیاز
۲,۸۵۶,۰۰۰ ۰ ۲,۸۵۶,۰۰۰ سیب زمین
۹,۰۶۳,۰۰۰ ۰ ۹,۰۶۳,۰۰۰ خیار
۲,۱۹۰,۰۰۰ ۰ ۲,۱۹۰,۰۰۰ هندوانه
۶,۲۳۷,۰۰۰ ۰ ۶,۲۳۷,۰۰۰ خربزه
۵,۵۶۸,۰۰۰ ۰ ۵,۵۶۸,۰۰۰ گوجه
۱,۷۱۰,۰۰۰ ۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰ یونجه
۶,۰۹۶,۰۰۰ ۰ ۶,۰۹۶,۰۰۰ چغندر قند
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ گردو
۲,۱۲۴,۰۰۰ ۰ ۲,۱۲۴,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۹۳۹,۰۰۰ ۰ ۹۳۹,۰۰۰ نخود

۳,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ انور
۱۳,۷۰۴,۰۰۰ ۰ ۱۳,۷۰۴,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۱۷۸,۰۰۰ ۰ ۲,۱۷۸,۰۰۰ سبزیجات برگ
۳,۱۴۴,۰۰۰ ۰ ۳,۱۴۴,۰۰۰ کدوی آجیل
۲,۱۰۶,۰۰۰ ۰ ۲,۱۰۶,۰۰۰ دانه های روغن
۳,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰ توتون
۴,۲۳۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۳۳,۰۰۰ قلمستان
۱,۴۱۰,۰۰۰ ۰ ۱,۴۱۰,۰۰۰ بادام
۳,۳۷۲,۰۰۰ ۰ ۳,۳۷۲,۰۰۰ به
۵۲۸,۰۰۰ ۰ ۵۲۸,۰۰۰ گالب

۲,۵۸۷,۵۰۰ ۰ ۲,۵۸۷,۵۰۰ توت درخت
۶,۵۷۶,۰۰۰ ۰ ۶,۵۷۶,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۴,۱۸۲,۰۰۰ ۰ ۴,۱۸۲,۰۰۰ سیب
۸,۷۶۰,۰۰۰ ۰ ۸,۷۶۰,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۲,۱۱۸,۰۰۰ ۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ حبوبات
۲,۴۴۵,۰۰۰ ۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٤٦

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱,۳۱۴,۰۰۰ ۰ ۱,۳۱۴,۰۰۰ گندم

ارومیه شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۷۸۳,۰۰۰ ۰ ۷۸۳,۰۰۰ جو
۳,۷۴۴,۰۰۰ ۰ ۳,۷۴۴,۰۰۰ پیاز
۳,۳۷۵,۰۰۰ ۰ ۳,۳۷۵,۰۰۰ سیب زمین

۱۲,۸۸۸,۰۰۰ ۰ ۱۲,۸۸۸,۰۰۰ خیار
۲,۷۷۵,۰۰۰ ۰ ۲,۷۷۵,۰۰۰ هندوانه
۱,۵۷۵,۰۰۰ ۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰ خربزه
۴,۸۶۶,۰۰۰ ۰ ۴,۸۶۶,۰۰۰ گوجه
۱,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۱,۳۲۶,۰۰۰ یونجه
۴,۵۶۰,۰۰۰ ۰ ۴,۵۶۰,۰۰۰ چغندر قند
۳,۷۷۱,۰۰۰ ۰ ۳,۷۷۱,۰۰۰ توت فرن

۱۱,۵۵۶,۰۰۰ ۰ ۱۱,۵۵۶,۰۰۰ گردو
۲,۵۴۴,۰۰۰ ۰ ۲,۵۴۴,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۱,۶۲۳,۰۰۰ ۰ ۱,۶۲۳,۰۰۰ نخود
۵,۰۲۵,۰۰۰ ۰ ۵,۰۲۵,۰۰۰ انور
۸,۳۱۶,۰۰۰ ۰ ۸,۳۱۶,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۱۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۱۸۱,۰۰۰ سبزیجات برگ
۲,۷۶۱,۱۱۷ ۰ ۲,۷۶۱,۱۱۷ کدوی آجیل
۱,۶۹۵,۰۰۰ ۰ ۱,۶۹۵,۰۰۰ دانه های روغن
۸۶۱,۰۰۰ ۰ ۸۶۱,۰۰۰ توتون

۴,۲۲۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۲۳,۰۰۰ قلمستان
۱۰,۲۰۳,۰۰۰ ۰ ۱۰,۲۰۳,۰۰۰ بادام
۸,۰۴۹,۰۰۰ ۰ ۸,۰۴۹,۰۰۰ به
۶,۵۸۵,۰۰۰ ۰ ۶,۵۸۵,۰۰۰ گالب
۵,۱۹۰,۰۰۰ ۰ ۵,۱۹۰,۰۰۰ توت درخت
۵,۳۱۶,۰۰۰ ۰ ۵,۳۱۶,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۳,۹۲۴,۰۰۰ ۰ ۳,۹۲۴,۰۰۰ سیب
۵,۷۳۹,۰۰۰ ۰ ۵,۷۳۹,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۱,۳۳۲,۰۰۰ ۰ ۱,۳۳۲,۰۰۰ حبوبات
۲,۸۵۰,۰۰۰ ۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٤٧

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱,۰۲۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ گندم

شوط شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۶۵۷,۰۰۰ ۰ ۶۵۷,۰۰۰ جو
۴,۳۷۴,۰۰۰ ۰ ۴,۳۷۴,۰۰۰ سیب زمین
۹,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۹,۵۱۶,۰۰۰ خیار
۳,۰۰۹,۰۰۰ ۰ ۳,۰۰۹,۰۰۰ هندوانه
۶,۹۰۶,۰۰۰ ۰ ۶,۹۰۶,۰۰۰ خربزه
۴,۴۰۱,۰۰۰ ۰ ۴,۴۰۱,۰۰۰ گوجه
۱,۳۹۸,۰۰۰ ۰ ۱,۳۹۸,۰۰۰ یونجه
۴,۰۲۰,۰۰۰ ۰ ۴,۰۲۰,۰۰۰ چغندر قند

۱۴,۳۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۴,۳۶۴,۰۰۰ گردو
۲,۱۸۷,۰۰۰ ۰ ۲,۱۸۷,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۲,۳۱۶,۰۰۰ ۰ ۲,۳۱۶,۰۰۰ انور
۲,۲۹۵,۰۰۰ ۰ ۲,۲۹۵,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۱۷۸,۰۰۰ ۰ ۲,۱۷۸,۰۰۰ سبزیجات برگ
۲,۲۹۸,۰۰۰ ۰ ۲,۲۹۸,۰۰۰ کدوی آجیل
۱,۲۶۶,۰۰۰ ۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰ دانه های روغن
۴,۲۳۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۳۳,۰۰۰ قلمستان
۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ بادام
۵,۰۳۴,۰۰۰ ۰ ۵,۰۳۴,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۳,۲۶۷,۰۰۰ ۰ ۳,۲۶۷,۰۰۰ سیب
۱,۰۲۶,۰۰۰ ۰ ۱,۰۲۶,۰۰۰ نباتات علوفه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٤٨

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱,۳۱۱,۰۰۰ ۰ ۱,۳۱۱,۰۰۰ گندم

چایپاره شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۹۴۵,۰۰۰ ۰ ۹۴۵,۰۰۰ جو
۱,۷۷۰,۰۰۰ ۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰ پیاز
۱,۸۶۹,۰۰۰ ۰ ۱,۸۶۹,۰۰۰ سیب زمین
۳,۹۳۰,۰۰۰ ۰ ۳,۹۳۰,۰۰۰ خیار
۴,۲۵۷,۰۰۰ ۰ ۴,۲۵۷,۰۰۰ هندوانه
۶,۷۶۸,۰۰۰ ۰ ۶,۷۶۸,۰۰۰ گوجه
۱,۴۵۵,۰۰۰ ۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ یونجه
۳,۹۴۲,۰۰۰ ۰ ۳,۹۴۲,۰۰۰ چغندر قند

۱۰,۹۷۱,۰۰۰ ۰ ۱۰,۹۷۱,۰۰۰ گردو
۲,۰۱۶,۰۰۰ ۰ ۲,۰۱۶,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۲,۸۰۵,۰۰۰ ۰ ۲,۸۰۵,۰۰۰ انور
۳,۶۶۶,۰۰۰ ۰ ۳,۶۶۶,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۱۷۸,۰۰۰ ۰ ۲,۱۷۸,۰۰۰ سبزیجات برگ
۱,۹۸۳,۰۰۰ ۰ ۱,۹۸۳,۰۰۰ کدوی آجیل
۱,۵۸۷,۰۰۰ ۰ ۱,۵۸۷,۰۰۰ دانه های روغن
۵,۲۲۶,۰۰۰ ۰ ۵,۲۲۶,۰۰۰ توتون
۴,۲۳۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۳۳,۰۰۰ قلمستان
۳,۳۶۰,۰۰۰ ۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰ بادام
۸۲۵,۰۰۰ ۰ ۸۲۵,۰۰۰ توت درخت

۴,۸۶۰,۰۰۰ ۰ ۴,۸۶۰,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۱,۰۲۳,۰۰۰ ۰ ۱,۰۲۳,۰۰۰ سیب
۵,۹۷۹,۰۰۰ ۰ ۵,۹۷۹,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۲,۱۲۷,۰۰۰ ۰ ۲,۱۲۷,۰۰۰ حبوبات
۱,۷۲۸,۰۰۰ ۰ ۱,۷۲۸,۰۰۰ ذرت دانه ای



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٤٩

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۱,۱۱۳,۰۰۰ ۰ ۱,۱۱۳,۰۰۰ گندم

پلدشت شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۷۰۸,۰۰۰ ۰ ۷۰۸,۰۰۰ جو
۲,۲۹۸,۰۰۰ ۰ ۲,۲۹۸,۰۰۰ سیب زمین
۶,۱۸۹,۰۰۰ ۰ ۶,۱۸۹,۰۰۰ خیار
۳,۷۷۱,۰۰۰ ۰ ۳,۷۷۱,۰۰۰ هندوانه
۳,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۳,۸۱۰,۰۰۰ خربزه
۴,۴۰۴,۰۰۰ ۰ ۴,۴۰۴,۰۰۰ گوجه
۱,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱,۴۶۴,۰۰۰ یونجه
۳,۷۶۵,۰۰۰ ۰ ۳,۷۶۵,۰۰۰ چغندر قند
۷,۵۷۸,۰۰۰ ۰ ۷,۵۷۸,۰۰۰ گردو
۲,۴۹۰,۰۰۰ ۰ ۲,۴۹۰,۰۰۰ ردان آجیلآفتاب
۱,۶۸۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ انور
۱,۶۵۳,۰۰۰ ۰ ۱,۶۵۳,۰۰۰ سبزیجات غده ای
۲,۱۷۸,۰۰۰ ۰ ۲,۱۷۸,۰۰۰ سبزیجات برگ
۲,۳۷۶,۰۰۰ ۰ ۲,۳۷۶,۰۰۰ کدوی آجیل
۱,۷۷۶,۰۰۰ ۰ ۱,۷۷۶,۰۰۰ دانه های روغن
۴,۲۳۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۳۳,۰۰۰ قلمستان
۶,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰ بادام
۱,۹۳۲,۰۰۰ ۰ ۱,۹۳۲,۰۰۰ میوه جات هسته دار
۲,۵۳۸,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۸,۰۰۰ سیب
۳,۶۸۴,۰۰۰ ۰ ۳,۶۸۴,۰۰۰ نباتات علوفه ای
۳,۰۴۵,۰۰۰ ۰ ۳,۰۴۵,۰۰۰ ذرت دانه ای

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

(۱۱) کاربری : صنعت

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۳,۱۷۴ تاب
رودخانه و سراب تنظیم نشده

سطح (خام)

۱۱۱۰۱۵۳,۶۳۷ اروميه
۳,۰۸۲ سایر شهرستانها
۴,۴۴۳ تاب

رودخانه و سراب تنظيم شده ۱۱۱۰۲۶۵,۰۹۱ اروميه
۴,۳۱۴ سایر شهرستانها
۴,۴۴۳ تاب

مخازن سدها ۱۱۱۰۲۲۵,۰۹۱ اروميه
۴,۳۱۴ سایر شهرستانها
۱,۲۷۰ تاب

چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۱۱۱۱۱۸۱,۴۵۵ اروميه
۱,۲۳۳ سایر شهرستانها
۱,۹۰۴ تاب

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۱۱۱۲۱۸۲,۱۸۲ اروميه
۱,۸۴۹ سایر شهرستانها

تبصره ۱: مصارف در ماههای گرم سال (خرداد،تیر،مرداد و شهریور) ۲۰ درصد به تعرفه های مورد عمل افزوده میشود.

تبصره ۲: در مواردي كه جهت تأمين آب، بنا به درخواست مشترک ،شركتهاي آب منطقهاي و سازمان آب و برق خوزستان مجبور به ارائه خدمات اضاف و اختصاص از قبیل فن، مهندس، نظارت و غیره باشند، هزينههاي اضاف عالوه بر

تعرفه های فوق محاسبه و از مشترک براساس قرارداد، به صورت توافق مطابق ماده (۱۰) قانون مدن، دريافت مشود.



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٥٠

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

(۱۲) صنعت کاربری : شهرکها و نواح

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۶۳۴ تاب
چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۱۲۱۱۱۸۷۲۷ اروميه

۶۱۶ سایر شهرستانها
۹۵۲ تاب

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۱۲۱۲۱۸۱,۰۹۰ اروميه
۹۲۴ سایر شهرستانها

تبصره ۱: مصارف در ماههای گرم سال (خرداد،تیر،مرداد و شهریور) ۲۰ درصد به تعرفه های مورد عمل افزوده میشود.

تبصره ۲: در مواردي كه جهت تأمين آب، بنا به درخواست مشترک ،شركتهاي آب منطقهاي و سازمان آب و برق خوزستان مجبور به ارائه خدمات اضاف و اختصاص از قبیل فن، مهندس، نظارت و غیره باشند، هزينههاي اضاف عالوه بر

تعرفه های فوق محاسبه و از مشترک براساس قرارداد، به صورت توافق مطابق ماده (۱۰) قانون مدن، دريافت مشود.

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : پرورش ماه و آبزیان (۱۳)

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع آبزی نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۲,۵۵۰ تاب
سردآب

آب بندان

سطح (خام)

۱۳۱۰۱۶

۲,۵۵۰ اروميه
۲,۵۵۰ سایر شهرستانها
۲,۴۷۵ تاب

۲,۴۷۵گرمآب اروميه
۲,۴۷۵ سایر شهرستانها
۴۹۵ تاب

گرمآب

رودخانه و سراب تنظیم نشده ۱۳۱۰۱۵

۴۹۵ اروميه
۴۹۵ سایر شهرستانها
۸۵۰ تاب

۸۵۰سردآب اروميه
۸۵۰ سایر شهرستانها

تعرفه ریال به ازای هر کیلوگرم ماه مباشد.



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٥١

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : شرب (۱۵)

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام تاسیسات نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۶۲۷ سد مهاباد به مهاباد

مخازن سدها سطح (خام) ۱۵۱۰۲۲

۱۵۰ سد بوکان به سقز
۲۳۵ سد شهرچای به ارومیه
۲۱۳ سدبوکان‐نوروزلو(آبرسان به تبریز)
۵۱۵ سد ساروق
۲۹۰ سد بارون
۱۵۰ فلمن بوکان چاههای فلمن (تنظیم شده)

زیرزمین دشت ممنوعه (خام)

۱۵۱۲۱۳
۶۲۷ سد مهاباد به مهاباد

مخازن سدها ۱۵۱۲۲۲

۱۵۰ سد بوکان به سقز
۲۳۵ سد شهرچای به ارومیه
۲۱۳ سدبوکان‐نوروزلو(آبرسان به تبریز)
۵۱۵ سد ساروق
۲۹۰ سد بارون

- شرب روستای
چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۱۵۱۱۱۸۱۹۱ شرب شهری

۱۹۱ غیر شرب روستای
- شرب روستای

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۱۵۱۲۱۸۱۹۱ شرب شهری
۱۹۱ غیر شرب روستای

تبصره ۱ : حق النظاره برداشت از قنوات و چشمه ها توسط شرکت های آب و فاضالب شهری و روستای معادل حق النظاره برداشت از چاهها ، تعیین میردد.

تبصره ۲ : در دشت های ممنوعه و ممنوعه بحران ، تعرفه های حق النظاره با ضریب ی و نیم اعمال میردد.

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : فضای سبز (۱۷)

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۶,۰۵۰ تاب
رودخانه و سراب تنظیم نشده سطح (خام) ۱۷۱۰۱۵۶,۰۵۰ اروميه

۶,۰۵۰ سایر شهرستانها
۳,۰۲۵ تاب

چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۱۷۱۱۱۸۳,۰۲۵ اروميه
۳,۰۲۵ سایر شهرستانها

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : صنای بسته بندی آب (۱۹)

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۱۰۰۰۰۰ تاب
رودخانه و سراب تنظیم نشده سطح (خام) ۱۹۱۰۱۵۱۰۰۰۰۰ اروميه

۱۰۰۰۰۰ سایر شهرستانها
۱۰۰۰۰۰ تاب

چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۱۹۱۱۱۸۱۰۰۰۰۰ اروميه
۱۰۰۰۰۰ سایر شهرستانها

• تعرفه آب به میزان مورد استفاده در صنای نوشابه سازی ، ی سازی ، دوغ و نظایر آنها ، معادل تعرفه آب برای صنای بسته بندی آب میباشد.

• چنانچه مشترکین ابزار اندازه گیری را در محل فیلر نصب نمایند،مالک محاسبه آب بها ،تعرفه فوق خواهد بود،ضمنا حجم آب مصرف شده برای سایر مصارف نیز بر اساس تعرفه فضای سبز محاسبه خواهد شد.همچنین چنانچه ابزار اندازه

گیری در محل برداشت ( چاه،چشمه،...)نصب گردد ۷۰ درصد کل حجم برداشت بر اساس تعرفه فوق و ۳۰ درصد باقیمانده بر اساس تعرفه فضای سبز محاسبه خواهد شد.



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٥٢

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

(۲۰) کاربری : تجاری و خدمات

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۱۲,۷۰۵ تاب
رودخانه و سراب تنظیم نشده سطح (خام) ۲۰۱۰۱۵۱۴,۵۲۰ اروميه

۱۲,۱۰۰ سایر شهرستانها
۱۲,۷۰۵ تاب

چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۲۰۱۱۱۸۱۴,۵۲۰ اروميه
۱۲,۱۰۰ سایر شهرستانها

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

(۲۲) کاربری : فعالیتهای عمران

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۱۱,۴۳۴ تاب
رودخانه و سراب تنظیم نشده سطح (خام) ۲۲۱۰۱۵۱۳,۰۶۸ اروميه

۱۰,۸۹۰ سایر شهرستانها
۱۱,۴۳۴ تاب

چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۲۲۱۱۱۸۱۳,۰۶۸ اروميه
۱۰,۸۹۰ سایر شهرستانها

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

(۲۳) رهای خدماتکاربری : تان

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۲۰,۳۲۸ تاب
رودخانه و سراب تنظیم نشده سطح (خام) ۲۳۱۰۱۵۲۳,۲۳۲ اروميه

۱۹,۳۶۰ سایر شهرستانها
۲۰,۳۲۸ تاب

چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۲۳۱۱۱۸۲۳,۲۳۲ اروميه
۱۹,۳۶۰ سایر شهرستانها



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٥٣

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

(۲۵) و اماکن مذهب کاربری : آموزش

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۶,۱۴۶ تاب
رودخانه و سراب تنظيم شده

سطح (خام)

۲۵۱۰۲۶۷,۰۲۴ اروميه
۵,۸۵۴ سایر شهرستانها
۶,۱۴۶ تاب

رودخانه و سراب تنظیم نشده ۲۵۱۰۱۵۷,۰۲۴ اروميه
۵,۸۵۴ سایر شهرستانها
۳,۰۳۰ تاب

چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۲۵۱۱۱۸۳,۴۶۳ اروميه
۲,۸۸۶ سایر شهرستانها
۳,۰۳۰ تاب

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۲۵۱۲۱۸۳,۴۶۳ اروميه
۲,۸۸۶ سایر شهرستانها

تبصره : وفق مفاد ماده ۱۳ قانون الحاق برخ مواد به قانون تنظیم بخش از مقررات مال دولت فضاهای اصل مساجد ، حسینیه ها، موسسات قرآن ، دارالقرآن ها ، حوزه های علمیه ، گلزارهای شهدا ، امامزاده ها ، خانه های عالم روستاها

و اماکن مذهب اقلیت های دین مصرح در قانون اساس از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب ،فاضالب ، برق و گاز معاف م باشند.

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

(۲۶) کاربری : آزاد و بنای

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۱۱,۴۳۴ تاب
رودخانه و سراب تنظیم نشده سطح (خام) ۲۶۱۰۱۵۱۳,۰۶۸ اروميه

۱۰,۸۹۰ سایر شهرستانها
۱۱,۴۳۴ تاب

چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۲۶۱۱۱۸۱۳,۰۶۸ اروميه
۱۰,۸۹۰ سایر شهرستانها

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

(۲۷) غیرآموزش کاربری : مراکز دولت

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۵,۸۵۴ تاب
رودخانه و سراب تنظيم شده

سطح (خام)

۲۷۱۰۲۶۷,۰۲۴ اروميه
۵,۸۵۴ سایر شهرستانها
۵,۸۵۴ تاب

رودخانه و سراب تنظیم نشده ۲۷۱۰۱۵۷,۰۲۴ اروميه
۵,۸۵۴ سایر شهرستانها
۳,۰۳۰ تاب

چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۲۷۱۱۱۸۳,۴۶۳ اروميه
۲,۸۸۶ سایر شهرستانها
۳,۰۳۰ تاب

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۲۷۱۲۱۸۳,۴۶۳ اروميه
۲,۸۸۶ سایر شهرستانها



آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٥٤

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات

کاربری : حق اشتراک آب کشاورزی (۵۰)

تعرفه حق اشتراک (میلیون ریال در هتار)
نام طرح یا شبه ردیف

اقساط (ساالنه) نقدی (یجا)

۱۹ ۱۵۰ قنبر کندی ۵۲
۱۹ ۱۵۰ زننه ۵۳
۲۱ ۱۶۰ بارون ماکو، پلدشت 1 و پلدشت 2 ۵۴
۳۵ ۲۷۰ نقده ‐ سدحسنلو ۵۵
۳۹ ۳۰۰ ارومیه شهرچای ۵۶
۳۹ ۳۰۰ زوال ۵۷
۳۹ ۳۰۰ زرینه رود ۵۸
۳۹ ۳۰۰ مهاباد ۵۹
۱۹ ۱۵۰ شیبلو ۶۰
۲۷ ۲۱۰ دیری ۶۱
۳۹ ۳۰۰ قیقاج ۶۲
۳۲ ۲۵۰ شهید قنبری ۶۳
۳۲ ۲۵۰ آغ چای ۶۴
۳۲ ۲۵۰ سیلوه ۶۵
۳۲ ۲۵۰ غازان‐ بند بویالپوش ۶۶
۳۹ ۳۰۰ توسعه بهرهبرداري از رودخانه ارس در محدوده سد کرم آباد ۶۷

آب منطقه ای آذربایجان غرب شرکت سهام در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات هزینه خدمات کارشناس

تعرفه (هزار ریال) عنوان کدین

۳,۶۰۰ کارشناس حفر چاه بجای قنات ۶۱۰۰۰۰
۳,۶۰۰ هزینه کارشناس حفر چاه جدید یا جابجای، کف شن، الیروب و حفر گالری در آبرفت ۶۲۰۰۰۰
۳,۶۰۰ هزینه کارشناس حفر قنات، الیروب، جابجای قنات، کف شن با شیب برروی قنات، ادامه پیشار قنات ۶۳۰۰۰۰
۳,۶۰۰ صدور و یا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در آبخوان آبرفت هزینه کارشناس ۶۴۰۰۰۰
۳,۹۹۰ هزینه کارشناس برای آزمایش پمپاژ، کنترل منصوبات و تجهیز چاه جهت صدور پروانه بهره برداری ۶۵۰۰۰۰
۱,۸۲۰ هزینه کارشناس تعیین میزان آبده چاه و قنات ۶۶۰۰۰۰
۱,۸۲۰ هزینه کارشناس تغییر روش حفاری در صورت نیاز به بازدید ۶۷۰۰۰۰
۱,۸۲۰ هزینه کارشناس تمدید اعتبار و یا اصالح (تغییر مندرجات فن یا حقوق) پروانه بهر ه برداری ۶۸۰۰۰۰
۱,۸۲۰ کارشناس پمپاژ ثانویه به منظور صدور مجوز آبیاری تحت فشار ۶۹۰۰۰۰
۱,۸۲۰ پروانه حفر بنا به درخواست متقاض اصالح کروک هزینه کارشناس ۸۲۰۰۰۰
۱,۸۲۰ هزینه کارشناس ف پلمپ یا وصل مجدد آب چاه ۸۳۰۰۰۰
۱,۸۲۰ نظارت بر عملیات تعمیرات یا تعویض تجهیزات چاه، بنا به درخواست متقاض هزینه کارشناس ۸۴۰۰۰۰
۵,۰۲۰ هزینه کارشناس حفر چاه جدید یا جابجای، کف شن، الیروب چاه در سازندهای سخت ۸۵۰۰۰۰
۵,۰۲۰ هزینه کارشناس صدور و یا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در سازند سخت ۸۶۰۰۰۰

مالحظات:

۱‐ هزینه کارشناس نظارت بر عملیات پمپاژ موضوع، برای مدت بیست و چهار (۲۴) ساعت و یبار مراجعه است. چنانچه نظارت بر عملیات پمپاژ چاه ها، بیش از ی شبانه روز طول بشد، روزانه بیست (۲۰) درصد به مبل اولیه اضافه

خواهد شد.

۲‐ شرکتهای تعاون روستای و مراکز خدمات روستای و عشایری و موسسات عام المنفعه فقط پنجاه (۵۰) درصد هزینه کارشناس مقرر را پرداخت خواهند نمود.

۳‐ هزینه های ایاب و ذهاب جهت بازدید از محل، بر عهده شرکت آب منطقه ای مربوطه م باشد.

تبصره: هیچونه هزینه کارشناس بابت تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مناب آب دریافت نم گردد.



  مآخذ و مستندات قانوني و مقرراتي تعرفه ها -5

 اهم مقررات و آيين نامه هاي به كار گرفته شده در اين دفترچه براي تهيه تعرفه ها و شرح مختصري از آنها به شرح ذيل مي باشد.

 ياسالم يمجلس شورا 29/6/1369مصوب  قانون تثبيت آب بهاي زراعي: -1

قانون آب بها دريافتي از كشاورزان و زارعين با توجه به اولويت تخفيف براي زراعتهاي از تاريخ تصويب اين  -ماده واحده 
 :استراتژيك به شرح زير است

 ه% محصول كاشت شد3متوسط آب بها از آبهاي تنظيم شده و شبكه هاي مدرن  )1
 % محصول كاشت شده2متوسط آب بها از آبهاي تنظيم شده و كانالهاي تلفيقي  )2

 % محصول كاشت شده1آبهاي تنظيم شده و كانالهاي سنتي وسط آب بها از مت )3

  مجلس شوراي اسالمي 15/8/1384مصوب  :و آئيين نامه اجرائي آن )1قانون الحاق موادي به قانون تنظيم مقررات مالي دولت ( -2

در بند (الف) ماده  يذيتنف رانيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع ،ي) قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد107ماده ( اجراي در – 57 ماده
و  ياستان يا آب منطقه ي(شركتها رويبه وزارت ن ران،يا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع ،ي) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد17(

 انياز متقاض ،ينيرزميآب ز يها در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره شوديسازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده م
 يو گلها ييدارو اهانيكنندگان گ ديو تول 18/7/1363عادالنه آب مصوب  عيفصل دوم قانون توز يينامه اجرا ني) آئ12مشمول ماده (

 بيبه تصو رويوزارت ن شنهاديكه بنا به پ يا نامه نيبر اساس آئ كنند،ياستفاده م ياريآب نينو يروشها زكه ا يا و محصوالت گلخانه ينتيز
كل  يكشور نزد خزانه دار يآمد عموم و به حساب در دينما افتيجبران افت را در يها نهيمتناسب با هز يوجوه رسد،يم رانيوز أتيه

مناطق مزبور به  ينيرزميآب ز يها تعادل در سفره جاديو ا يعالج بخش يطرحها ياجراو  هيته يبرا يزيو حداكثر تا منابع وار زيوار
 مصرف برساند.

 1361مصوب سال   توزيع عادالنه آب قانون -3

 ن نامه اجرايي آنو آئي 1380) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 63ماده ( -4

مرتبط با تعرفه آب در بخش  :شوراي اقتصاد10/11/1396مورخ  1668449و  26/10/1394مورخ   321953مصوبات شماره  -5
 ها.  ي و تعرفه آب در ساير كاربريرتعرفه آب در بخش موارد خاص و اضطراصنعت، 

 تعرفه خدمات آب تحويلي يا برداشتي صنعت مرتبط باوزير محترم نيرو:  19/03/1398مورخ  100/20/18092/98ابالغيه شماره  -6

تعرفه خدمات آب برداشتي از  مرتبط باسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور :  10/11/1394مورخ  238330/60بخشنامه شماره  -7
 منابع آب سطحي و زيرزميني 

  كارشناسي خدمات تعرفه با مرتبط :نيرو محترم وزير 17/4/1398 مورخ 100/20/21868/98 شماره بخشنامه  -8

 مرتبط :نيرو محترم وزير 21/1/1398مورخ  11/20/11067/98و  03/04/1396 مورخ 100/20/21561/96 شماره بخشنامه هاي  -9
  تحويلي خام آب تعرفه با

تعرفه خدمات آب برداشتي از منابع آب سطحي  مرتبط با :نيرو محترم وزير 09/02/1397 مورخ 100/20/12303/97 شماره بخشنامه -10
 و زيرزميني

 زيبآيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آ 21ماده  -11
 ده به وضع سابقامجاز، جبران خسارت وارده و اعدستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداري غير  -12

آب منطقه ای آذربایجان غرب تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام شرکت مدیریت مناب آب ایران

٥٥
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