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 اثرات اقتصادی سدسازی در ايران
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 چکیده

در  1383تا  1311های در این مقاله اثرات سدهای بزرگی که در طی سال
 دستناطق مجاور و پاییناند، بر کشاورزی و رفاه مردم مایران ساخته شده

شود. برای پاسخ به این سؤال از روش حداقل مربعات معمولی بررسی می
ثر سد بر تر اهای جغرافیایی و بارش برای تخمین دقیقو کنترل شده استفاده

. نتایج تحقیق حاضر نشان استکشاورزی و رفاه مورد توجه قرار گرفته 
ولیدات و سطح زیر کشت دهد سدسازی، بازده کشاورزی، ارزش تمی

محصوالت آبی را در شهرستانی که سد در آن واقع شده است افزایش 
دست اثری ندارد. همچنین سدسازی منجر به دهد، اما در شهرستان پایینمی

 بر در شهرستانآببر در مقابل محصوالت کمکشت بیشتر محصوالت آب
 کوس است. برایدست معشود که این اثر در شهرستان پایینمی محل سد

ی ی سرانهشود. هزینهبررسی اثرات رفاهی، هزینه سرانه خانوار بررسی می
تانی ی شهرسی سرانهیابد، اما هزینهدست سد کاهش میروستایی در پایین

است، چه در شهر و چه در روستا تغییری شده که سد در آن ناحیه ساخته 
 کند.نمی
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Abstract 
The economic effects of large dams which were constructed in 
Iran during the last two decades are explored in this paper and 

their impacts on agriculture and welfare in the township of 

their origin as well as downstream townships are analyzed. 

Ordinary least squares (OLS) method was used to investigate 
these effects and for more accurate results we controlled for 

geographical variables and rainfall. The results showed that 

dam construction leads to higher agricultural yield, production 

value and irrigated area in dam’s own township but it does not 
affect yield, production and irrigated area in downstream 

townships. Also, dam construction results in planting more 

water-intensive crops in their own township and less water-

intensive crops in downstream townships. In addition, per 
capita expenditures in rural regions of downstream townships 

decrease in response to dam construction, but urban regions of 

the downstream townships as well as urban and rural regions 

of dam’s own township are not influenced by dam 
construction. 
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 مقدمه  -0

و با هدف کمک به توسعه اقتصادی مناطق از ابتدای انقالب اسالمی 
 ندمانی یهازیرساختای در توسعه های گستردهگذاریکشور، سرمایه

اما اینکه انجام شده است.  گازو مخابراتی، برق، آب های شبکه، هاراه
ؤالی س اند،تسریع فرآیند توسعه نقش داشتهها چقدر در زیرساخت این

است. ی کمّی قرار گرفتهبررس موردای در کشور است که در کمتر مقاله
در  سدسازینقش به های کشاورزی با تمرکز روی زیرساختاین مقاله 

 ردذخیره آب  هایسازی، یکی از روشسد پردازد.می توسعه اقتصادی
سدها با ذخیره آب در دوره پربارش، که معموالً  .تاسمناطق خشک 

افتد، قابلیت تنظیم آب جهت مصارف در فصول سرد سال اتفاق می
به طور  1384تا  1380آورند. طی بازه مختلف طی سال را فراهم می

مین های تأدجه عمرانی کشور صرف پروژهدرصد از بو 7متوسط حدود 
است. کشاورزی به عنوان یکی  ها( شدهآب )سدسازی و سایر زیرساخت

 تواند بیشترین منفعت را ازکننده آب میهای مصرفاز مهمترین بخش
جمله کنترل سیل، امکان تولید سدسازی ببرد. امّا منافع متنوعی من

 ها نیز قابل تصور است. برداری تفریحی از سدبرق و بهره

 
ساالنه تعمیر و های گذاری و هزینههای اولیه سرمایهعالوه بر هزینه

زیر آب رفتن ای غیر مستقیمی از جمله هنگهداری، سدسازی هزینه
ها در اثر به آب و کودها ، ورود سموم، شورشدن خاکهامناطق باالدست

ی شناسریخت ها و تغییرتغییر اکولوژی رودخانه ،توسعه کشاورزی
دارد. نکته بسیار مهم آن است که منافع و  دستنییپاهای رودخانه

های سدسازی به صورت جغرافیایی توزیع شده است. روستاهایی هزینه
گیری دریاچه سد باید تخلیه شوند متضرر شده و که به علت آب

وند. شکنند، منتفع میکشاورزانی که از آب ذخیره شده استفاده می
ت های سدسازی اسزیست یکی از متضررشوندگان اصلی پروژه محیط

ییر تغ دست و نیزهای پایینی به شریانکه به علت کاهش آب ورود
  گیرد.ثیر قرار میالگوی زمانی جریان تحت تأ

 
ی مناطق ایران ای در مورد نقش سدسازی در توسعهمطالعه تاکنون

انجام ها هایی در مورد نقش مخرب آنزنیگمانه صرفاً صورت نگرفته و
 مردم و توسعهاثر سدها بر رفاه  که ای کمّیمطالعهخال  ذا. لشده است
 ها و منافعتواند، هزینهای میند وجود دارد. چنین مطالعهکرا بررسی 

 بهبود کشاورزی را تخمین زده و میزان اقتصادی تحمیل شده بر مردم
-های مکانیمقاله با ادغام دادهدر این افراد را بررسی کند. و درآمد 

تا  1311های سال زمانی سدهای احداث شده توسط وزارت نیرو طی
سطح زیر  های شهرستانیبا داده 1اندداشتهکه اهداف کشاورزی  1383

اده ال پاسخ دو هزینه و درآمد خانوار به این سؤکشت، تولید کشاورزی 

شود که احداث سد به طور متوسط به چه میزان روی متغیرهای می
 مختلف اثر داشته است. 

 
 د.کنمی یبررس راادبیات مرتبط با سؤال تحقیق  7بخش در ادامه 

. کندبیان مینکاتی در رابطه با سدهای ایران و روند سدسازی  3بخش
استفاده شده را تشریح های داده 1تحقیق و بخش روش  4بخش 

 1در بخش بندی جمع تینها درو  8بخش نتایج تجربی در کنند. می
  شود.میارائه 

 

 مرور ادبیات -0

ها یق کمّی برای اثر زیرساختمقاالت بسیاری در دهه اخیر شواهد دق
، 3های ارتباطیزیرساخت اثرات .7اندروی وضعیت خانوارها ارائه کرده

مورد بحث قرار گرفته  1آب و برق شهری و 4ونقلحملهای زیرساخت
اولین مطالعه دقیق  Duflo and Pande (2007) ،بیناست. در این 

 دددرصاین مقاله در خصوص اثرات اقتصادی سدسازی است. 
گویی به این سؤال است که آیا سدسازی موجب توسعه و کاهش پاسخ

فقر  وی کشاورزی هادادهاز  با استفادهشود یا خیر؟ نویسندگان فقر می
اثرات اقتصادی  1888تا  1811های سال طیهند  هایشهرستاندر 
فزایش انتایج این مقاله نشانگر . کنندرا بررسی میدر این بازه سازی سد

هکتار به ازای هر  481درصد یا  33/0یرکشت آبی به میزان سطح ز
 دستنییپاتولید کشاورزی در  درصدی 34/0سد و همچنین افزایش 

. تاس در مناطقه پایین دست سد برسمت محصوالت آبو حرکت به 
ا در مورد مناطقی که سد در . امّابدییمکاهش  مناطقفقر نیز در این 

پیشبرد اصلی این مقاله شود. دیده نمیها وجود دارد این اثرات آن
استفاده از مشخصات جغرافیایی محل احداث سد به عنوان متغیر ابزاری 

 برای شناسایی علّی اثرات سد بوده است. 
 

ی بر اثرات توزیع ی که با روش شناسایی علّیاز مقاالتدیگر یکی 
  است. Strobl  (2011)ی، مقالهشده استسدهای بزرگ متمرکز 

ای و همچنین تعریف های ماهوارهای مهم این مقاله استفاده از دادهمزای
دهد در وی نشان می دست است.تر مناطق باالدست و پاییندقیق
و  برنددست از سدهای بزرگ منفعت میمناطق پایین ی جنوبیآفریقا
اما  یابد.درصد افزایش می73/0وری کشاورزی در این مناطق بهره
های خشکسالی دچار مجاورت سد در طول دوره های زراعی درزمین

که علت آن اعمال  شوندمی درصد 77/0به میزان  وریکاهش بهره
های اضافی به علت وجود سد در منطقه در دوران محدودیت
 ی شبیه بهنیز با روش Blanc and Strobl (2014). استخشکسالی

Duflo and Pande (2007)گ و ی اثرات سدهای بزر، به مقایسه
های کشاورزی در آفریقای جنوبی وری زمینکوچک بر بهره
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سدهای آبیاری بزرگ منجر  کهیدرحالدهد . نتایج نشان میاندپرداخته
شوند، اثری منفی بر دست میوری زمین در پایینبه افزایش بهره

تواند اثر مثبت کوچک ها میی مجاور دارند، هرچند وجود آنمنطقه
تحلیل هزینه فایده در این مقاله  ا افزایش دهد.محلی کوچک ر سدهای

 بهترند از نظر هزینه و فایده مجموع دردهد سدهای کوچک نشان می
 .اما سدهای بزرگ نقش بسیار مهمی دارند

 
درآمد، کشاورزی، فقر و عالوه بر تخمین کمّی اثرات سدسازی بر 

 ی سایر اثرات سدها از جمله بهداشت،در زمینه نیز یمطالعات
صورت گرفته است. به طور مثال جایی جمعیت جابهو  زیستمحیط

Chakravarty (2010) ریوممرگها در ی خود به تأثیر سددر مقاله 
نقش سدهای کوچک  نیز Ersado (2005) نوزادان پرداخته است.

آبیاری در تولید کشاورزی و سالمت در اتیوپی را بررسی کرده است. 
های ناشی از جمع که افزایش مریضی دهدشواهد تجربی نشان می

ی گذاری در پروژهناشی از سرمایه شدن آب منجر به کاهش بازده
 آبیاری شده است. 

 
 پیدا نشد. البتهحاضر  مقالهر بین مقاالت فارسی مشابهی برای د

 در ایران انجام شده است. امّا عمده مختلفی پیرامون سدهاتحقیقات 
اثرات اقتصادی پس از و  هستندخاص  ی موردی یک سدمطالعهآنها 

بوده است. به طور مثال ه ـوجــورد تــا کمتر مـداث سدهــاح
Nazeri and Shahidi (2017)داث سد گتوند بر ــ، تأثیر اح

و  Rezapour (2016)کنند. پارامترهای کیفی جریان را بررسی می
Kalantari et al. (2012) رسی نیز اثر احداث سد بر آبخوان را بر

کردند. مقاالت مشابه چنین مقاالتی به مقدار نسبتا زیادی وجود دارد 
 .8شان به طور کلی با مقاله حاضر متفاوت استکه سؤال و روش

 

 سدسازی در ايران -2

 متنوع برخوردار است. نواحی پربارش عمدتاً در رشته یاقلیم ایران از
شیب زمین و  های شمال و شمال غرب قرار دارند که باتوجه بهکوه

ی برداری از منابع آبجهت بهرهساخت سد و بند الگوی سیالبی بارش، 
ز اساخت سدهای بزرگ در ایران متداول بوده است.  در ایران از دیرباز

البته روند سدسازی در  با ساخت سد سفیدرود آغاز شد. 1340سال 
ط ا( با شتاب زیادی دنبال شد و با اتمام نق1310دوره سازندگی )دهه 

های برداشت از منابع آب کشور از مناسب برای سدسازی و ظرفیت
  .شدت سدسازی در دهه اخیر کاسته شده است

 
برداری به بهرهدر کشور سد  841در مجموع  1388تا بهار سال 

و جهاد کشاورزی  از این سدها مربوط به وزارت عدد 789 .استرسیده

. عالوه زارت نیرو استوی امنطقه های آبشرکت عدد مربوط به 348
ی مطالعه سد در مرحله 131سد در دست اجرا و  148بر این تعداد، 

 مترمکعبمیلیون  34188، درمجموعبرداری شده هستند. سدهای بهره
کنند که از این میزان، سهم سدهای جهاد ساالنه آب تنظیم می

د حدو میانگین طوربهاست )یعنی  مترمکعبمیلیون  443کشاورزی تنها 
دهد سدهای وزارت (. این مسأله نشان میمترمکعبمیلیون  1/1

ل کنند و به همین دلیکشاورزی میزان بسیار کمتری آب تنظیم می
اثرات کمتری بر اقتصاد منطقه دارند. سدهای وزارت نیرو به طور 

 139 کنند ومیلیون متر مکعب ساالنه آب تنظیم می 81میانگین، حدود 
سدهای  مقاله،مخزن دارند. از این رو در این میلیون مترمکعب حجم 

استانی سدهای مورد توزیع  1شکل وزارت نیرو بررسی شده است. 
دهد نشان می 1383و  1310 مقاله را در دو مقطعبررسی در این 

ها از سدهای مندی استانبهره. (1310تقسیمات کشوری  )مطابق
ی زیادی دارد. هاتفاوت 1383و چه در سال  1310بزرگ چه در سال 

بعالوه سدهای بسیاری در دو دهه مورد مطالعه مقاله ساخته شده است 
کند. که امکان شناسایی آماری اثرات اقتصادی سدها را فراهم می

نیز پراکندگی جغرافیایی سدهای مورد برررسی در مقاله حاضر  7شکل 
  د.هدرنگ( را نشان می)مربع سیاه( و سدهای جهاد کشاورزی )دایره کم

 

 روش تحقیق -1

شهرستان )طبق  778برای  1تابلویی هایدر این تحقیق از داده
( 1383تا  1311)از  سال 73( طی 1310تقسیمات کشوری سال 

ها احداث سد جدید در شهرستان 703طی این دوره  .شوداستفاده می
 دهد:( تصریح رگرسیون مورد استفاده را نشان می1ابطه )ر شود.می
(1) yist = β1 + β2Dist + β3Dist

U +ωist 

زیرحوضه آبریز  ، واقع درiدر شهرستان  متغیر وابسته yist این رابطهدر 
شود. سازی روی آن بررسی میاست که اثر سد tدر سال  sاصلی 

شهرستان، متغیرهای مختلفی از جمله هزینه سرانه و درآمد سرانه 
مورد مطالعه قرار  طح زیر کشتش تولیدات کشاورزی و سارز
Distتعداد سدهای شهرستان و   Distگیرند.می

U  تعداد سدهای باالدست
اثر  متوسط β2است. ضریب  ی رگرسیونجمله خطا ωistشهرستان و 

 سداثر احداث یک  متوسط β3ضریب  و شهرستانیک سد در احداث 
 دهند.ان میرا بر متغیر وابسته نشدر مناطق باالدست 

 
خاصیت مهم روش رگرسیون امکان کنترل برای عوامل مخل است. 
برای مثال ارتفاع و شیب شهرستان در مناسب بودن آن برای سدسازی 
اثرگذار است و همچنین مستقیماً روی تولید کشاورزی، هزینه و درآمد 

عدم کنترل چنین عواملی باعث اشتباه  .سرانه خانوارها اثرگذار است
 شود.ن اثر این عوامل با اثر سدسازی میگرفت
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Fig. 1- Number of Dams in Iranian Years of 1370 and 1393 at different provinces 

  0262و  0261سال  دو  ها درتوزيع سدهای مورد بررسی در استان  -0شکل 

 
Fig. 2- Dams Studied in this paper (black squares) and dams under operation by the Ministry of Agriculture 

(blue circles) 

  سدهای مورد بررسی در مقاله )مربع سیاه( و سدهای جهاد كشاورزی )دايره آبی( -0شکل 

 
 کند:ها را به رگرسیون اضافه می( این کنترل7تصریح )

(7) yist = β1 + β2Dist + β3Dist
U + β4Zit + β5Zit

U

+ vi + μst +ωist 
 

vi 9اثرات ثابت شهرستان، μst  سال و -اصلیاثرات ثابت حوضهωist 
جمله خطا است. اثر ثابت شهرستان برای کنترل همه متغیرهای در 

 شود. برایسطح شهرستان که طی زمان ثابت هستند استفاده می
سال -اصلیهای ساالنه از اثرات ثابت حوضه کنترل اثرات شوک
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ته شود، روند تغییرات متغیر وابسکنیم. یعنی اجازه داده میاستفاده می
ی آبریز اصلی کشور )ارومیه، دریای خزر، حوضه 8در هریک از 

فارس و دریای عمان، فالت مرکزی، سرخس و هامون( و در هر خلیج
متفاوت باشد. لذا شناسایی اثر احداث سد روی متغیر وابسته تنها  سال

های داخل یک حوزه آبریز مشخص که در یک نز تفاوت بین شهرستاا
Zitو  Zit شود.اند شناسایی میه یا نداشتهسال سد داشت

U  مجموعه سایر
متغیرهای کنترلی که در سطح شهرستان و مناطق باالدست آن طی 

کنند، را دربردارد. بدین منظور شیب شهرستان، ارتفاع سال تغییر می
و همچنین  iن، مجموع طول رود و مساحت شهرستان شهرستا

های باالدست آن در متغیر مجازی سال ضرب شده و به شهرستان
اع هر تر، ارتفصورت دقیقشود. به عنوان متغیر کنترل وارد معادله می

تا  1000متر،  1000تا  100متر،  100ی کمتر از دسته 4به  شهرستان
بندی شده و درصدی از مساحت ممتر تقسی 1100متر و باالی  1100

افتد، در متغیرهای مجازی سال ضرب شهرستان که در هر بازه می
 1/1 درصد، 1/1 تا صفری دسته 4شده است. شیب شهرستان نیز به 

درصد تقسیم گردیده و درصدی  8درصد و باالی  8تا  3درصد،  3تا 
جازی از مساحت شهرستان که در هر دسته قرار دارد در متغیرهای م

های باالدست بدین نحو است سال ضرب شده است. تعریف شهرستان
ی که هایی یک شهرستان، شهرستانهای همسایهکه از بین شهرستان

تخاب های باالدست انمیانگین ارتفاع باالتری دارند به عنوان شهرستان
ها به عنوان سد باالدست شهرستان مورد نظر، در اند و سدهای آنشده

لحاظ شده  Zit. بارش ساالنه هر شهرستان نیز در 8انده شدهنظر گرفت
 است.

 
ی ممکن است تغییرات ساالنه های فراوان هنوزرغم وجود کنترلعلی

کشاورزی های های مختلف با سایر شوکسدسازی در شهرستان
که از  هاییشهرستان . مثالًمختص شهرستان همبستگی داشته باشد

 یا داشته باشندهستند، سدسازی بیشتری  ورترنظر کشاورزی بهره
د انتظار بهبو ایدارند  یشتریباقتصادی که رشد  ییهاشهرستان

داقل حدر نتیجه، روش  دریافت کنند. یشتریب یسدها ،دارند یکشاورز
حل این مطلب برای  .دهدیت را نشان نمیعلّ لزوماًمربعات معمولی 

از روش متغیرهای  Duflo and Pande (2007)ت ادبیات مانند مقاال
 ینیبپیشمتغیر ابزاری شیب رود را برای ابزاری استفاده کردند و 

ی معناداری بین شیب رود رابطهدر ایران  اما. استفاده کردندسدسازی 
. به همین دلیل از روش حداقل مربعات معمولی 10یافت نشدو سدسازی 

سال -اصلیحوضه های جغرافیایی و اثرات ثابت شهرستان و با کنترل
 است. در این تحقیق استفاده شده

 
های دیگری که در انتهای نتایج تحقیق آورده شده است، از بررسی

ی تغییر الگوی کشت کشاورزان بعد از احداث سد است؛ بدین نحوه

به میزان مصرف  با توجهمحصول زراعی بررسی شده  14معنی که 
یر هر اند و میزان تغیدهبر تقسیم شبر و کم آبی آبآبشان به دو دسته

 است.ها بعد از سدسازی بررسی شدهدسته از آن
 

 داده -1

بر ایران  شهرستان 778ی در این تحقیق بررسد مورواحد جغرافیایی 
از  اطالعات سدهای کشورهستند.  1310اساس تقسیمات کشوری 

وزارت نیرو و شرکت توسعه منابع آب ایران دریافت شده است و تنها 
 ارتفاع و شیب مناطق اند.بزرگ با هدف کشاورزی استفاده شده سدهای

 ،شوندبه کار گرفته می های کنترلیها که برای ساخت متغیرو رودخانه
تهیه  ArcGIS افزارنرمو وزارت نیرو  DEM11های با استفاده از داده

جغرافیایی از جمله مکان و شیب  ازیموردنسایر اطالعات  شده است.
محاسبه  GISرودها و مساحت شهرستان با استفاده از رودها، طول 

های مربوط به شده است. اطالعات بارش نیز با استفاده از داده
است. تهیه شده 1380تا  1310های بارش وزارت نیرو از سال ایستگاه

های بودجه با استفاده از داده های مختلفی سرانه شهرستانهزینه
که به دست آمده است  1398تا  1311 هایخانوار مرکز آمار بین سال

 . اندمخارج با شاخص قیمت استانی حقیقی شده
 

له میزان تولید هر محصول، سطح اطالعات مربوط به کشاورزی از جم
از وزارت جهاد  1383تا  1311های زیرکشت و بازده برای سال
قیمت این محصوالت به صورت استانی کشاورزی به دست آمده است. 

 14. ه استاز مرکز آمار دریافت شد 1383تا  1311ی هادر سال
دارند انتخاب شدند و مبنای  و قیمت که آمار تولید محصول زراعی

این محصوالت عبارتند از گندم، جو، شلتوک، اند. محاسبات قرار گرفته
، زمینیای، سویا، خربزه، هندوانه، یونجه، سیبنخود، عدس، ذرت دانه

درصد تولید  10 حدود ز. این محصوالتفرنگی، خیار و پیاگوجه
 دهند.محصوالت زراعی کل کشور را تشکیل می

 
نمایش داده شده است. بر این  1جدول ها در ی آماری دادهخالصه

سد در هر  78/0 اساس در ابتدای بازه مورد بررسی به طور متوسط
سد رسیده است.  11/1 شهرستان بوده است و در انتهای بازه مطالعه به

 44میلیون هکتار به  37توسط سطح زیر کشت در شهرستان از م
میلیون هکتار رسیده است که به طور متوسط سطح دیم و آبی هر کدام 

 متوسط کل ارزش حقیقی تولیدات اند.میلیون هکتار افزایش داشته 8
میلیارد تومان  811میلیارد تومان در ابتدای بازه به  474کشاورزی نیز از 

زه رسیده است. متوسط بازده محصوالت کشاورزی در در انتهای با
 میلیون تومان در هکتار بوده است. 77شهرستان نیز حدود 
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Table 1– Summary Statistics of Variables 

 رهایمتغ یخالصه آمار -0جدول 

Variable 
Number of 

Observations 
(end-beginning) 

Average 

(Standard Deviation) Min Max 

Total Beginning End 

Number of Dams in District 229-229 
0.67 

(1.36) 

0.29 

(0.76) 

1.15 

(1.74) 
0 13 

Number of Dams Upstream of 

District 
204-204 

1.71 

(2.59) 

0.57 

(1.21) 

3.07 

(3.43) 

0 
24 

Annual Per Capita Household 

Expenditures (Real, Thousand 

Rials) 
Total  

229-229 
112702 

(182155) 

166329 

(107738) 

386754 

(222505) 

0 

2020898 

Rural 
229-229 94707 

(154023) 

141498 

(70348) 

321206 

(194219) 

0 
1873715 

Urban 
229-229 138794 

(230410) 

192674 

(119574) 

471976 

(279711) 

0 
3104218 

Area Under Cultivation (Thousand 

Hectares) 

Total 

229-229 
41959 

(50136) 

32247 

(51533) 

43907 

(52160) 

0 

357301 

Irrigated 
229-229 19303 

(22461) 
13919 

(21144) 
19658 

(22631) 
0 

149262 

Rainfed 
229-229 22656 

(38889) 

18328 

(39604) 

24249 

(40507) 

0 
281885 

Value of Production (Million Rials, 

Real) 

Total 

229-229 
5276356 

(7158854) 

4242352 

(6831440) 

6757302 

(8233091) 

0 
8.19 ∗ 107 

Irrigated 229-137 
4469903 

(6534909) 

5998252 

(7463598) 

5626409 

(7320456) 

0 
7.48 ∗ 107  

Rainfed 229-229 
878311 

(1813207) 

653892 

(1500061) 

1131195 

(1988047) 

0 
1.92 ∗ 107 

Yield (Million Rials per Hectare) 

Total 
227-138 

189.49 

(177.65) 

219.93 

(210.62) 

217.57 

(193.81) 

0 
2244.22 

Irrigated 223-137 
254.92 

(214.72) 

275.09 

(189.92) 

308.32 

(234.05) 

0 
6446.64 

Rainfed 184-100 
50.10 

(62.59) 

35.74 

(18.52) 

68.38 

(88.08) 

0 
1166.9 

% of Area with slope between 0 and 

1.5 percent  

229-229 0.30 

(0.23) 
0.001 0.98 

% of Area with slope between 1.5 

and 3 percent 

229-229 0.14 

(0.072) 
0.006 0.34 

% of Area with slope between 3 and 

6 percent 

229-229 0.13 

(0.06) 
0.001 0.39 

% of Area with slope more than 6 

percent 

229-229 0.42 

(0.24) 
0 0.96 

Precipitation (mm) 201-199 
361.61 

(278.7) 

456.26 

309.11 

311.90 

267.98 
1.5 2519.5 

از وزارت جهاد کشاورزی  هااین داده .هایش موجود نبود(که داده 1381است )به غیر از سال  1383و انتهای دوره سال  1311های سدها و کشاورزی سال ابتدای دوره برای داده: حاتیتوض
 اند. محاسبه شده 1310شهرستان طبق تقسیمات کشوری سال  778ها برای داده است. دریافت شده

Notes: Dams and agricultural data is for the period of 1992 to 2014 (2012 is missing). The data comes from Ministry of Agriculture 

and Iran Water Resources Management Co. and is aggregated to 229 districts based on administrative divisions of 1991.  

 9/30 میلیون تومان در هکتار به 1/71 البته بازده محصوالت آبی از
 9/8 به 1/3 میلیون در هکتار رسیده است. بازده محصوالت دیم نیز از

است. هزینه سرانه حقیقی خانوار نیز از  میلیون تومان در هکتار رسیده
 میلیون تومان رسیده است. 1/39 میلیون تومان در سال به 8/18 حدود

 نتايج -8

دا اثرات شود. ابتدر این بخش نتایج تخمین تصریح رگرسیون ارایه می
سدسازی روی پیامدهای کشاورزی شامل سطح زیرکشت و عملکرد 

سازی روی رفاه خانوار )هزینه )بازده( بررسی شده، سپس اثرات سد
 شود.سرانه( بررسی می
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 كشاورزی -8-0

 ید و عملکرداثرات سدسازی بر سطح زیر کشت، تول برای بررسی
 هایشهرستانو در کشاورزی در شهرستان محل احداث سد 

دیم  شتکرود انتظار می زیرا ؛گردددست تولید دیم از آبی جدا میپایین
اثر سدسازی بر سطح زیر  7جدول نپذیرد. از سدسازی اثر مستقیماً 

تفکیک  1جدول اثر سدسازی بر بازده کشاورزی،  3جدول ، کشت
 دهند.بر را نشان میبر و پرآبآباثرات روی محصوالت کم

 
( نشان 1نتایج تخمین ضرایب را برای تصریح ) 7جدول ( 1ستون )

ه ن بدهد )بدون هیچ متغیر کنترلی(. احداث یک سد در شهرستامی
درصد سطح  8/71 درصد سطح زیر کشت آبی و 4/77 طور متوسط

طبعاً این اثرات لزوماً اثر خالص دهد. زیر کشت دیم را افزایش می
 های مهم به تصریحدهند و الزم است تا کنترلسدسازی را نشان نمی

های بیشتری جدول به مرور کنترل( 8( تا )7)های ستوناضافه شوند. 
های مرجح تصریح( 8) ( و1های )ستون .کننداضافه میرا به رگرسیون 

. بر این اساس احداث سد در شهرستان به طور ((7تصریح )هستند )
 دهدزیر کشت آبی را افزایش می درصد سطح 9/8 تا 8/19 بینمتوسط 

دار است. امّا سدسازی در درصد معنی 1که این اثر در سطح 
دول جکشت ندارد. بخش ب های باالدست اثری بر سطح زیرشهرستان

دا پیداری روی سطح زیرکشت دیم اثر معنی ،نیز مطابق انتظار 7
 کند.نمی

 
 زراعیمحصوالت ریالی حقیقی اثرات سدسازی بر بازده  3جدول در 

ه بازددر هیچ تصریحی بر سدسازی  است. هآبی و دیم بررسی شد
( 8و )( 1های ))بخش ب(. در ستونگذارد محصوالت دیم اثری نمی

اثر  آبیزراعی  بخش الف این جدول، سدسازی بر بازده محصوالت
 داری اثر متغیر است. مثبت دارد؛ امّا معنی

 
Table 2– Effect of dams on irrigated and rainfed cultivated area 

 اثر سدسازی بر سطح زير كشت آبی و ديم محصوالت زراعی -0جدول 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Panel A: Dependent Variable is logarithm of irrigated cultivated area  

District Dams 0.224*** 0.059 0.102* 0.056 0.186*** 0.098** 

 (0.046) (0.045) (0.053) (0.045) (0.061) (0.045) 

Upstream Dams -0.020 -0.074* -0.037 -0.076* -0.020 -0.017 

 (0.033) (0.039) (0.041) (0.039) (0.029) (0.023) 

Number of Obs. 4,256 4,256 3,461 3,461 3,461 3,461 

Adjusted R2 0.042 0.009 0.059 0.064 0.221 0.417 

Panel B: Dependent Variable is logarithm of rainfed cultivated area 

District Dams 0.276*** 0.013 0.060* 0.020 0.021 0.007 

 (0.061) (0.035) (0.035) (0.042) (0.043) (0.045) 

Upstream Dams -0.036 -0.047** -0.007 -0.013 -0.003 0.049 

 (0.049) (0.019) (0.018) (0.020) (0.019) (0.030) 

Number of Obs. 3,240 3,240 2,624 2,624 2,624 2,624 

Adjusted R2 0.031 0.003 0.092 0.108 0.201 0.380 

District fixed eff. N Y Y Y Y Y 

Year fixed eff. N N Y Y Y Y 

Precipitation N N N Y Y Y 

Basin-year fix. eff. N N N N Y Y 

Geographic cont. N N N N N Y 

( اثرات ثابت شهرستان و در 7دهد. در ستون )رزی نشان می( بدون هیچ کنترل و اثرات ثابت، اثر سدهای باالدست و داخل شهرستان را بر عملکرد کشاو1توضیحات: ستون )
سال آورده شده -اثرات ثابت حوضه 1( عالوه بر اثرات ثابت شهرستان و سال، شامل کنترل بارش نیز هست. در ستون 4شود. ستون )( اثرات ثابت سال اضافه می3ستون )

های باالدست )ضرب متغیر مجازی سال در طول رود، مساحت شهرستان، شیب یی داخل شهرستان و شهرستانهای جغرافیانیز عالوه بر موارد قبلی کنترل 8است. در ستون 
داری به ترتیب معنی ***، و **، *. استهای شهرستانی تصحیح شده خوشهتز گزارش شده و برای در پران استاندارد یخطادسته( نیز هست.  4دسته و ارتفاع در  4شهرستان در 

 دهند.درصد را نشان می 1درصد و  1صد، در 10در سطح 
Notes: Column (1) is without any controls or fixed effects. In column (2) district fixed effects and in column (3) year 

fixed effects are added, in column (4), in addition to year and district fixed effects, precipitation is also controlled 

for. In column (5) basin-year fixed effects are added and in column (6), in addition to previous controls, geographic 

controls (including district area, district gradient, district elevation, river length) are added. Clustered standard errors 

are reported in parenthesis. *, **, and *** show significance at 10, 5, and 1 percent levels respectively.  
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Table 3- Effect of dams on irrigated and rainfed yield 

 اثر سدسازی باالدست و داخل شهرستان بر بازده كشاورزی آبی و ديم -2جدول

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Panel A: Dependent Variable is logarthim of irrigated yield (production value per hectare) 

District Dams 

 

-0.000 0.067*** 0.039* 0.034 0.056** 0.015 

(0.017) (0.020) (0.022) (0.022) (0.025) (0.020) 

Upstream Dams 

 

-0.003 0.022 0.003 -0.001 0.013 0.023** 

(0.011) (0.014) (0.014) (0.014) (0.012) (0.011) 

Number of Obs. 4,250 4,250 3,458 3,458 3,458 3,458 

Adjusted R2 0.000 0.019 0.107 0.112 0.193 0.328 

Panel B: Dependent Variable is rainfed yield 

District Dams 

 

-0.005 0.009 0.019 0.024 0.008 -0.014 

(0.021) (0.016) (0.015) (0.017) (0.016) (0.017) 

Upstream Dams 

 

0.004 -0.010 0.004 0.014 0.000 -0.008 

(0.012) (0.008) (0.009) (0.011) (0.009) (0.011) 

Number of Obs. 3,210 3,210 2,598 2,598 2,598 2,598 

Adjusted R2 0 0 0.193 0.238 0.314 0.472 

District fixed eff. N Y Y Y Y Y 

Year fixed eff. N N Y Y Y Y 

Precipitation N N N Y Y Y 

Basin-year fix. eff. N N N N Y Y 

Geographic cont. N N N N N Y 

 .Notes: Similar to table 2        جدول توضیحات: مشابه توضیحات 

 
Table 4- Comparison of dam effects on high-water and low-water crops 

 برآببر و كممقايسه اثرات سدسازی بر محصوالت آب -1جدول 

Variable name 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Yield of high-

water crops 

Yield of 

low-water 

crops 

production of 

high-water 

crops 

production of 

low-water 

crops 

Cultivated area 

of high-water 

crops 

Cultivated area 

of low-water 

crops 

District Dams 

 

0.0315 -0.00409 0.0504 0.00314 0.0606 0.00429 

(0.0208) (0.0115) (0.0441) (0.0337) (0.0459) (0.0300) 

Upstream Dams 
 

0.0262** -0.00254 -0.00889 -0.0158 -0.0510* -0.0186 
(0.0105) (0.00678) (0.0257) (0.0238) (0.0292) (0.0230) 

Number of Obs. 3,364 3,247 3,364 3,247 3,445 3,269 

Adjusted R2 0.064 0.278 0.065 0.151 0.094 0.140 

 زمینی، پیاز و شلتوک.د از یونجه، سیببر عبارتنبر عبارتند از گندم، جو و نخود، محصوالت آبتوضیحات: محصوالت کم آب

    Notes: Low-water need crops are wheat, barley and chickpea and high-water need crops are Alfalfa, potatoe, onion and rice. 

 
های جغرافیایی شود که با افزودن کنترلدر ستون آخر مشاهده می

ی بر بازده آبی شهرستان، اثر سدسازآن، شهرستان و باالدست 
اما اثر آن بر شهرستان پایین دست  ؛استمعناداری خود را از دست داده

مثبت و معنادار شده است. علت این امر این است که در این تحقیق 
 مشاهده استفاده شده است، 3100و حدود  اندسد بررسی شده 781

متغیر  400های جغرافیایی به معنای افزودن حدود افزودن کنترل
است به  داری ممکنتغییر معنیکنترلی به معادله است؛ به همین دلیل 

با ( 8) ( و1های )ستونعلت نبود قدرت آماری کافی باشد. در مجموع 
این ادعا که سدسازی در شهرستان و باالدست آن باعث افزایش بازده 

 .شود در تضاد نیستندمحصوالت آبی می

ا بر رببر و کم آی بر محصوالت آبی اثرات سدسازمقایسه 4جدول 
بر را بیشتر از آب سدسازی بازده و تولید محصوالتدهد. نشان می

آماری هردو  هرچند از لحاظ ،است بر افزایش دادهآبمحصوالت کم
که  تواند این باشدب بزرگترند. علت این امر میمعنی اند اما ضرایبی

 شده به سراغ تولیدنظیمکشاورزان به دلیل در اختیار داشتن آب ت
روند. علت مثبت و معنادار شدن اثر سد باالدست بر میمحصوالت آب

کاهش معنادار سطح زیر کشت محصوالت  ،بربر بازده محصوالت آب
رف آب مص تواندمی باشد که یکی از دالیل آندست میبر در پایینآب

 .دست باشددست و نرسیدن آب به پاییندر باال
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Table 5- Effect of dams on household per capita expenditure 

 خانوار سرانه بر هزينه اثرات سدها -1جدول 

Variable name 
Rural per capita expenditure Urban per capita expenditure Total per capita expenditure 

(1) (2) (3) 

District Dams 
0.020 0.027 0.025 

(0.052) (0.046) (0.043) 

Upstream Dams 
***0.060- -0.027 ***0.050- 

(0.019) (0.018) (0.017) 

Number of Obs. 1834 1,793 1,839 
2Adjusted R 0.546 0.455 0.605 

ما گزارش ا وجود دارد های جدولتصریحکنترل بارش در  نیسال و شهرستان و همچن-خود شهرستان و باالدست، اثرات ثابت استان ییایجغراف یهاکنترلتوضیحات: 
درصد  1درصد و  1درصد،  10داری در سطح به ترتیب معنی ***، و **، *. استهای شهرستانی تصحیح شده خوشهتز گزارش شده و برای در پران استاندارد ی. خطانشده است

 دهند.را نشان می

Notes: Geographical controls for district and up-stream districts, year-province fixed effects, district fixed effects and 

precipitation controls are included in the regressions but their coefficients are not reported. Clustered standard errors are reported 

in parenthesis. *, **, and *** show significance at 10, 5, and 1 percent levels respectively. 

 

 های خانوار و رفاههزينه -1-0

ی خانوار در شهر های ساالنهدر این قسمت اثرات سدسازی بر هزینه
مطابق  دهد کهنشان می 1جدول است.  و روستا به تفکیک بررسی شده

نه هزی .سدسازی بر هزینه سرانه شهری تأثیر معناداری نداردانتظار 
روستایی و به تبع آن هزینه سرانه کل نیز متأثر از سدسازی  سرانه

، های باالدستهای شهرستاناست؛ اما سدسازی داخل شهرستان نبوده
است.  هزینه سرانه روستاها و به تبع آن هزینه سرانه کل را کاهش داده

ر دست دتواند کاهش آب پایینهای احتمالی این امر مییکی از علت
 ر باالدست باشد.اثر سدسازی د

 

 بندیجمع -1

داری رسد سدسازی بر توسعه کشت آبی اثر معنیدر مجموع به نظر می
ها، بازده و ارزش تولیدات تغییر دارد، امّا احتماال به دلیل تغییر قیمت

 ، به عنوان شاخصی از رفاه، درسرانه ینههزداری نداشته است. معنی
یی، اروست ی مناطقه براک یابدکاهش می سددست شهرستان پایین

علت احتمالی این نتیجه این است که در اثر سدسازی  دار است.معنی
د چرا یابرسد و رفاه کاهش میدست میی پایینآب کمتری به منطقه

رز دست به طی پایینبر در منطقهکه سطح زیر کشت محصوالت آب
ر گنتواند نشااست که همین مسأله می معناداری کاهش پیدا کرده

لذا با آنکه سدسازی اثرات  دست باشد.کاهش آب در شهرستان پایین
ت دستوسعه کشاورزی دارد، اما اوالً این اثرات روی مجاور سد و پایین

آن متفاوت هستند. ثانیاً باتوجه به افزایش محصوالت و تغییرات قیمت، 
 انجامد.سدسازی لزوماً به افزایش رفاه )هزینه سرانه خانوار( نمی

 

 تقدير و تشکر -8

انشگاه عمران د یاستاد مهندس یشیدکتر مسعود تجر از فراوان تشکربا 
ه ب یادیآب کمک ز یکه در موارد مرتبط با مهندس یفشر یصنعت
 حاضر کردند. یقتحق

 

 هانوشتیپ

 هستند. کوچکی بسیار معموالً سدهای کشاورزی وزارت سدهای -1
 بر تریجدی اثرات و هستند تربزرگ نسبت به نیرو وزارت سدهای اما

 .دارند منطقه کشاورزی
عه توس یهابر شاخص هایرساختز یکه اثرات کل یجمله مقاالت از  -7

 ،Aschauer، Teruel (2005) (1989) توانمیاند کرده یرا بررس
Munnel (1990)  وCalderon and Servén (2004) .را نام برد 

3- Jensen (2007) ه و ـاه در توسعه پرداختبه نقش تلفن همر
(2010) Gobal کندیم یبر توسعه در هند را بررس ینترنتاثر ا. 

آهن است که اثر راه Donaldson (2010)مقاالت،  ینجمله ا از -4
 .کندیم یبر توسعه را بررس

بر توسعه را  یرساننقش برق Dinkleman (2011)طور مثال  به -1
 است.زده ینتخم

8- Najafi (2014) یهینبه یصتخص یان،سد لت یمورد یبا مطالعه 
 اند.کرده یاقتصاد یابیرا ارز یندر دشت ورام یآب کشاورز

Farajzade (2007) ا را ب یاراض یکاربر ییربزرگ در تغ یاثر سدها
 یراــه بــد کــانه دست آوردهــب GIS استفاده از سنجش از دور و

اند. کرده یدمور یکار سد ستارخان اهر را مطالعه ینا
Malekhosseini (2014) ا سنقر ر شاهیمانسد سل یاجتماع یراتتأث

 یابیسد ارز یکشو زه یاریآب یشبکه ششتحت پو یبر روستاها
تغال فقر و اش ی،گردشگر یت،امن ی،به زندگ یداند. به طور مثال امکرده
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به حمقاله با استفاده از پرسشنامه و مصا یناست که در ا یاز جمله موارد
 .اندشده یو مشاهده بررس

7- Panel Data 

8- District Fixed Effect 
 تعریف دیگری نیز برای باالدست استفاده شد. بدین ترتیب که -8

 رنظ مورد شهرستان با مشترک مطالعاتی هایمحدوده در که سدهایی
 هایرودخانه وضعیت به توجه با فرعی آبریز یحوضه)هر  داشتند قرار

 ارتفاع و( شودمی تقسیم مطالعاتی یمحدوده چند به آن در موجود
 ایسده عنوان به داشتند شهرستان میانگین به نسبت باالتری

 عدادت در شهرستان هر چون. شدند گرفته نظر در شهرستان باالدست
 اصلی مطالعاتی محدوده دو فقط دارد، قرار مطالعاتی محدوده زیادی

. ندشد بررسی داشت، قرار هانآ در شهرستان از بیشتری مساحت که
یوست در پ پایداری هایآزمون در تعریف حاصل با استفاده از این نتایج

 .زده شده حاصل نشدج آمده است امّا تغییر چندانی در ضرایب تخمین
با  یبر رودها وکشور  یندر غرب ا کشور هند عمدتاًسدهای  -10
از سدها در ارتفاعات  یاریبس یران،ا دراما  .اندبنا شده یممال یبش

 یرمتغ نیزم یبش یابزار یرمتغ یلدل یناحتماال به هم واند ساخته شده
دلیل دیگر نامناسب بودن متغیر ابزاری آن است که تا  .یستن یمناسب

های درصد از استان 31در حدود  1310ی تحقیق حاضر یعنی سال پایه
بینی د سد پیشبرداری نرسیده است و تعداکشور، هنوز سدی به بهره

 Duflo and Pande (2007) ی هر استان با استفاده از روششده
 شد. صفر می

11- Digital Elevation Model 
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