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Investigating the impact of infrastructure activities on rural environments has been one of the important 
issues for rural planners. Among these activities, the consequences of thermal power plants on rural 
environments have been of great importance. In this regard, this study evaluates the consequences of 
the Shahid Mofateh power plant in Hamedan on the surrounding villages (villages less than 20 km away 
from the power plant). The research method is descriptive-analytical using a questionnaire. The sample 
size of 366 households from 11  villages around the power plant has been determined. The validity of the 
research was confirmed based on the opinion of geographers and the reliability of the research was con-
firmed by Cronbach's alpha coefficient with a mean of 0.74. Findings from field observations and satellite 
imagery indicate drought around the plant. The surrounding villages are facing increasing migration due 
to the overuse of water resources by the power plant. In all economic, social, environmental and physical 
dimensions, the effects have been mostly negative. Also, there is no significant difference between the 
components of the research in terms of effectiveness. Also, there is a significant relationship between 
the distance and the impact of the power plant on the villages at the level of 0.05  and positively, which 
shows that with increasing the distance, the economic situation of the villages has improved, which 
indicates the adverse effect of the power plant on the rural economy. Finally, using confirmatory factor 
analysis, it was found that the conceptual model presented at the beginning of the research is approved.
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Extended Abstract

1. Introduction

s the population grows, the needs of 
society will increase and the expenses 
will increase. On the other hand, eco-

nomic and social development must be done in a way 
that meets these needs. But the same economic and so-
cial development brings about changes. In other words, 
households need electricity and other sources of energy. 
For this reason, countries are establishing energy power 
plants. In addition to the advantages of building power A
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plants, the disadvantages and challenges of these power 
plants should be considered. Therefore, if the planning 
does not take into account social, economic, cultural, and 
environmental issues, economic growth will not only fail 
to solve critical issues; it may even exacerbate them. If 
development does not take into account social problems, 
it will not be able to achieve its real goals, and if it is not 
conserving natural resources, it will be destructive to its 
environment.

The study of the impact of economic activities on rural 
environments has been one of the important issues con-
sidered by rural planners. Among these activities, the con-
sequences of thermal power plants on rural environments 
have been of great importance. In this regard, this disser-
tation evaluates the consequences of the Shahid Mofateh 
power plant in Hamedan on the surrounding villages. 

2. Methodology

The research is a descriptive correlational in terms of 
applied purpose and in terms of the data collection meth-
od. The statistical population includes the villagers of 
11 counties affected by the power plant, including 3932 
households. The sample size was estimated to be 366 
households based on Krejcie and Morgan's table. In or-
der to collect information of this research, library study 
methods have been used in order to gather theoretical 
foundations and empirical background of the research. In 
order to collect the required data from the study sample, 
a questionnaire was used. In order to collect the required 
data from the study sample, the data collection method 
of a researcher-made questionnaire was used. Cronbach's 
alpha coefficient was used to assess the reliability of the 
questionnaires. After collecting information in order to 
analyze the data and research findings, the study of re-
search hypotheses at the two levels of descriptive statis-
tics and inferential statistics has been used. At the level 
of descriptive statistics, indicators such as frequency dis-
tribution tables and graphs and at the inferential level, 
Kalmogorov-Smirnov tests, Cronbach's alpha method 
and the one-group t-method were used to examine the 
research questions. Also for statistical calculations and 
analyses, computer and SPSS software were used.

3. Results

Findings show that in all economic, social, environmen-
tal and physical dimensions, the effects have been mostly 
negative. Also, there is no significant difference between 
the components of the research in terms of effectiveness. 
Also, there is a significant relationship between distance 
and economic impact from the power plant at the level 

of 0.05 and positively, which shows that with increasing 
distance, the economic situation of villages has improved, 
which indicates the inappropriate impact of the power 
plant on the rural economy. Finally, using confirmatory 
factor analysis, it was found that the conceptual model 
presented at the beginning of the research is approved. In 
the end, it is suggested that in order to reduce the migra-
tion of villagers to the city of Hamedan and due to the im-
possibility of moving the power plant, programs should 
be implemented to accommodate the villagers of these 
villages in a suitable place with a desirable distance from 
the power plant.

4. Discussion

The results showed that no significant differences were 
observed between the components and all villages were 
not significantly different in terms of various physical, 
economic, social and environmental changes. These re-
sults are in line with the results of the research of Majnoni  

Tutakhaneh (2019), Taghizadeh Toosi et al. (2019), Hosseini 

(2019), Hosseinian and Nazari (2018), Sarkhosh and Shaban-

loo (2016), Riahi Khorram et al. (2015), Nazemi (2010).

5. Conclusion

One of the first consequences that the construction of 
power plants can have for the region is the economic 
consequences of power plants and the construction of 
any commercial activity. In this regard, one of the most 
important positive economic consequences in this area is 
the issue of creating employment for people in the region 
and also the influx of job seekers to this area for business, 
which can increase income for businessmen and profes-
sionals in this area. The increase in sales and purchases, 
ultimately leads to an increase in income for individuals. 
On the other hand, this causes complementary and even 
new economic activities in this region along with the con-
struction of power plants and causes economic prosperity.

Although this can increase economic prosperity in the 
region, on the other hand, it can also cause economic 
problems for the region. Among these cases, we can men-
tion the rise in prices and inflation in the region. The con-
struction of a power plant in the region causes, for exam-
ple, due to the new financial conditions that it brings with 
it, many people to come to this region for business and 
even housing, increasing the price of housing and land. It 
also causes a sudden increase in prices. On the other hand, 
the creation of new incomes and new ways of income for 
the people of the region has caused new incomes to flow 
into people's pockets, and this can lead to the prosperity 
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of new lives and luxuries in the region, which in turn con-
tributes to inflation.
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بررسي تأثيرگذاری فعاليت های زيرساختی بر محيط های روستايي از جمله موضوعات مهم موردتوجه برنامه ريزان روستايي بوده است. در 
بين اين فعاليت ها، پيامدهاي نيروگاه های حرارتي بر محيط های روستايي از اهميت بااليي برخوردار بوده است. در اين راستا اين پژوهش به 
ارزيابي پيامدهاي نيروگاه شهيد مفتح همدان بر روستاهاي پيرامون )روستاهای زير20 کيلومتر فاصله از نيروگاه( می پردازد. روش تحقيق 
توصيفي تحليلي با استفاده از ابزار پرسشنامه است. حجم نمونه بالغ بر 366 خانوار از 11 روستاي پيرامون نيروگاه تعيين شده است. روايی 
تحقيق بر اساس نظر متخصصان جغرافيا و پايايي تحقيق با کمک ضريب آلفاي کرونباخ با ميانگين 0/74 مورد تأييد قرار گرفت. يافته های 
حاصل از مشاهدات ميداني و تصاوير ماهواره ای حاکي از خشکسالي اطراف نيروگاه است. روستاهاي اطراف به دليل استفاده بيش از حد 
از منابع آبي توسط نيروگاه با مهاجرت فزاينده روبه رو شده اند. در تمامي ابعاد اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطی و فيزيکي تأثيرات عمدتاً 
منفي بوده است. همچنين تفاوت معنی داری بين مؤلفه های تحقيق از نظر ميزان تأثيرگذاری وجود ندارد. همچنين رابطه معنی داری بين 
فاصله و تأثيرگذاری نيروگاه بر روستاها در سطح 0/05 و به صورت مثبت وجود دارد که نشان می دهد با افزايش فاصله، وضعيت اقتصادي 
روستاها بهتر شده است که نشان از تأثيرگذاری نامناسب نيروگاه بر اقتصاد روستاها دارد. در نهايت با استفاده از تحليل عاملي تأييدی 

مشخص شد که مدل مفهومي که در ابتداي تحقيق ارائه شده است مورد تأييد است. 

کلیدواژه ها: 
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مقدمه

با رشد جمعيت، نيازهاي جامعه بيشتر خواهد شد و مصارف 
باالتر خواهد رفت. از طرفي توسعه اقتصادي و اجتماعي بايد به 
شکلي انجام گيرد که جوابگوي اين نيازها باشد. اما همين توسعه 
اقتصادي و اجتماعي تغييراتي را به همراه دارد. با توجه به اينکه 
جامعه به انواع توليدات صنعتی، خانواری و خدماتی وجود دارد، 
لذا در کشور به برق و ساير منابع انرژي احتياج است؛ به همين 
دليل کشورها اقدام به ساخت نيروگاه هاي توليد برق می کنند. 
اين  چالش هاي  و  مضرات  نيروگاه ها،  احداث  مزاياي  کنار  در 
نيروگاه ها را بايد در نظر داشت. از اين رو اگر در برنامه ريزی ها 
مسائل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، محيط زيستي مدنظر قرار 
نگيرد، رشد اقتصادي نه تنها مسائل بحراني را بر طرف نخواهد 
 (Hosseinian & بلکه چه بسا آن ها را تشديد هم مي کند کرد؛ 

  .Ismail Nazari, 2017)

هر  سياست های  در  اساسي  رکن  به عنوان  اقتصادي  توسعه 
کشور با صنعت، تکنولوژي و با مسائل محيطي ارتباط نزديکي 
دارد (Wang & Yang, 2016; Geng, 2016). بررسي نقش تکنولوژي 
و تأثير آن بر محيط پيرامون از اهميت زيادي برخوردار است. 
صنعتي شدن نقش مهمي در رفاه انسان دارد (Gollin et al., 2016)؛ 
اما اگر مديريت صحيح نباشد و تکنولوژی و مديريت اجراي چنين 
طرح ها و نيروگاه هايی درست مورد ارزيابي قرار نگيرد، چالش هاي 
اجتماعي و اقتصادي و آثار زيان باري بر نواحي پيراموني گذاشته و 

 .(Tang et al., 2014) تعادل محيط را بر هم مي زند

طرح هاي توسعه صنعتي ازجمله احداث نيروگاه بايستي از نظر 
بگيرند.  قرار  و زيست محيطی موردبررسی  اقتصادي  اجتماعي، 
بايد سياست های  که  است  زياد  به حدي  موضوع  اين  اهميت 
روستايي  تخريب های  اين  از  جلوگيري  مورد  در  سخت گيرانه 

 .(Silva et al., 2013) اعمال شود
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و  حفظ  براي  محکمی  استانداردهاي  بايد  نيروگاه ها  در 
حراست از جوامع روستايي در برابر آاليندگي صنايع اجرا شود 
(Samadi & Sohrab, 2012). چرا که محيط های روستايي وظيفه 

تأمين نيازهای غذايی جامعه را بر عهده داشته و امنيت غذايي 
کشورها به ادامه فعاليت های کشاورزي در روستاها وابسته بوده و 
تهديد جوامع روستايی بر تأمين نيازهای غذايی جامعه اثر منفی 

.(Tavakol & Nozari, 2012) می گذارد

بر  نيروگاه  پيامد  با  رابطه  در  که  بحث هايي  از  يکي  نمونه  
نواحي پيرامون مطرح است؛ نيروگاه شهيد مفتح همدان واقع 
در کبودرآهنگ است. استان همدان از مناطق آسيب پذير کشور 
است. اين نيروگاه آب زيرزمينی را استفاده مي کند و در کنار آن 
چاه های زيرزمينی که توسط کشاورزان کنده شده و به مصارف 
برابر بدتر کرده است  کشاورزي مي رسد، شرايط بحراني را دو 

.(Hosseini, 2019)

و  شرب  براي  کافي  آب  نداشتن  منطقه،  معضل  اصلي ترين 
بهداشت و کشاورزي است و همواره ضريب اشتغال در اين منطقه 
بسيار پايين بوده و آمار افراد بيکار در اين منطقه بسيار باالست. 
بايد با توجه به اين آسيب ها و معضالت، با شناسايي پيامدهاي 
مؤثر به دنبال راهکارهايي براي حل اين مشکالت بود. بنابراين 
نيروگاه  آثار  اين سؤال پاسخ خواهد داد که  به  پژوهش حاضر 

شهيد مفتح همدان بر روستاهاي پيرامون چه هستند؟

مروري بر ادبیات موضوع

بر اساس نظريه شوماخر، تحت عنوان »کوچک زيباست« به طور 
خالصه بايد پذيرفت که مهم ترين مسئله کشورهاي درحال توسعه، 
بيکاري و افزايش مهاجرت روستاييان به شهرهاست، آنگاه اين 
برنامه ها و سياست های  را نشان می دهد که  نيز خود  ضرورت 
صنعتي بايد در راستاي کاهش بيکاري و بهبود وضعيت اکثريت 
پروژه های  نظريه  اين  طبق   .(Schumacher, 2020) باشد  مردم 
بزرگي همچون ساخت نيروگاه در حوالي روستاها نمی تواند اثر 
توسعه ای داشته باشد و حتي به واسطه تخريب محيط روستايي 
و مهاجرت و يا عدم امکان به کارگيری مردم بومي در آن اثر مفيد 
توسعه ای نخواهد داشت (Estalaji, 2002). احداث نيروگاه بدون 
شک با نظريه توسعه پايدار هماهنگي ندارد. از نظر اکولوژيکي 
محيط زيست روستاها تخريب شده است و لذا اين پروژه نمی تواند 
به عنوان پروژه پايدار محسوب شود. از نظر اجتماعي نيز چون 
منافع  پس  نکرده اند  پيدا  اشتغال  پروژه  در  روستا  اين  اهالي 
اجتماعي اقتصادي نصيب مردم بومي نشده است (Todaro, 1986)؛ 
لذا ساخت نيروگاهي که منجر به توسعه صرفاً شهري شود و 
ساختارهاي کشاورزي منطقه را تخريب کند، نمی تواند به عنوان 
توسعه مناسب مطرح شود. لذا توجه به حفاظت از منابع اهميت 
زيادی دارد. در اين راستا توجه به نظريه انگيزه حفاظت اهميت 

 .(Rainer & Christensen, 2017) دارد

مسئله ساز  پروژه ها  در  ذی نفعان  بين  تضاد  مواقع  برخی  در 
از  بسياري  ذی نفعان  ميان  تضاد  مديريت  نظريه  در  می شود. 
دليل  به  توسعه،  پروژه های  اجراي  موانع در مسير  و  مشکالت 
قضاوت های سطحي درباره گروه های ذي نفع در پروژه و تعامل 
 (Taliban & Imrani Majd, نامناسب با آن ها و انتظاراتشان است

 .2007)

عنوان  با  خود  مطالعات  در   )2016( شعبانلو  و  سرخوش 
»تأثير درازمدت نيروگاه حرارتي شهيد مفتح همدان بر آب های 
زيرزمينی دشت کبودرآهنگ« بيان داشتند که تأثير فعاليت های 
نيروگاه بر سطح ايستابي آبخوان واضح و معنی دار است. به طوری 
افتي حدود 2/5 متر در  آبي 1392-1391  پايان سال  که در 
نواحي اطراف نيروگاه در سطح ايستابي آبخوان به وجود آورده 

است.

عنوان  با  مقاله اي  در   )2020( توتاخانه  مجنوني  و  ظاهري 
»ارزيابي اثرات روحي و رواني انتشار گازهاي گلخانه اي نيروگاه 
حرارتي سهند بناب بر سکونتگاه های روستايي، مطالعه موردي: 
سکونتگاه های روستايي« معتقد هستند که نيروگاه های حرارتي 
داراي  روستائيان  و جنسيت  نوع سن  فعاليت،  نوع  تناسب  به 

اثرگذاري روحي و رواني منفي هست.

نتايج مطالعات حسيني )2019( با عنوان »بررسي تأثيرات 
نيروگاه برق شهيد مفتح بر محيط زيست و منابع آبي دشت های 
شمالي استان همدان« بيانگر آن بوده است که تغييرات وسيع 

زيست محيطی در اين منطقه رخ داده است. 

عنوان  با  خود  مطالعات  در   )2018( نظري  و  حسينيان 
ظرفيت  با  گازي  نيروگاه هاي  اجراي  از  حاصل  اثرات  »ارزيابي 
1000 مگاوات، بر محيط زيست منطقه نيروگاه بنام شهيد مفتح 
همدان در دشت کبودرآهنگ در کيلومتر 45 جاده همدان - 
تهران« بيان داشتند که متأسفانه عدم استفاده درست متناسب 
با منطقه باعث از بين رفتن آب هاي زيرزمينی و ايجاد حفره هايي 

در اين شهر شده است. 

رياحي خرم و همکاران )2015( در مطالعات خود با عنوان 
»شناسايي فعاليت ها و جنبه های ريسک زيست محيطی پيرامون 
نيروگاه شهيد مفتح با استفاده از روش دلفي« بيان کردند که 
با توجه به ريسک های بالقوه در فعاليت های نيروگاهي، ارزيابي 
و  کاهش  براي شناسايي،  نيروگاه ها  در  زيست محيطی  ريسک 

کنترل خطرات امري ضروري است 

عنوان  با  مقاله اي  در   )2016( همکاران  و  شيراکي1 
»تجزيه وتحليل مکان هاي بهينه براي نيروگاه ها و تأثير آن ها بر 
برنامه ريزی همزيستي صنعتي در حال گذار به بخش انرژي کم 
کربن در ژاپن« مشخص کردند که هنگام برنامه ريزی براي توسعه 

1. Shiraki
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»علی ترک و همکاران. ارزيابي آثار نيروگاه شهيد مفتح همدان بر روستاهاي پيرامون«

آينده،  هوايي  و  آب  سياست  صنعتي،  همزيستي  مجتمع هاي 
تقاضاي برق منطقه ای و در دسترس بودن انرژي هاي تجديدپذير 

منطقه اي بايد در نظر گرفته شود. 

پيدجئون2 و همکاران )2008( در مقاله اي با عنوان »تغييرات 
آب و هوايي يا انرژي هسته ای - مطالعه کمي ادراکات عمومي و 
چهارچوب ريسک در انگليس - مطالعه کمي ادراکات عمومي و 
چهارچوب ريسک در انگليس« بيان مي کنند که احداث نيروگاه 
منجر به وقوع آثار زيان بار رواني و روحي بر جوامع محلي مي شود. 

اين پژوهش به دنبال آن است که به شناسايي آثار اقتصادي، 
بر  همدان  مفتح  شهيد  نيروگاه  زيست محيطی  و  اجتماعي 
روستاهاي پيرامون که در مطالعات پيشين مغفول مانده است، 
بپردازد. در تصوير شماره 1 مدل مفهومي تحقيق نمايش داده 

شده است.

2. Pidgeon

روش شناسی تحقیق

شناسايي  و  اطالعات  گردآوري  جهت  حاضر  پژوهش  در 
روستاهاي هدف تحقيق از دو روش جمع آوری اطالعات يعني 
روش اسنادي و ميداني استفاده شد. از روش اسنادي در بخش 
براي  و  مي شود  استفاده  پيشينه  و  نظري  مباني  مسئله،  بيان 
جمع آوری داده ها از سطح روستاهاي موردبررسی از روش ميداني 
و ابزار پرسشنامه استفاده گرديد. جامعه آماري شامل خانوارهاي 
روستايي 11 روستاي پيرامون نيروگاه، مشتمل بر 3932 خانوار 
و حجم نمونه 366 خانوار بوده است.است. روش نمونه گيری در 
داخل روستا با استفاده از نمونه گيری تصادفي سيستماتيک است. 
اين  در  تعيين مي شود.  کوکران  فرمول  اساس  بر  نمونه  حجم 
فرمول مقدار p , q برابر 0/5 گرفته شده است )جدول شماره 1(.

در اين تحقيق براي پايايي تحقيق از ضريب آلفاي کرونباخ 
استفاده شده است که در جدول شماره 2 نمايش داده شده است.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 1. مدل مفهومي تحقيق. منبع: يافته های تحقيق، 1400

زيست محيطی
)اکوسيستم آبی، 

خشکی، گونه های نادر 
گياهی و جانوری روستا، 
زيستگاه های جانوران، 

الگوهای رفتاری جانوران، 
رويشگاه گياهان ...(

آثار ساخت نيروگاه

اجتماعی و فرهنگی

)جمعيت روستا، 
مهاجرت، امنيت روستا، 
اوقات فراغت، گردشگری 
روستا، رفاه روستائيان، 

کيفيت زندگی ...(

فيزيکی

)کيفيت هوای روستا، 
سر و صدا، آب های 
سطحی، آب های 

زيرزمينی، کيففيت 
خاک، سالمتی 

جسمی و ...(

اقتصادی
)اشتغال و بيکاری، درآمد 
و هزينه، افزايش قيمت، 

مستغالت، کاربری 
اراضی منطقه، کشاورزی 

و کشت کار، کيفيت 
محصول و ...(

نواحی روستايی پيرامون
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براي روايي تحقيق از متخصصان جغرافيا و محيط زيست در 
استان همدان و دانشگاه بوعلي سينا استفاده شده است. در اين 
درصد  و  ميانگين  همچون  توصيفي  آمار  روش هاي  از  تحقيق 
و  رگرسيون  و  اسپيرمن  همبستگي  و ضريب  معيار  انحراف  و 
همچنين آزمون کروسکال واليس و تحليل عاملي تأييدی براي 
تجزيه وتحليل  براي  استفاده شد.  روستاها  بين  تفاوت  مقايسه 
داده ها از نرم افزار SPSS و ليزرل استفاده گرديد. اين متغيرها در 

قالب جدول شماره 3 نمايش داده شده اند.

تحت  روستاهاي  از  که  است  مشخص   4 شماره  جدول  در 
تأثير نيروگاه تعداد خانوارهاي 7 روستا کاهش جمعيت داشته اند؛ 
افزايش  روستا  دو  و  است  بوده  تغيير جمعيت  بدون  روستا   1
محدودي داشته اند. منظور از روستاهای پيرامون روستايی هستند 

که زير 20 کيلومتر از نيروگاه قرار داشته اند.

در تصوير شماره 2 کاربري اراضي استان همدان نشان داده 

شده است. در اين نقشه ها مشخص است که روستاهاي اطراف 
نيروگاه که موردتحقيق بوده اند، همگي يا زمين باير شده اند يا 
کشت ديم دارند. در ادامه از مردم بومی پرسيده شد که آيا اين 
باير شدن اراضی کشاورزی ناشی از تأثير خشکسالی بوده است 
که نيروگاه سبب اين رخداد شده است. مردم جواب می دادند که 
از زمانی که نيروگاه ساخته شده است زمين های ما باير شده اند. 
از طرفی در نقشه مشخص است که با فاصله گرفتن از نيروگاه 
نشان  مسئله  همين  است.  شده  کمتر  زمين ها  بودن  باير  اين 
می دهد که نيروگاه تأثير قابل توجهی بر باير شدن اراضی داشته 
است. همچنين مشاهدات ميدانی ما نيز نشان می دهد که در 
قسمت های ديگر استان همدان که تحت تأثير نيروگاه نيست 
اين مشکل باير بودن وجود ندارد. در کنار اين موضوع، در حال 
حاضر هيچ چشمه فعالي در کنار نيروگاه و روستاهاي موردتحقيق 
وجود ندارد در حالی که در فاصله بيشتری از نيروگاه در استان 
با توجه  همدان چشمه های فعال زيادی وجود دارد. همچنين 

جدول 1. آمار و اطالعات مربوط به روستاها.

تعداد نمونهتعداد خانوارنام روستا

49344روعان
69061فيض آباد
58352نگارخاتون

2210سراي*
2710امين آباد*
41837سراواک
34931جهان آباد
10610عين آباد*

14113نوآباد
22720خلعت آباد

87978ويان
3932366کل

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: يافته های تحقيق، 1400                                                                                                      

جدول 2. ميزان پايايي.

مناسب/نامناسبضريب آلفامؤلفه

مناسب0/71فيزيکي
مناسب0/77اجتماعي و فرهنگي

مناسب0/82اقتصادي
مناسب0/79زيست محيطی
مناسب0/74ميانگين کل

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: يافته های تحقيق، 1400                                                                                                    
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به اينکه استان همدان استان کوچکی است، و متوسط بارش 
314 ميلی متر است و اين متوسط به جز اسدآباد )که حدود 405 
ميلی متر است( در بقيه جاها تفاوت چندانی با هم ندارند )حداقل 
272 در فامنين تا 387 ميلی متر در رزن( و در محل نيروگاه 
317 ميلی متر جيوه است يعنی از متوسط استان همدان هم 

 (General Meteorological Department of Hamadan بيشتر است
از  غير  ديگری  عامل  که  است  مشخص  لذا  (Province, 2021؛ 

نيروگاه نمی تواند چنين تأثيری آن هم فقط در محدوده نيروگاه 
به بار آورد. 

جدول 3. متغيرهاي تحقيق.

متغیرهای اقتصادي/ فني متغیرهای اجتماعي/فرهنگي  متغیرهای زيست محیطی متغیرهای فیزيکي

اشتغال و بيکاري  جمعيت روستا اکوسيستم آبي روستا  کيفيت هواي روستا
درآمد و هزينه  مهاجرت  اکوسيستم خشکي  سروصدا 

افزايش قيمت مستغالت  امنيت روستا گونه های نادر گياهي  آب های سطحي 
کاربري اراضي منطقه  اوقات فراغت  جمعيت جانوران روستا آب های زيرزمينی 

کشاورزي و کشت و کار  گردشگري روستا زيستگاه های جانوران  کيفيت خاک 
کيفيت محصول  الگوهاي رفتاري جانوران  رفاه روستاييان سالمتي جسمي 

ميزان توليد محصول  کيفيت زندگي  رويشگاه گياهان روستا روح و روان 
طرح های توسعه آتي  مشارکت مردمي  اثر منفي بر تراکم گياهان  خشکسالي 

سرمايه گذاری در روستا  اثر منفي بر سطح بهداشت روستا زنجيره های غذايي 
ترافيک روستا تنوع گونه های روستا

مناظر و سيماي روستا اثر منفي بر پوشش گياهي 
فعاليت های فرهنگي- مذهبي روستا اثر منفي بر گونه های جانوري 

اثر منفي بر محيط زيست داخل روستا 
اثر منفي بر محيط زيست خارج روستا 

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: يافته های تحقيق، 1400                                                                                                       

جدول 4. آمار و اطالعات مربوط به روستاها.

فاصله از نیروگاه بر حسب مترتعداد خانوار 1390تعداد خانوار1395نام روستا

4935362500روعان
6907837300فيض آباد
58358310700نگارخاتون

223216300سراي
273417600امين آباد
41841611700سراوک
34977119800جهان آباد
10637512200عين آباد*

14112019300نوآباد
2272347300خلعت آباد

879120314800ويان
فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                     Statistics Organization of Iran (2017, 2012) :منبع
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يافته ها

نيروگاه بيشتر  تأثير  در جدول شماره 5 مشخص است که 
سبب خشکسالی  که  بوده  زيرزمينی  و  آبي سطحي  منابع  بر 
در منطقه و کاهش محصوالت کشاورزی شده است. همچنين 
کاهش درآمدهای کشاورزی، تأثيرات منفی بر سالمت روانی افراد 

و افزايش اضطراب و نگرانی از آينده شغلی آن ها گذاشته است.

در مورد تأثيرات اقتصادي پاسخ ها همگي نشان دهنده تأثير 
منفي نيروگاه بوده است. تأثير منفي بر اشتغال، کاربري اراضي، 
درآمد همگي نشان از بد شدن وضعيت اقتصادي مردم روستايي 
دارد. همين عامل سبب شده تا سرمايه گذاری در روستا کم شود. 

از طرفي ساخت وساز مسکن در روستا نيز کم شده و همين عامل 
سبب افزايش قيمت مسکن در روستا شده است )جدول شماره 

.)6

مردم بومي معتقد بودند که ساخت نيروگاه سبب شده تا انگيزه 
مردم براي برپايي مراسم های محلي و مذهبي و بومي کمتر شود. 
افراد غيربومی در روستا بيشتر شده و امنيت کاهش يابد. وجود 
همين افراد غيربومی سبب افزايش ترافيک در روستا شده است 
با اين همه چون هدف اين افراد کار گردشگري نيست و خريدي 
از روستا نمی کنند و به واسطه تخريب محيط زيست گردشگران 
ورودي به روستا به شدت کاهش يافته است )جدول شماره 7(. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 2. تصوير بزرگ شده محدود کاربري اراضي روستاهاي اطراف نيروگاه. منبع: يافته های تحقيق، 1400
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جدول 5. فراواني و ميانگين و انحراف معيار و ضريب تغييرات شاخص فيزيکي.

انحراف بر حسب درصدگويه
معیار  

ضريب 
تغییرات میانگین خیلي کم کم  متوسط زياد خیلي زياد  عبارت

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر کيفيت هواي 
2/529/213/447/57/42/711/040/38روستاي شما گذاشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي ناشي از سر و صدا را 
1/618/626/237/216/42/511/020/40براي روستاي شما به همراه داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر آب های سطحي 
6/036/320/530/66/63/041/080/35تأثير داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر آب های زيرزمينی 
2/746/437/213/10/53/370/760/22داشته است؟

8/520/230/940/40/02/960/970/32نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر خاک داشته است؟
نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر سالمتي جسمي 

11/523/828/135/51/13/091/040/33داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر روح و روان داشته 
16/454/40/027/91/43/561/100/30است؟

24/352/712/09/81/13/890/910/23نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد منجر به خشکسالي شده است؟
1خيلي کم...........3متوسط............5خيلي زياد 

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: يافته های تحقيق، 1400                                                                                                         

جدول 6. آثار اقتصادي احداث نيروگاه.

بر حسب درصدگويه
ضريب انحراف معیار

تغییرات میانگینخیلي کمکممتوسطزيادخیلي زياد عبارت

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر اشتغال و 
16/450/80/026/86/03/441/210/35بيکاري داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر درآمد و 
16/162/013/15/53/33/820/880/23هزينه داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر افزايش 
23/551/117/25/23/03/860/930/24قيمت مستغالت داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر کاربري 
25/448/623/02/50/53/950/790/2اراضي منطقه شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر 
14/530/933/919/41/43/370/990/29کشاورزي و کشت و کار شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر کيفيت 
23/021/933/317/54/43/411/140/33محصول شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر ميزان 
26/244/515/014/20/03/820/970/25توليد محصول شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر 
37/413/730/912/65/53/651/240/33طرح های توسعه آتي تأثير داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر 
67/515/017/50/00/04/500/770/17انگيزه های سرمايه گذاری در روستا تأثير داشته است؟

1خيلي کم...........3متوسط............5خيلي زياد 
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يافته ها نشان می دهند که تأثير نيروگاه بر محيط زيست پيرامون 
روستا بسيار زياد و منفي بوده است. گونه های گياهي و جانوري 
به استناد گفته های مردم بومي قبل از ساخت نيروگاه بسيار زياد 
و فراوان بوده اند اما بعد از ساخت نيروگاه به شدت کم شده اند و 
برخي پرندگان ديگر در منطقه ديده نشده اند )جدول شماره 8(.

متغير  ميانگين  مي دهد  نشان  گروهي  تک   t آزمون  نتايج 
پيامدهاي منفي اقتصادي، اجتماعی و زيست محيطی و فيزيکی 
است  معنادار   0/01 سطح  در  همدان  مفتح  شهيد  نيروگاه 
)p>0/01(؛ بنابراين مي توان گفت که از ديدگاه اعضاي نمونه، 
پيامدهاي منفي اقتصادي، اجتماعی، زيست محيطی و فيزيکی 
است  باال  اطراف  روستاهاي  براي  مفتح همدان  نيروگاه شهيد 

)جدول شماره 9(.  

اين  استفاده می شود. علت  فريدمن  آزمون  از  اين بخش  در 
استفاده به خاطر ناپارامتری بودن متغيرها و بيش از 2 گروه بودن 
شاخص ها است. در جدول شماره 10 مشخص است که از ديد 
مردم بومي بين چهار مؤلفه اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطی 
و فيزيکي با يکديگر متفاوت بوده اند، تفاوت معنی داری داشته اند. 
مؤلفه  اين چهار  نظر  از  روستاها  بر  نيروگاه  تأثيرگذاری  يعني 

متفاوت بوده است.

در  معنی داری  رابطه  است  مشخص   11 شماره  جدول  در 
سطح 0/05 بين فاصله روستاها از نيروگاه و تأثيرگذاری بر اقتصاد 
روستاهاي آن ها وجود دارد. البته به واسطه مثبت بودن رابطه، 
مشخص است که هر چه فاصله بيشتر باشد وضعيت اقتصادي 
بهتر است که نشان از تأثيرگذاری منفي نيروگاه بر اقتصاد روستا 

دارد.

جدول 7. آثار اجتماعي احداث نيروگاه.

انحراف بر حسب درصدگويه
معیار

ضريب 
تغییرات میانگینخیلي کمکممتوسطزيادخیلي زياد عبارت

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان باعث مهاجرت از روستا 
32/825/730/95/25/53/751/130/30شده است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر 
26/536/137/40/00/03/890/790/20مهاجرت روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر 
33/938/327/90/00/04/060/780/19امنيت روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر 
53/039/37/70/00/04/450/630/14اوقات فراغت روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر 
44/538/516/90/00/04/270/730/17گردشگري روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر رفاه 
30/940/423/20/05/53/911/010/25روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر 
26/244/515/014/20/03/820/970/25کيفيت زندگي روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر 
21/638/015/810/414/23/421/310/38مشارکت مردمي روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر سطح 
40/441/318/00/00/04/220/730/17بهداشت روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر 
19/739/327/013/90/03/640/950/26ترافيک روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر 
23/842/915/018/30/03/721/020/27مناظر و سيماي سرزمين روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر 
38/338/313/46/04/14/001/060/26فعاليت های فرهنگي- مذهبي روستاي شما داشته است؟
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جدول 8. آثار زيست محيطي احداث نيروگاه.

گويه ها
بر حسب درصد

انحراف میانگین
معیار 

ضريب 
تغییرات خیلي کمکم متوسطزيادخیلي زياد

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر اکوسيستم آبي 
10/432/038/016/43/33/290/970/29روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر اکوسيستم آبي 
14/511/528/722/722/72/721/320/48روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر اکوسيستم خشکي 
20/822/136/121/00/03/421/040/41روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر گونه های نادر گياهي 
11/226/529/021/611/73/031/180/38روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر جمعيت جانوران 
12/313/432/536/35/52/901/090/37روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر زيستگاه های 
14/530/640/714/20/03/450/900/26جانوران روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر رويشگاه گياهان 
10/134/445/69/80/03/440/800/23روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر تراکم گياهان داشته 
23/030/138/09/00/03/660/920/25است

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر زنجيره های غذايي 
29/033/138/00/00/03/900/810/20روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر تنوع گونه ای 
13/717/548/69/810/43/141/100/35روستاي شما داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر پوشش گياهي داشته 
20/822/136/121/00/03/421/040/30است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر گونه های جانوري 
11/226/529/021/611/73/031/180/38داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر محيط زيست داخل 
12/313/432/536/35/52/901/090/37روستا داشته است؟

نيروگاه برق شهيد مفتح همدان تا چه حد اثر منفي بر محيط زيست خارج 
14/530/640/714/20/03/450/900/26روستا داشته است؟
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جدول 9. پيامدهاي اقتصادي اجتماعی، زيست محيطی و فيزيکی نيروگاه شهيد مفتح همدان با استفاده از آزمون t تک نمونه ای.

سطح معناداريدرجه آزاديمقدار آماره tمیانگین آماريانحراف استانداردمیانگین مشاهده شدهپیامدها

0/000**3/760/5793124/21365اقتصادي
0/000**3/930/4443169/40365اجتماعي

0/000**3/270/4523138/48365محيط زيستی
0/000**3/140/5993100/62365فيزيکي

* در سطح 0/05 معنادار است.   

** در سطح 0/01 معنادار است.
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در ادامه نتايج تحليل عاملي تأييدی در خصوص چهار بعد 
گرديده  ارائه  اجتماعي  و  زيست محيطي  و  فيزيکي  اقتصادي، 
است. تصاوير شماره 3 و 4 نشان مي دهد که آيا متغيرهاي اصلي 
پژوهش به درستي توسط عوامل فرعي سنجيده مي شوند؟ نتايج 
از آن است که متغيرهاي مشاهده شده به  به دست آمده حاکي 
خوبي مي توانند متغير پنهان را تبيين کنند. از آنجا که بار عاملي 
بزرگ تر  شاخص ها(  و  )مؤلفه ها  مشاهده شده  متغيرهاي  تمام 
از 0/3 است بنابراين رابطه مطلوبي بين شاخص ها با هريک از 

مؤلفه های خود برقرار است. 

تصوير شماره 4، معنی داری ضرايب بين متغيرهاي آشکار و 
پنهان را نشان می دهد. از آنجا که معنی داری در سطح 0/05 
t- بررسي شده است، اگر ميزان مقادير يا ضرايب به دست آمده

value خارج از بازه 1/96± باشند، رابطه معنی دار است. نتايج 
ارتباطات  تمامي  براي   t مقادير  می دهد  نشان  به دست آمده 

معنی دار هستند )جدول شماره 12(. 

جدول 10. آزمون فريدمن.

معنی داریدرجه آزاديکاي اسکوئرتعداد

366414/49330/0
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جدول 11. همبستگي اسپيرمن بين فاصله و مؤلفه ها.

معنی داریضريب همبستگیتعداد

0/050 *0/103اقتصادي
0/0030/94-اجتماعي

0/020/99زيست محيطی
0/0300/56فيزيکي
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 4. مقادير معناداري )ضرايب t-value( آثار احداث نيروگاه. منبع: يافته های تحقيق، 1400

جدول 12. شاخص های نيکويي برازش مدل.

میزان به دست آمدهدامنه قابل پذيرششاخص برازندگي

588-خي دو
0/001کمتر از 0/05سطح معنی داری

2/6کمتر از 3نسبت خي دو به درجه آزادي
RMSEA0/08 0/04کمتر از

GFI0/9 0/91بزرگ تر از
AGFA0/9 0/92بزرگ تر از
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که  می دهند  نشان  گرفته شده  تصاوير  و  ميداني  مشاهدات 
متأسفانه به علت برداشت بي روي منابع آبي و به ويژه زيرزمينی 
علی رغم کيفيت مناسب خاک، کشاورزي به شدت آسيب ديده 
است. در تصوير شماره 5 برخي فروچاله هايي که در منطقه ايجاد 
شده اند، نمايش داده می شود. بر اساس مصاحبه هايی که با مردم 
محلي صورت گرفته است، برخي از اين فروچاله ها عمقي حدود 

140 متر دارند.

بحث و نتیجه گیری

از جمله اولين پيامدهايي که احداث و ايجاد نيروگاه ها می تواند 

براي منطقه فراهم آورد، پيامدهاي اقتصادي است که نيروگاه ها 
و احداث هرگونه فعاليت تجاري می تواند به همراه داشته باشد. 
در اين خصوص از مهم ترين پيامدهاي اقتصادي مثبتي که در 
منطقه  افراد  براي  اشتغال  ايجاد  مبحث  دارد  وجود  اين حوزه 
و همچنين سرازير شدن افراد جوياي کار به اين منطقه براي 
کسب وکار است که همين امر می توانند باعث افزايش درآمد براي 
کاسبان و صاحبان  حرف در اين منطقه و همچنين افزايش خريد 
و فروش ها شده که در نهايت افزايش درآمد براي افراد را به همراه 
دارد. از طرفي اين امر سبب می شود که در کنار احداث نيروگاه، 
فعاليت های اقتصادي مکمل و حتي جديد در اين منطقه ايجاد 

گردد و سبب رونق اقتصادي شود. 
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 5. برخي فروچاله ها در اطراف نيروگاه سال 1400. منبع: يافته های تحقيق، 1400

در خصوص پيامدهاي مثبت اجتماعی اين امر می توان اذعان 
نمود که ايجاد و احداث نيروگاه ها سبب می شود که فرصتي برای 
ايجاد کسب وکارهای جديد در اين منطقه فراهم شود و همين 
از سراسر  نيروهاي متقاضي کار  و  افراد  امر سبب می شود که 
مناطق اطراف و حتي مناطق دور به اين منطقه بيايند و پس از 
شروع به کار نيز ساکن همين منطقه شوند. در طول زمان و به 
خاطر هجوم نيروهاي کار براي اشتغال به اين منطقه سبب ايجاد 
تغييرات در بافت جمعتي منطقه می شود که اين امر می تواند 
سبب کنار هم جمع شدن فرهنگ های مختلف در کنار يکديگر و 
همچنين تالش براي همزيستي مسالمت آميز اين فرهنگ ها براي 
زندگي در کنار يکديگر است که همين امر در نهايت منجر به 
ايجاد فرهنگ هايی نوين از دل اين فرهنگ ها است. در خصوص 
پيامدهاي منفي اجتماعي حاصل از اين موضوع نيز بايد عنوان 
نمود که همان طور که پيش از اين عرض شد وجود کار و تقاضاي 
براي نيروي کار در نتيجه ايجاد و احداث نيروگاه سبب می شود 
که افراد با فرهنگ های مختلف از مناطق مختلف به اين منطقه 

روي آورند. 

در خصوص پيامدهاي منفي زيست محيطی که در خصوص 
احداث و ايجاد نيروگاه ها براي مناطق متصور است و جزء اولين 
پيامدهايي است که بسياري از افراد به آن توجه دارند، بحث ايجاد 
تغييرات در کاربري جديد زمين است که اين ايجاد تغييرات سبب 
ايجاد در تغييراتي اقليمي منطقه شده و باعث ايجاد تغييرات 
اين است که  نيروگاه مستلزم  احداث  زيست محيطی می گردد 
بسياري از زمين هايی که مختص به مثاًل بخش کشاورزي و ... 
است به دليل احداث ساختمان ها و مراکز جديد تجاري، صنعتي 
و .... کاربری آن ها تغيير کرده و اين تغيير کاربري سبب از بين 

رفتن بسياري از گونه های گياهي در منطقه می شود. 

در خصوص پيامدهاي مثبت فيزيکی بايد عنوان نمود که وجود 
نيروگاه ها در مناطقي که محروم هستند و يا کسب وکار خاصي 
براي افراد آن مناطق ندارند می توانند اوالً سبب ايجاد شغل های 
امر در نتيجه می تواند باعث  افراد شده که همين  جديد براي 
رونق اقتصادي شده و سبب می شود، افراد در همين مناطق به 
ايجاد و احداث مناطق مسکوني، تجاري، تفريحي و ... بپردازند 
که همين امر تأثيراتي را بر بافت فيزيکي منطقه می گذارد. از 
طرفي وجود نيروگاه ها سبب می شود که قيمت زمين های منطقه 
موردنظر افزايش پيدا کند و اين افزايش قيمت سبب ايجاد و 
احداث مجموعه های جديد می شود که در نتيجه باعث می شود 
کاربري اراضي تغيير پيدا کند و از اين امر می توان به عنوان پيامد 

منفي ياد نمود. 

نتايج به دست آمده حاکي از آن بودند که تفاوت قابل اعتنايي 
در بين مؤلفه ها مشاهده نشده و تمامي روستاها از حيث ايجاد 
تغييرات مختلف فيزيکي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطی 
ظاهري  پژوهش هاي  نتايج  با  و  نداشتند  معنی داری  تفاوت 
همکاران  و  طوسي  زاده  تقي   ،)2020( توتاخانه  مجنوني  و 
 ،)2018( نظري  و  حسينيان   ،)2019( حسيني   ،)2019(
سرخوش و شعبانلو )2016(، رياحي خرم و همکاران )2015(، 
ناظمي )2010(، شيراکي و همکاران )2016( همسو است. در 
ادامه پيشنهادهای زير برای بهبود وضعيت روستاهای منطقه ارائه 

می شوند:

يکی از مهم ترين مشکالت پيش رو مشکل کاهش منابع آبی 
است. در اين زمينه با توجه به اينکه نيروگاه ساخته شده و منابع 
آبی به شدت کاهش يافته است بهتر است شغل های جايگزين 
روستائيان  برای  کوچک  کارگاه های  و  صنايع دستی  همچون 
ايجاد شود. چون تکيه روستاها بر کشاورزی آن هم در شرايطی 
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که منابع آبی کاهش يافته اند، نه تنها مناسب نبوده بلکه روند 
مهاجرت را افزايش می دهد؛

با توجه به اينکه فرايند مهاجرت در هر حال صورت گرفته 
است، بهتر است مکان ها يا روستاهای جديد ايجاد شود و بحث 
اسکان مجدد روستائيان در زمين های جديد موردتوجه قرار گيرد؛ 
چون با اين اوصاف عماًل زندگی در اين روستاها ممکن نيست و 
روستائيان در هر حال به شهرها مهاجرت می کنند. جابه جايی 
از  که  باشد  راهکاری  شايد  جديد  روستای  ايجاد  و  جمعيت 

مهاجرت آن ها به شهر همدان بکاهد؛

ايجاد منابع آبی جديد از فواصل دورتر از منطقه به شکلی که 
سبب شود تا نيروگاه از منابع آبی روستاهای پيرامون استفاده 

نکند، نيز راهکاری است که ارائه می شود.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نويسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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