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جتماع ا ،ان انسانیجاد رابطه متعادل ومتوازن میا ،مناسب ازمنابع يدار به منظوربهره برداریبه توسعه پا یابیدست

 يمناسب برا یگرددکه چارچوبیرمیامکان پذ یزمانو. شود یم یران توسعه تلقیزان ومدیبرنامه ر یعت هدف آرمانیوطب

ن ینابراب. دباش مآن فراه یابیلوسنجشوارزیهوتحلیداروابزارکارآمدبهمنظورتجزیتوسعه پا يانتخاب شاخص هاومعرف ها

نه جهت یبه يوارائه راهکارهااستان لرستان يشهرستان هاداریتوسعه پا يایوارز یین مقاله شناسایا یهدف اصل

ک یره تکنیو ازمدل چند متغ باشد یم یلیتحل - یفیوش پژوهش توصر. باشد یمدار در منطقه یبه توسعه پا یابیدست

 يها شاخصاستان لرستان در ین اساس شهرستانهایبر ا. دار استفاده شده استیسنجش توسعه پا يس برایتاپس

ج یتان. دل قرار گرفتنیو تحل یت مورد بررسیو شاخص جمع ياقتصاد ،یآموزش ،ییربنایو ز یارتباط ،یدرمان – یبهداشت

 نیتر کمو ن یب باالتریپل دختر ودلفانبه ترت يخرم آباد وبروجردوشهرستانها يها شهرستان هک دهد یمپژوهش نشان 

 ییتمرکززدا يجاد تعادل در منطقه در راستایجهت ا لذا باشند؛ یم دارا توسعه را يها شاخصاز لحاظ  را يداریزان پایم

  . شود یمشنهاد یمحروم استان پ يها شهرستانلزوم توجه به 
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، و هر کدام اند دادهتاکنون همه شاخه هاي دانش بشري، هر یک به نحوي عامل توسعه را مورد سنجش و ارزیابی قرار 

با مفهوم  تواند یمرا نشان دهند در اینمیانشاید تنها شاخه اي از علوم که  ها تیواقعاز  ییها گوشهبه نحوي توانسته اند 

در ده سال اخیر، مفاهیممختلفی از ).25:1380رضوانی،( تتوسعه میان رابطه انسان و طبیعتداوري کند، دانش جغرافیاس

چنان که از توسعه . دهد آن را شاخه هاي مختلف جغرافیاتشکیلمی يها بخشتوسعه پایدار ارائه شده است، که بیشتر 

که  برند یمنام ) شهر محیطی(و ) شهر چاره جو(، )شهر قابل زندگی(، )بوم شهر(، )شهر سبز(پایدارشهري، مفاهیمی مثل 
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که قلمرو یارادایم توسعه پایدار، تنها به حفاظت از  شود یممالحظه . دهند یماز بار قویجغرافیایی خبر  ها نیاهمه 

مفاهیمینظیر شهر، روستا، انرژي، عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه . شود ینمت وحش محدود محیطزیستطبیعی و حیا

در واقع همه زوایایزندگی انسان امروزي و . گردد یمرا شامل  ها يزیرثروت، مشارکت مردم در تصمیمگیري ها و برنامه 

هانی دارد به همان نحو نیزداراي ابعاد محلیمی توسعه پایدار، به همان میزانی که ابعاد ج. نسل هایآینده را در برمیگیرد

یعنی در توسعه پایداریک نوع کنش متقابل بینفرایندهایمحلی و جهانیدیدهمی شود و چون نواحیجغرافیایی، . باشد

که پیش از  میکن یمسیستمهایبازیمی باشند در نتیجه به همگراییناحیهاي با سایرنواحی و کل سیارهزمین برخورد 

به رشد  یابیامروزه دست) 268:1384شکوئی،( دهد یمسائل توسعه پایدار را در قلمرو دانش جغرافیا قرار پیشبیشتر م

در حال توسعه  يکشورها. رود یمدر حال توسعه به شمار  يکشورها ژهیو بهدار ار مباحث عمده کشورها یوتوسعه پا

دن به توسعه متعادل وهمه جانبه یرس يبرا... و یوفرهنگ يقتصادا ،یاسیرار از فقر سف ،ها یجهت جبران عقب ماندگ

 ینه در سطح ملیمناسبوبه يها يزیرح وبرنامه یازمند شناخت صحیگرددن ها انسانهمه  یکه منجر به بهبود زندگ

ر یم قرن اخیدرن یطیست محیز يوبحرانها يومنطقه ا یدر سطح مل ید فقر و غنیکاف رو به تزاش. دهستن يومنطقه ا

ریزان و کارشناسان،  برنامه).63:1375،یصراف( تتوسعه اس يت کامالهداف وراهبردهایبرعدم موفق يهمه شواهد

اول، تأمین عدالت اجتماعی به منظور برخورداري عادالنه و : کنند ضرورت توسعه متعادل را به دالیلمختلفی مطرح می

ایکاهشناآرامیهایسیاسی و سوم مالحظات مناسب مناطق مختلف از امکانات، دوم مالحظات سیاسی به عنوان عاملیبر

دولت را  ،بر این پایه قانون اساسیجمهوریاسالمیایران. شود اقتصادي و اجتماعیکه باعث جلوگیري از مهاجرت و تمرکزمی

هایاقتصادي عدالت محور جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و  ریزي اقتصاد صحیح و عادالنه برایتنظیمبرنامه موظف به پی

  .تن محرومیت و تأمین عدالت اجتماعی نموده استبرطرف ساخ

به رغم اجراي چند برنامه توسعه، همچنان در سایه عدم تعادل و توازن در  لرستانرسد توسعه استان  به نظر می

و خدمات در بعضی  ها تیفعالناپذیرتمرکزهایشدیدجمعیت،  توزیع نابرابر امکاناتنتیجهاجتناب. توزیعامکاناتباقی مانده است

و خدمات در مناطق دیگر است که باعث تشدیدجریانهایجمعیتیگردیده و  ها تیفعالمناطق و وزن کم و ناموزونجمعیت، 

اینپدیده باعث منفعل ماندن شهرهایکوچک و روستاها در . اي مواجه ساخته است مسئوالن را با مشکالتعدیده

چک و غیرقابل مهار شدن رشد جمعیتشهرهاي جریانحیاتاقتصادي مناطق، متحرک شدن بیش از پیشجمعیتشهرهایکو

بزرگ شده و طبیعی است کهتمرکزهایفزایندهمذکورمشکالتزیادي را در مرحله اجرا برایمدیران و تصمیمگیرانبوجود 

غلبه نموده و  ها تعادلاي قادر نخواهد بود بر این عدم  هیچ طرح و برنامه رسد یمبر همین اساس به نظر . آورده است

  .ا مهار کند مگر با ضرورت توجه به پخشایشصحیحامکانات و خدمات اجتماعیتشدید آن ر

هایجغرافیایی  باشداینمحدوده هایجغرافیایی مختلف قابل طرح می در چارچوب محدوده ها تعادلو عدم  ها ينابرابرشناخت 

ناخت وضعیت موجود هریک اي و محلی است و الزمه گام برداشتن در این راستا ش المللی، ملی، منطقه شامل سطوح بین



 

 

ریزي اعم از کشور، استان، شهرستان و بخش و در نتیجهپی بردن به اختالفات و تفاوتهاي  هایبرنامه از اجزاء مجموعه

  .باشد موجود و سیاستگذاري در جهت رفع و کاهشنابرابریها در هریک از اجزاء این مجموعه می

رودکه از  ریزي به شمار می ، از جمله مهمترینابزارهایبرنامهها شاخصالب اي در ق در اینزمینه توجه به نابرابریهایمنطقه

این موضوع در . هایجغرافیایی خواهند بود ها در بستر محدوده ریزان قادر به ارزیابینتایجاجرایبرنامه طریق آن برنامه

ریزي را در بخشهاي  درت برنامهتواند نقاط ضعف و ق ریزان قرار گیردمی  صورتیکهبصورتمنطقی و علمی مورد توجه برنامه

ریزي را از نظرمیزانبرخورداري در قالب سلسله مراتب و واحدهاي  مختلف به شکل بارز نمایان ساخته و مناطق برنامه

  .همگن مشخص نماید

نحوه پخشایشامکانات و خدمات، با بررسیتطبیقیشاخصهاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و کالبدي در مناطق مختلف 

هاي مختلف جغرافیایی را بصورتتطبیقی نشان داده و  توانندوضعیتمحدوده می ها شاخص. شود همدیگر روشن مینسبت به 

ها و  بایدبتوانیمقابلیت ها شاخصترتیب به یاریاین  بدین. بندیکرده و اولویت بخشند را از نظر امکانات و تنگناهارده ها آن

ارائه داده و ابزار الزم را ... مندي از خدمات، زیربناها و  هاي مختلف جغرافیایی را از منظر میزانبهره تنگناهایمحدوده

  .گیري و تعیین اهداف فراهم کنیم برایتصمیم

 ،یودرمانیهداشتب ،يقتصادا ،یتیجمع( شاخص 15استان لرستان  يدارشهرستانهایتوسعه پا یابیارز ين مقاله برایدر ا

 يشهرستانها يه سطح بندب ها، شاخصن یا یتبابررسیرنهاد. تقرار گرفته اس یمورد بررس) یوآموزشییربنایوزیرتباطا

  .مه برخوردار وعدم برخوردار پرداخته شده استین ،استان در سه سطح برخوردار

 . توسعه عدم تعادل وجود دارد يها شاخصاستان لرستان از لحاظ  يها شهرستانن یب رسد یمبه نظر  -

 .کند یمت یرامون تبعیپ –مدل مرکز  زلرستان ا ناستا يها شهرستان رسد یمبه نظر  -

  

 

  

واژه ). 47:1387وارثی و دیگران، ( توسط ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا مطرح گردید 1949ایده توسعه ابتدا درسال 

آینده مشترک ما، مطرح «در گزارش ) شمسی 1366(1987توسعه پایدار را برایاولین بار به طور رسمیبرانت لند در سال 

یعنی توسعه اي که بتواند نیازهاي نسل امروز را بدون به مخاطره انداختن نیازهاي نسل ). 373:1380زیاري، ( دکر

توجه به مسائل زیستمحیطی در سطح جهان، پس از تشدیدفعالیتهاي آلوده کننده ). Chozen,2002:132( دآیندهتامیننمای

مجمع سازمان ملل متحد ) شمسی 1347(1968در سال . آغاز شد) شمسی 1340 و 1330(1960 و 1950در دهه 



 

 

 مرداد(1972ان در ژوئن به دنبال آن، اولین کنفرانس جه. تصمیم به گزارش کنفرانس بینالمللیمحیطزیست گرفت

توصیه نامه بود که  106حاصل کار کنفرانس، صدور بیانیهزیست انسان و برنامه عملی و . در استکهلم برگزار شد) 1351

در نتیجهاین کنفرانس . وابستگی انسان به محیطزیست و چگونگی شکل دهی آن بیان شده است ها آندرتمام 

ریاستبرانت لند، مسایل و برنامه زیستمحیطی جهان را بررسی و درسال اینکمیته به . کمیتهمحیطزیستتاسیس شد

) یشمس 1371خرداد (1992در ژوئن . ینده مشترک ما را به سازمان ملل ارائه کردآ »ش، گزار)شمسی 1366(1987

این . برگزار شد) برزیل( وهمزمان با بیستمین سالگرد کنفرانس استکهلم، کنفرانس با حضور سران کشورها در ری

نامیده شد، فعالیتهایبیست ساله بینالمللی و ملی را در زمینههایزیستمحیطیارزیابی کرد » کنفرانس زمین«کنفرانس که 

توسعه فقط حفاظت از محیطزیستنیست بلکه ).374: همان منبع(که دستاورد این کنفرانس ارائه نظریه توسعه پایدار است 

فرایندتغییر در بهره برداري از منابع، هدایتسرمایهگذاري ها، جهت  و شود؛ یمشامل جنبه هایاقتصادي و اجتماعی هم 

 Camagni( دگیري و به کارگیریتکنولوژي مناسب و تغییراتنهادي که از جمله نیازهاي نسل امروز و آینده هستند را دار

and Others, 1998:107 ( برنامه ریزانمی باشد یا نه؟ تاکنون اما این که آیا توسعه پایدارداراییک مفهوم ارزش و مفیدبراي

بعضی از محیطگرایان بر این باورند، که اگر توسعه پایدارامریضروري است، . با پاسخ هایمتضادي همراه بوده است

نهدفاصلی توسعه یبنابرا).Compoell and others ,1996:301( دبنابراینبایستی امکان عملی شدن آن وجود داشته باش

توسعه . را براي افراد جامعه فراهم نماید ییها فرصتبرایهرکس در هر زمان و در همه جا که  تپایداراین اس

 2000:305Diamantini and( کند یمپایدارکیفیتزندگی، یکپارچگی جامعه، مشارکت و محیط سالم را براي همه فراهم 

Zanon,(  

  

استان  شهرستان 9 يامعه آمارج. تسا »یلیتحل-یفیتوص«آن  یبوده وروش بررس يوتوسعه ا يق کاربردینوح تحق

 ،نفوسومسکن یعموم يها ياز ازسرشماریطالعات موردنا. است 1388 يادار-یاسیمات سیلرستان براساس تقس

. تشده اس يمع آورج ،داره آموزش وپرورشا ،ستیط زیازمان محس ،یعیداره منابع طبا ،يستاندارا ،يالنامه آمارس

 يراب. تاسیملونقلوارتباطاتوآموزشح ،یودرمانیهداشتب ،يقتصادا ،یتیجمعیدربخشها شاخص 15 یمورد بررس يها شاخص

  .س استفاده شده استیارهتاپسیچند مع يریم گیک تصمیمثل تکن يزیبرنامه ر یکم يها مدلل از یه وتحلیتجز

  

سال  يلومتر مربع مساحت دارد و در سرشماریک 28٫294ن استان یا. است رانیا یغرب يها از استان یکیلرستان 

 یکیباشد و  یت میاز نظر جمع رانیان استانیزدهمین استان سیا. است نفر گزارش شده 1٫716٫527ت آن ی، جمع1385



 

 

ن شهر یستمیب آباد خرم، 1385طبق آمار سال . مرکز استان است آباد خرم.رود یران به شمار میت ایپرجمعیها از استان

؛ از شرق به استان خوزستان؛ از جنوب به استان همدانو  يمرکز يها ن استان، از شمال به استانیا. تبزرگ کشور اس

ر از چند دشت یاست و غ یکوهستان ینیلرستان سرزم .الم محدود استیو ا کرمانشاه يها واز غرب به استان اصفهان

نقطه  نیتر پستن نقطه استان و یمتر ارتفاع بلندتر 4050با  اشترانکوه. است پوشاندهزاگرس يکوههامحدود، سراسر آن را 

www.lorestan.ir. دارتفاع دار ایسطح درمتر از  500ه استان واقع شده و حدود یناح نیتر یجنوبآن در 

  محدوده مورد مطالعه ییایت جغرافیموقع – 1 شکل

  ]3[ مورد مطالعه  يها شاخص -1جدول 

شاخص 

یتیجمع  

شاخص 

یاجتماع  

یشاخص آموزش یودرمان یشاخص بهداشت  یشاخص ارتباط   

تیجمع يکارینرخ ب  ت یجمع ينرخ باسواد 

نیشهرنش  

ت تحت پوشش خانه یدرصد جمع

بهداشت يها  

 تراکم کل راه

تیتراکم جمع د یزان تولیم 

التغ  

ت یجمع ينرخ باسواد

ییاتروس  

هر ده هزارنفر يتعدادپزشک به ازا آسفالته ازکل  يسهم راهها 

ییروستا يراهها  

ت یجمع

نیشهرنش  

يکارینرخ ب تعدادکل دانش آموزان  

 شهرستان

 يبه ازا یودرمان یسرانه مرکزآموزش

 هرصدهزارنفر

ارتباط تلفن يدارا یینقاط روستا  

  

  



 

 

شودکه به  یاستفاده م ها شاخص يت بندیالو يچندشاخصه برا يریم گیک تصمیک تکنیبه عنوان  سیتمتاپسیالگور

  .داشته است یار کمیت بسیحساس یوزن دهک یتکن

  

ن بردن اثر یاز ب يبرا سن اسایقرار بر هم یمتفاوت ياسهایدر مقق حاضر یمورد استفاده در تحقار یمع يداده ها

بر دامنه نمره  یمبتن ، از روشکیس استاندارد در حدفاصل صفر تا ایک مقیل همه آنها به یتبدو  تمتفاو ياسهایمق

   ) :212 -213 :1385 ،یالچفسکم( ردیگ یمعادالتذیل مورد استفاده قرار م ،رویهرایند. داستفاده ش
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���در معادالت فوق 
��ونمره خام معرف ���ام است؛�ام و صفت �نه یدر رابطه با گزنمره استاندارد شده معرف  ´

��� 

��اماست؛�صفت يبرانمره حداکثر نشانگر 
��ام و�نمره حداقل براي صفتنشان دهنده ���

��� � ��
 ، نشانگر���

  .بگیرندقرار 1تا  0حدفاصل در  می توانندارزشنمرات استاندارد شده. اماست �صفتمربوط به  يارزشها دامنه

  

2  

 یل سلسله مراتبیتحلندیفرادو بدو که در ذیلروش يسه ایارها از روش مقاین وزن معییتع يق حاضر برایدر تحق

)AHP (تا اندازه زیادي از پیچیدگیمفهومی مطرح در  ،در این روش. گیرد، استفاده به عمل آمدمورد استفاده قرار می

: 1380النده،یگ يغفار( رندیگ یم، مورد توجه قرار دو مولفه یرا در هر زمان معین تنهاز شود، یمتصمیمگیري کاسته 

116( .  

 
  

  .ت شهرستان استیوجمع يت شهریرخ رشد جمعن ،ن بخش شامل تراکمیدر ا یمورد بررس يها شاخص



 

 

د غالت یزان تولیوم يکارین قسمت شاخص درآمدسرانه، نرخ بیدر ا یمورد بررس يها شاخصن یرگذارترینوتاثیازمهمتر

  .است

عدادپزشک به ت ،ت تحت پوشش خانه بهداشتین قسمت درصدجمعیدر ا یمورد بررس يها شاخص

  .هر صدهزارنفراست يهردههزارنفروسرانه مرکز پخانه بهداشت به ازایازا

  .تلفن است يدارا ییآسفالتهونقاط روستا يروستا يهم راه هاس ،شهراستان يشامل تراکم کل راه ها ها شاخصن یا

 ییت روستایجمع يرصدباسوادد ،يت شهریجمع يدرصدباسوادن بخش شاخص یاستفاده شده در ا يها شاخص

  .وتعدادکل دانش آموزان شهرستان است

 
TOPSIS

- آل صورت میاز نقطه ایده ها آنها، بر پایه انفکاک اي از گزینهسازیمجموعهمرتب، آلهایمبتنی بر نقطهایدهدر روش
ها این روشترینولایکیازمتد)TOPSIS( لآمشابهت به راه حل ایدهگزینههابرمبنایمیزانسازیاولویتکنیک مرتب ت. دپذیر

آل و ترین واحد به نقطه ایدهزدیکن ،که به طور همزمانایاستزینهگ ،بر اساس اینتکنیکبهترینگزینه. شودمحسوب می

باشد  تر بزرگهرچه ارزش صفت (، هم مستلزم افزایشیکنواختمطلوبیت TOPSIS. دباشآلمنفیدورترین واحد از نقطه ایده

. تاس) زینه بهتر استگ ،هر چه ارزش صفت کوچک باشد( تمطلوبیتواخو هم مستلزم کاهش یکن) باشدگزینه، بهتر می

با این . نمود معیارهایعینی و ذهنی استفادهها وتوان از شاخصهمزمان می طور بهامتیازات مهم این روش آن است که زا

حال الزم است در این مدل جهت محاسبات ریاضی، تمامیمقادیر نسبت داده شده به معیارها از نوع کمی بوده و در 

- می را TOPSISگر چه روش ا. دلنمویتبدرا به مقادیرکمی ها آنباید صورت کیفی بودن نسبت داده شده به معیارها، می

اي مناسب با اما اینتکنیک به طور ویژه د،به کار بر GISتوان هم در محیطرستري و هم در محیطبرداري مربوط به 

  :باشدمشتمل بر مراحل ذیلمی GIS بریمبتنروش کار . استهایرستریدادهختار سا

در  ام iمعرف نمره خام پیکسل  ���که در آن . شاخص mو  ویآلترنات nبراساس  هاتشکیلماتریس داده: مرحله اول 

  .است ام j اریمع

  



 

 

گیري متفاوت را که در واحدهاي اندازه �����ها، دامنه مقادبردر این مرحله با استانداردسازي داده: مرحله دوم 

تبدیل و  1و  0جود دارند به یک دامنه استاندارد در حدفاصل بین و) کمتری اي، درصدي وگیریرتبههمچون واحد اندازه(

در چنینروندیالیههاي نقشه استاندارد که قابل مقایسه و قابل . آوریمرا به دست می  �����ها مقادیر استاندارد شده داده

  .آیدترکیب با هم هستند به دست می
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���هاوزن: مرحله سوم   کهاي باشد هاباید به گونه؛ مجموع وزنکنیممیاختصاص یافته به هر صفت را تعیین  �

1�� �j0  1و =∑ w��  بدست آید.  

���در وزن متناظربرآن ���با ضرب هر ارزش از الیه صفت استاندارد شده : مرحله چهارم - ، الیه�

  ؛می باشند ���اوي ارزش استاندارد شده وزنیح ،ها؛ هر سلول از الیهنماییممیهاینقشهاستانداردشدهوزنی را ایجاد

ها ارزش( کنیممیتعیین، هاي نقشه استاندارد شدهوزنیرا در رابطه با هر یک از الیه �����ارزش حداکثر : مرحله پنجم

,1�����عنی؛ی ؛)آل هستندکننده نقطه ایدهتعیین ����2, � , v����� =���.  

ها تعیین کننده نقطه ارزش( مکنیمیعینت ،نقشهاستاندارد شده وزنیالیهرا برایهر�����ارزش حداقل : مرحله ششم

,1�����؛ به صورتی که ) آلمنفی هستندایده ����2, � , ������=���  

، یکانفکاک را کنیممیآل و هر گزینه را محاسبه فاصله بین نقطه ایده، با استفاده از یک اندازه انفکاک: مرحله هفتم 

  ؛محاسبه کرد) مستقیمالخط(توان با استفاده از متریک فاصله اقلیدسی می

��� � �∑ ����� � �����  

  کنیم؛ میآلمنفی و هر گزینه را تعیینبین نقطه ایده »فاصله« ،با استفاده از همان اندازه انفکاک: مرحله هشتم

��� � �∑ ����� � �����  

  :کنیممیرا محاسبه  �����نزدیکینسبی به نقطه ایده آلریزرابطهبا استفاده از : مرحله نهم

    ��� = ���

���� ���
  

� 1 کهبه طوري  ���  1به سمت  ���تر باشد آلنزدیکیکگزینه به نقطه ایدهراین اساس هر اندازهب. باشد یم 0�

  ؛ وکندمیل می

  

  



 

 

همراه  ���اي که با باالترین ارزش از ؛ گزینهکردهرتبه بندی ���ها را بر حسب یکترتیبنزولی از گزینه: مرحله دهم 

  )374-375: 1386مالچفسکی، ( باشد بهترین گزینه است

 

 

صورت  ها یبررسرابر با ب. دمختلف پرداخته ش يدربخش ها يها شهرستان يس به رتبه بندیاز مدل تاپس يریبابهره گ

 نیتر محرومنوشهرستان پل دختر به عنوان یشهرستان خرم آباد به عنوان برخوردارتر یتیجمع يها شاخصگرفته در 

  .شناخته شد

  سیتاپس یزان خروجیبراساس م ها شهرستان یکل يسطح بند-2 جدول
  

 
 
 
 

  سیتاپس یزان خروجیبراساس م ها شهرستان یکل يطح بندس) 2( هنقش

%8875 شهرستان خرم آباد  سیمقدارتاپس    
  برخوردار يها شهرستان

%8068 شهرستان بروجرد   سیمقدار تاپس   

%5528 شهرستان دورود  سیمقدار تاپس     

 

مه برخوردارین يها شهرستان  

 

%5487 شهرستان ازنا  سیمقدار تاپس   

%4831 شهرستان سلسله  سیمقدار تاپس   

%4684 شهرستان کوهدشت  سیمقدار تاپس   

گودرزیشهرستان ال  4150% سیمقدار تاپس    

عدم برخوردار يشهرستانها %3875 شهرستان دلفان   سیمقدار تاپس   

%2118 شهرستان پل دختر سیمقدار تاپس   



 

 

استان لرستان بر اساس شاخص هایپایداري در  يها شهرستاندر این مقاله به بررسی و تحلیل سطوح توسعه یافتگی 

تایجیافته ها ن. تس استفاده شده اسیروش پژوهش توصیفی و تحلیلی است و از مدل تاپس. پرداخته شد 1388سال 

روجرد و توسعه ب ؛شهرستان خرم آباد سه 88 سالدر  شهرستان 9در زمینه شاخص هایتلفیقی از مجموع  دهد یمنشان 

افته یگودرز توسعه نیلفانوالد ،پل دختر يزناوسلسله درحال توسعه وشهرستانهاا ،وهدشتک ،دورودشهرستان  چهارافته وی

دیدهمی شود و  وضوح به، ایننابرابري ها ها يزیرنامه هستندعواملمختلفی از جمله عامل طبیعی، اقتصادي، نارسایی در بر

که خرم آباد منابع، نیرویانسانی و سرمایه را به خود جذب کرده است و به  شود یممشخص  ها شهرستانبا مقایسه 

  .پیرامون عمل کرده و ایننابرابري ها روزبروز تقویتمی شود -صورت مرکز 

مشخص شده  ها شهرستان يراساس نقاط قوت وضعف توسعه اب ،دارشهرهایتوسعه پا ییفضا ين هدف و راهبردهاییتع

استان ازشاخص  يشهرستانها يزان برخوردارینه منابع به شناخت میص بهیمناسب جهت تخص يزیبرنامه ر يراب. تاس

عادل وهمه موجود درشهرستانها به توسعه مت يلهایروهاوپتانسین يریق بتوان با بکارگین طریمتاازایازمندیتوسعه ن يها

استان  يدارشهرستان هاین مقاله توسعه پایدر ا. میابیافرادرابه دنبال داشته باشددست  یجانبه که رفاه وسعادت تمام

س مورد یبا استفاده ازمدلتاپس يواقتصادییربنایوز یرتباطا ،یودرمانیهداشتب ،یموزشآ ،تیجمع يلرستان درشاخص ها

 يشهرستانها ها شاخصهدرمجموع ک. ددر سه سطح پرداخته ش ها شهرستان يسپس به سطح بند و ت؛قرارگرف یبررس

مه یوکوهدشت درسطح ن لسلهس ،زناا ،دورودیروجردو درسطح برخورداروشهرستانهاب ،خرم آباد

  . لفانوپلدختردرسطح عدم برخوردارهستندد ،گودرزیالیبرخورداروشهرستانها

  

  

  .داراستانیناپایدرشهرستانها يکاریش اشتغال وکاهش بیافزا-

 يمه هایوگسترش پوشش ب یبه خدمات درمان یهمگان یابیجهت دست یدرمان – یبهداشت يها بخش يتوانمندساز -

  .یاجتماع

بیکاري از طریق تمرکز زداییصنعتی از برخیشهرهاي بزرگ نظیر خرم آباد و استقرار  شبهبود وضعیتاقتصادي و کاه -

  محروم؛  يها شهرستاندر  ها آن

که از لحاظ  ییها شهرستان خصوص بهحمایت از تولیداتکشاورزي در جهت کاهش مهاجرت هاییشهري و روستایی  -

  درآمد وابستگیبیشتري به کشاورزي دارند

  .که عامل اصلی توسعه یافتگی استان است ها شهرستانتوجه به راه هایارتباطی و موقعیتنسبی  -
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