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  ایرانهاي  شاخص توسعه انسانی در استان

                                                                          
  ∗عبدالکاظم نیسی

  چکیده
ها براي دستیابی به هدف ارتقاي سطح زندگی آنها   کار توانمندسازي انسان و بهبود شاخص توسعه انسانی بهترین ساز: مقدمه

 ارتقاي سطح کیفیت زندگی افراد یک جامعه در گرو .شود هاي انسانی حاصل می  گیري از توانمندي ریق بهرهاست که از ط
   .تحول اساسی در متغیرهاي اقتصادي، آموزشی و بهداشتی است

نیاز  سنجش رابطه نابرابري اجتماعی و درجه توسعه انسانی در استان هاي کشور با بهره گیري از اطالعات مورد: بررسیروش 
هاي آموزش، امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی تشکیل دهنده اجزاي  شاخص .استفاده شده است1385از نتایج سرشماري 

بر اساس اطالعات  .روند و شاخص توسعه انسانی در واقع میانگین این سه شاخص است شاخص توسعه انسانی به شمار می
  .محاسبه گردید اي کشوراستان هبدست آمده شاخص توسعه انسانی براي 

، دون احتساب نفت خام و گاز طبیعیب امتیاز شاخص توسعه انسانیکمترین یافته هاي این مطالعه نشان داد که : یافته ها
مربوط  امتیاز و بیشرین )6436/0(آذربایجان غربی ،)635/0(کردستان ،)5823/0(بلوچستان سیستان و هاي استان مربوط به

امتیاز مربوط کمترین  همچنین نتایج مطالعه نشان داد،. بود )724/0(اصفهانو  )7289/0(یزد ،)7596/0(تهرانهاي  استانبه 
 کردستان ،)0.5823(بلوچستان سیستان و استانهاي مربوط به با احتساب نفت خام و گاز طبیعی به شاخص توسعه انسانی

مربوط به  با احتساب نفت خام و گاز طبیعی نسانیامتیاز شاخص توسعه ا و بیشرین )6436/0(آذربایجان غربی ،)635/0(
 اصفهانو ) 7289/0(یزد ،)7461/0(بوشهر ،)7596/0(رانته ،)7607/0(خوزستان ،)7985/0(بویراحمد کهگیلویه و هاي استان

  .بود) 724/0(
هاي با کمترین و  استان امتیاز ،سال گذشته 15ها در طی  همه استان علیرغم بهبود شاخص توسعه انسانی در: نتیجه گیري

  . شاخص توسعه انسانی تقریبا تغییر نکرده اند یزانبیشترین م
  55-62): 1(2 ؛1389 بع  ف

  
  .سواد، امید به زندگی، تولید ناخالص ملی، ایران ،شاخص توسعه انسانی:  کلمات کلیدي

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز گروه بهداشت محیط، عضو هیئ استادیار، ∗
  لونویسنده مسو-1
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   مقدمه
توسعه انسانی در بـاره ایجـاد محیطـی کـه در آن     

مولـد   ،شکوفا کرده را عدادهاي بالقوه خودمردم بتوانند است
اســاس  نیازهــا و منافعشــان  زنــدگی خــودرا بــر  وباشــند 

. مـردم ثـروت واقعـی ملـل هسـتند      .بسازند، بحث می کند
توسعه انسانی فراینـد گسـترش فرصـتهاي انتخـاب افـراد       

، اشـتغال  قبت بهداشتی، درآمدتحصیل و آموزش، مرابراي 
 ، ترکیبـی از میـزان  انسـانی شاخص توسـعه    .و غیره است

تولید  و تحصیالت ي متعادل شده امید به زندگی، سواد،ها
شـاخص توسـعه انسـانی در    .  سرانه ناخالص ملی می باشد

این شاخص در  .)8و1( واقع میانگین این سه شاخص است
، محبـوب الحـق و   ان پاکستانیتوسط اقتصادد 1990سال 

شـکده اقتصـاد   ریچارد جولی با کمـک دانشـگاه یالـه و دان   
برنامـه توسـعه ملـل    از آن سال به بعـد  . لندن پشنهاد شد

آن را در گزارش توسعه انسانی خود مـورد اسـتفاده    متحد
 ،هـدف اصـلی توسـعه    ": محبوب الحق می گویـد . قرار داد

ها می توانند  این انتخاب. هاي مردم است گسترش انتخاب
 ، بمـردم اغلـ  . نهایت باشند و طـی زمـان تغییـر کننـد     بی

نشان نمی دهنـد  خودشان را  ، در درآمدهایی که  موفقیت
مانند دسترسی به دانـش، تغذیـه، خـدمات     قدر نمی دانند

 هــا و ، امنیــت در برابــر جــرمبهداشــتی، معــاش مطمــئن
هــاي  ، آزاديهـا، اوقـات فراغــت رضـایت بخـش     خشـونت 

 .هـاي اجتمـاعی   ی و مشارکت در فعالیـت سیاسی و فرهنگ
یط مساعد براي یـک زنـدگی لـذت    حهدف توسعه ایجاد م

ارتقـاي توسـعه    .)8و1( "مولد است ، سالم وبخش، طوالنی
انسانی به ظرفیت کسب دانش، دسترسی به امکانات مادي 

متـی   م بـا سـال  انـی و تـو   و برخورداري از عمر طوالزندگی 
بر اساس معیارهاي توسعه انسانی بهبـود در  .  بستگی دارد

قــاي ســطح آمــوزش و وضــعیت اقتصــادي و معیشــتی، ارت
نی شدن عمـر   دسترسی به آن براي آحاد یک جامعه، طوال

  متی افراد جامعه سطح توسعه انسـانی را بـاال   و افزایش سال
اسـت بـراي نشـان     شاخص درآمد سرانه شاخصـی  .برد می

مختلف از نظر تولید ناخالص  یا مناطق  دادن رتبه کشورها
محاســبه ر  داخلــی ســرانه کــه براســاس قــدرت خریــد دال

یـا   ل شـکاف و فاصـله زیـاد بـین کشـورها     به دلی. شود می
و پایین براي محاسبه شاخص بـه    داراي درآمد باال مناطق 

جاي رقم مطلق تولید ناخـالص داخلـی سـرانه بـه قـدرت      
ر از لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه به قدرت  خرید دال
 شـاخص . شـود  ر براي تعدیل شاخص استفاده می خرید دال

آموزشی در برگیرنده نرخ پوشش تحصیلی در مقاطع سنی 
ایــن شــاخص از میــانگین وزنــی شــاخص . مختلــف اســت

نویسـی ناخـالص    ن و شاخص ترکیبی نام باسوادي بزرگساال
نویسی از تعداد افـراد   شاخص ترکیبی نام. شود محاسبه می

هاي مختلف تحصیلی بـه تعـداد    شاغل به تحصیل در گروه
امید به  .)8و1(آید  دست می ان سن بهجمعیت واقع در هم

زندگی، انتظار زنده ماندن یک فـرد در بـدو تولـد را نشـان     
دهد به شرط آنکه الگوي مرگ و میر رایج در زمان تولد  می

متـی،   این شاخص تابع سال. فرد به همان صورت باقی بماند
هاي  کیفیت زندگی، امکانات بهداشتی، دسترسی به حداقل

ضـطراب، آرامـش و برخـورداري از امنیـت     زندگی، فقدان ا
به عبارت دیگـر، برخـورداري از   . اقتصادي و اجتماعی است

پذیري در برابر بیمـاري   مت در درازمدت، میزان آسیب سال
هـدف کلـی    .)8و1( دهد هاي ناگهانی را کاهش می یا مرگ

هاي مختلف ایران از نظر  این بررسی تعیین وضعیت استان
  . ستشاخص توسعه انسانی ا

  
  بررسی روش 

این مطالعه یک نوع مطالعه مقطعی است که در  
آن با استفاده از فرمول محاسبه ارزش توسعه انسانی 

استان  30 براي طی چهار مرحله این میزان) سازمان ملل(
ابتدا بر اساس فرمول مربوطه، ابتدا . کشور محاسه گردید

  .شاخص سواد محاسبه گردید
 براي استانزان سواد اطالعات مربوط به می -1

ده از از سایت مرکز آمار ایران محاسبه شهاي ایران 
اطالعات مربوط  و )4(بدست آمد 1385سرشماري سال 

 ایی وم، راهنزان ثبت نام در دوره هاي ابتداییمیبه 
  . بدست آمد )1(ن از سایت برنامه توسعه ملل متحددبیرستا

• Education Index   = Adult literacy 
Index + Combined Gross Enrolment Index  

شاخص سواد = شاخص آموزش وتحصیالت 
  شاخص ثبت نام دوره هاي تحصیلی + بزرگساالن 

• Adult literacy Index = 2/3 (Adult 
Literacy Rate) 

میزان سواد (    2/3=  شاخص سواد بزرگساالن 
  ) بزگساالن

•  Combined Gross Enrolment Index 
= 1/3 (Gross Enrolment Ratio) 
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 1/3= شاخص ثبت نام دوره هاي تحصیلی 
  )نسبت ثبت نام خام (

 در استان زندگیاطالعات مربوط به امید به  -2
و  )6(بدست آمد نیز از منابع مربوطه هاي مختلف ایران

 :  شاخص امید به زنده ماندن به ترتیب زیر محاسبه گردید 
 Life Expectancy Index = 

Actual – Min / Max – Min 
واقعی براي هر  مقدار= شاخص امید به زنده ماندن 

  مقدار حداقل  –مقدار حد اکثر  ÷مقدار حد اقل  –استان 
سال  85سال و مقدار حداکثر   25مقدار حداقل 

  .توسط برنامه ملل متحد پیشنهاد شده است
   Max – Min = 85 – 25 = 60 

ها  استانوط به در آمد سرانه براي اطالعات مرب -3
با استفاده از آمار  محصول ناخالص داخلی به تفکیک  نیز

هاي  از اطالعات اقتصادي حساب) 1384سال (استان 
اساس سپس بر .)5(آمار ایران محاسبه شد منطقه اي مرکز

براي هر استان محاسبه روش زیر شاخص توسعه انسانی 
  :شد

• GDP Index = log Actual – log Min 
/ log Max – log Min 

دالر و  40000که حداکثر تولید ناخااص سرانه 
دالر توسط برنامه ملل  100حداقل تولید ناخااص سرانه 

  .متحد تعیین شده است
Log Max – log Min = log 40000 – 

log 100 = 4.6 – 2 = 2.6 
اطالعات موجود در حسابهاي منطقه اي شامل 

) اتکشاورزي ، صنعتی و خدم(هاي اقتصادي  همه فعالیت
. و منابع طبیعی ومعدنی ازجمله نفت خام وگاز طبیعی بود

با احتساب  سرانه پس از محاسبه شاخص تولید ناخالص
براي محاسبه دقیقتر دوباره انها براي است نفت خام و گاز

 ،ها سرانه براي همه استان محاسبه شاخص تولید ناخالص
فت خام و گاز طبیعی محاسبه بدون در نظر گرفتن ن

، ابتدا ن اطالعات برحسب میلیون ریال بودچو .گردید
ریال و سپس برحسب دالر  شاخص برحسب میلیون

  .حساب شد
در این مرحله شاخص توسعه انسانی با   -4

هاي محاسبه شده در جداول فوق براي  استفاده از شاخص
  .هاي مختلف به ترتیب زیر محاسبه گردید استان

• HDI = Education Index + GDP 
Index + Life Expectancy Index / 3 

  
   یافته ها

امتیاز کمترین یافته هاي این مطالعه نشان داد که 
بدون احتساب نفت خام و گاز  شاخص توسعه انسانی

 بلوچستان سیستان و هاي ، مربوط به استانطبیعی
و  )6436/0(آذربایجان غربی ،)635/0(کردستان، )5823/0(

 یزد ،)7596/0(تهراني ها امتیاز مربوط به استانبیشرین 
همچنین نتایج مطالعه . بود) 724/0(اصفهانو  )7289/0(

 امتیاز مربوط به شاخص توسعه انسانیکمترین  نشان داد،
مربوط به استانهاي  با احتساب نفت خام و گاز طبیعی

 ،)635/0(کردستان ،)0.5823(بلوچستان سیستان و
توسعه  امتیاز شاخص و بیشرین )6436/0(آذربایجان غربی

 مربوط به استان با احتساب نفت خام و گاز طبیعی انسانی
   خوزستان ،)7985/0(بویراحمد کهگیلویه و هاي

 یزد ،)7461/0(بوشهر، )7596/0( تهران ،)7607/0(
نتایج محاسبه شاخص  .بود) 724/0(اصفهانو ) 7289/0(

ت خام احتساب نف هاي ایران با توسعه انسانی براي استان
  .آمده است  1 ی در جدول شمارهو گاز طبیع
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  با احتساب نفت خام و گاز طبیعی محاسبه شاخص توسعه انسانی :1جدول شماره
  

  
  

شاخص توسعه 
  انسانی
HDI  

 

شاخص دستیابی  امید به 
  زنده ماندن

Life Expectancy 
Index  

شاخص 
  دستیابی

  تولید ناخالص
GDP 
Index  

 شاخص دستیابی
Education 

Index 

 
  صشاخ

        استانها

  آذربایجان شرقی 0.7867  0.5 0.7559 0.6821
  آذربایجان غربی 0.7344  0.439  0.7476 0.6436
  اردبیل 0.7756  0.45  0.7535 0.6597
  اصفهان  0.8425  0.556  0.7736 0.724
  ایالم 0.823  0.607 0.7398 0.7233
  بوشهر 0.8252  0.657 0.756 0.7461
  تهران 0.8844  0.606 0.7883 0.7596
  چهارمحال و بختیاري 0.7954  0.44 0.7572 0.6642
  خراسان جنوبی 0.7893  0.449 0.7478 0.662
  خراسان رضوي 0.824  0.478 0.7478 0.6833
  خراسان شمالی 0.7761  0.46 0.7478 0.6613
  خوزستان 0.7994  0.72 0.7628 0.7607
  زنجان  0.7858  0.488 0.751 0.6749
  سمنان 0.8546  0.54 0.7701 0.7216
  سیستان وبلوچستان 0.6574  0.366 0.7236 0.5823
  فارس  0.7928  0.499 0.7613 0.6844
  قزوین 0.8472  0.532 0.7732 0.7174
  قم 0.8192  0.486 0.7713 0.6922
  کردستان 0.744  0.427 0.734 0.635
  کرمان 0.823  0.505 0.7392 0.6891
  کرمانشاه 0.7935  0.451 0.7462 0.6734
  کهگیلویه وبویراحمد 0.833  0.819 0.7435 0.7985
  گلستان 0.8072  0.463 0.7506 0.6736
  گیالن 0.8123  0.485 0.7685 0.6886
  لرستان 0.8046  0.439 0.7475 0.6637
  مازندران 0.8267  0.524 0.7665 0.7057
  مرکزي  0.8164  0.566 0.7622 0.7149
  نهرمزگا 0.7781  0.552 0.7502 0.6834
  همدان 0.7882  0.464 0.756 0.6694
  یزد 0.8461  0.534 0.7765 0.7289
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آمده  2هاي ایران بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی در جدول شماره  نتایج محاسبه شاخص توسعه انسانی براي استان
  .است

  
  ز طبیعیبدون احتساب نفت خام و گا شاخص توسعه انسانی  :2جدول شماره 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

HDI شاخص  
  استانها          

  آذربایجان شرقی 0.6821
  آذربایجان غربی 0.6436
  اردبیل 0.6597
  اصفهان  0.724
  ایالم 0.6701
  بوشهر 0.7132
  تهران 0.7596
  چهارمحال و بختیاري 0.6642
  خراسان جنوبی 0.662
  خراسان رضوي 0.6831
  خراسان شمالی 0.6613
  خوزستان 0.6965
  زنجان  0.6749
  سمنان 0.7216
  سیستان وبلوچستان 0.5823
  فارس  0.6812
  قزوین 0.7174
  قم 0.6929
  نکردستا 0.635
  کرمان 0.6891
  کرمانشاه 0.6633
  کهگیلویه وبویراحمد 0.67
  گلستان 0.6736
  گیالن 0.6886
  لرستان 0.6624
  نمازندرا 0.7057
  مرکزي  0.7149
  هرمزگان 0.6923
  همدان 0.9214
  دیز 0.7289
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  و نتیجه گیريبحث 
  سواد

کمترین میزان  بر اساس محاسبات این مطالعه،
 بلوچستان سیستان وهاي  سواد به ترتیب در استان

 آذربایجان غربی ،درصد47/77با  کردستان ،درصد01/68با
در صد  بود و  13/79 با خراسان شمالی درصد و77/77 با

 27/91 با تهرانهاي  میزان سواد در استان بیشترین
درصد و  07/88  با  یزد ،درصد 6/88 با سمنان ،درصد

در سال ها  این میزان. درصد بوده است53/87 با اصفهان
: هاي با کمترین سواد به ترتیب ستانبراي ا 1375

 9/56 با کردستان ،درصد 481/48 با نچستابلو سیستان و
 استان براي  درصد بوده و1/61با آذربایجان غربی و صددر

 ،درصد 7/84  باتهران  :به ترتیب هاي با بیشترین  سواد
 (درصد بوده است 5/79 با اصفهاندرصد و 5/79باسمنان 

هاي مرکزي  همانطور که مالحظه می شود استان .)8و 7
داراي وضعیت بدلیل تمرکز قدرت و ثروت  نبخصوص تهرا

. هاي حاشیه اي و مرزي می باشند ت به استانبهتري نسب
تهران و کمبود مدرسه و وجود مازاد بر نیاز معلمان در 

  .معلم در استانهاي مرزي یک واقعیت است
  امید به زنده ماندن

کمترین میزان امید به زنده ماندن  در این مطالعه
: هاي به ترتیب متعلق به استان) سال(در بدو تولد 

 کرمان، 04/69کردستان، 42/68 انبلوچست سیستان و
بیشترین میزان امید به زنده و  بود 39/69 ایالم و 35/69

با  نتهرا :هاي متعلق به استان) سال(ماندن در بدو تولد 
با  قزوین ،42/71با   اصفهان ،59/71با  یزد ،3/72

کمترین میزان امید به زنده ماندن در . بوده است39/71
 سیستان وبه ترتیب  1375 در سال  )سال(بدو تولد 
 کهکیلویه و بویر احمد، 6/61 کردستان، 1/61بلوچستان

بیشترین میزان امید به زنده ماندن در بدو  و  بوده 4/63
 با نتهرابه ترتیب متعلق به  1375در سال  ) سال(تولد 

است بوده  3/70 با  گیالنو  3/70 با اصفهان، 5/70
ا در این زمینه به ه دالیل اختالف بین استان ).8،7،3(

وجود امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی بیشتر و با 
هاي برخوردار و عدم وجود و یا  کیفیت بهتر در استان

  . ضعف این امکانات و خدمات می باشد
  تولید ناخالص سرانه 

 سال- دالربر حسب   کمترین تولید ناخالص سرانه
 89/897با احتساب نفت خام وگاز طبیعی به ترتیب شامل 

، کردستانبراي  57/1291، بلوچستان سیستان وبراي 
بوده  آذربایجان غربیبراي 3/1386 و لرستانبراي 3/1386
عبارت بود از ) سال-دالر(بیشترین تولید ناخالص سرانه و 

 براي 5/7490 ،بویراحمد کهگیلویه وبراي 68/13473
بود  ایالم براي  5/3790و  بوشهربراي  2/5124، نخوزستا

بدون احتساب )  سال -دالر(مترین تولید ناخالص سرانه  ک
سیستان و : هاي به ترتیب استاننفت خام و گاز طبیعی 

کهگیلویه و بویر ، 57/1291انکردست ،89/897بلوچستان
- دالر(بیشترین تولید ناخالص سرانه  و  24/1340احمد  

به ترتیب بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی )  سال
بوشهر ، 2959مرکزي ، 09/37690تهران  :هاي استان

کمترین تولید  .اندبوده ، 8/2795اصفهان ، 85/2834
هاي  نیز متعلق به استان1375 در سالناخالص سرانه 

و  زنجان، بویراحمد کهگیلویه و، بلوچستان سیستان و
و  فارس، تهرانمتعلق به بیشترین تولید ناخالص سرانه  

 مالحظه می شود استانطور که  همان )8و7(قم بوده است
یل لده خوزستان ب هایی مانند کهگیلویه و بویر احمد و

داشتن ذخایر نفت و گاز طبیعی از نظر تولید سرانه در 
این ذخایر  جزء  رتبه هاي باال قرار می گیرند ولی با حذف

هاي با رتبه پایین قرار می گیرند این مطلب کامال  استان
هاي  طبیعی به استانروشن می کند که سود این ذخایر 

برخوردار مرکزي مانند تهران منتقل شده و باعث توسعه 
هاي  که  خود استان اقتصادي آنها می شود، در حالی

خوزستان از سود آنها محروم می  کهگیلویه و بویر احمد و
  .مانند

  
  شاخص توسعه انسانی 

میزان شاخص توسعه کمترین  در این مطالعه
 مربوط به م و گاز طبیعیبا احتساب نفت خا انسانی

و  بود آذربایجان غربی و کردستان،بلوچستان سیستان و
با احتساب نفت خام  میزان شاخص توسعه انسانیبیشرین 

، بویراحمد هگیلویه وک به ترتیب مربوط به و گاز طبیعی
کمترین  .بود اصفهانو  یزد، بوشهر، تهران، خوزستان

نفت خام و بدون احتساب  میزان شاخص توسعه انسانی
 سیستان و، هاي به ترتیب مربوط به استان گاز طبیعی
میزان بیشرین  و آذربایجان غربیو  کردستان، بلوچستان

بدون احتساب نفت خام و گاز  شاخص توسعه انسانی
و  یزد، تهران هاي به ترتیب مربوط به استان طبیعی
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میزان کمترین   1375که در سال  در حالی .بود اصفهان
سیستان و متعلق به  به ترتیب  عه انسانیشاخص توس

بیشرین و  کهگیلویه و بویر احمدو  کردستان، بلوچستان
 استان به ترتیب متعلق به میزان شاخص توسعه انسانی

طور که  همان. ) 8و2(بوده است اصفهان و قم، تهران هاي
اد تفاوت در باال اشاره شد عوامل پیچیده و زیادي در ایج

 از نظر شاخص هاي محاسبه شده  ربین استانهاي کشو
 ،علت اصلی، اما به نظر می رسد که دارند نقش 

تمرکزگرایی شدید در نظام حکومتی ایران و عدم توزیع 
بین ها، امکانات و ثروت  مناسب اختیارات و مسولیت

  . است هاي مختلف کشور استان
علیرغم بهبود شاخص توسعه انسانی در همه 

هاي با  گذشته ، اما استانسال  15ها در طی  استان
کمترین و بیشترین مقدار شاخص توسعه انسانی تقریبا 

  . تغییر نکرده اند
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A survey on the human development index in the Provinces of Iran 

 
Neisi A∗ 

 
Abstract 
Introduction: Improvement in the Human development index (HDI) is a tool to enable 
human to promote their quality of life using human potentiality. Promoting quality of life 
depends on the fundamental changes in economic, educational and health variables. 
Method: Data of Iran census in 2006 was used to calculate social inequity and human 
development degrees in the provinces of Iran. Education index, life expectancy index and 
gross domestic production indexes are components of HDI. In fact, HDI is a mean of these 
Indexes.  According to the obtained data, HDI was calculated for Iran provinces. 
Results: the findings of study showed the minimum value of HDI, without considering raw 
petrol & natural gas, was obtained 0.5823 from Sistan & Baluchestan. The other least values 
were obtained 0.635 and 0.6436 from Kurdistan and West Azerbaijan, respectively. The 
maximum HDI without considering raw petrol & natural gas was obtained 0.7596 from 
Tehran. The other highest values were obtained 0.7289 and 0.724 from Yazd and Esfahan, 
respectivelely. The minimum HDI with considering raw petrol & natural gas was obtained 
0.5823 from Sistan & Baluchestan. The other least values were obtained 0.635 and 0.6436   
from Kordestan and West Azarbaijan, respectiveley. The Maximum HDI with considering 
raw petrol & natural gas was obtained 0.7985 from Kohgiloyeh & Boirahmad. The other 
highest values were obtained 0.7607, 0.7596, 0.7461, 0.7289 and 0.724 from Khuzestan, 
Tehran, Boshehr, Yazd and Esfahan respectivelely. 
Conclusion: Despite of HDI, improvements in all provinces since 15 years ago, provinces 
with the least and the highest values of HDI have almost remained unchanged.   
 
Keywords: Human Development Index (HDI), Education, life expectancy, gross domestic 
production, Iran. 
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