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 شاندونگ

 جغرافیا 

 (2020) کیلومتر مربع 157900:  مساحت 

 موقعیت ژئوپلتیک : 

بخش های بیشتری از مرکز این استان کوهستانی است شرق این استان پوشیده از تپه می 

رد در باشد شبه جزیره شاندونگ با پیشروی در دریا دریای یوهای در شمال غرب را از دریای ز

آب و هوای این استان معتدل است . تابستانها گرم و بارانی و .شرق و جنوب جدا کرده است 

درجه 23تا  34)   درجه 1تا  5زمستان ها سرد و خشک می باشد . میانگین دمای هوا بین 

 انتیگراد در ماه جوالی می باشد .درجه س 28تا  24فارنهایت ( در ماه ژانویه و 
 جینان:  مرکز استان 

 شهرهای مهم  : 

Qingdao , Yantai , Ji’nan , Weifang , Zibo , Ji’ning , Dongying , Linyi     

 جمعیت

 (2020) هزار نفر 650میلیون و  101:  میزان جمعیت 

 منابع و محیط زیست

 : منابع آبی  

میلیون متر مکعب( و منابع آب های  100) 8/201منابع آب های زیرزمینی  2020در سال 

متر  3/370میلیون متر مکعب( بود. سرانه منابع آبی به ازای هر نفر  100) 8/259سطحی

 مکعب بود. 

 : محیط زیست 

شاندونگ در منطقه آب و هوایی معتدل و مرطوب گرم است، به طوری که دارای چهار فصل با 

بیش  یخ بندان میلی متر، و  590-550 درجه، بارش ساالنه  14دمای متوسط ساالنه در حدود 

 .مناطق داخلی استروز در  220روز در منطقه ساحلی و بیش از  180از 

 وضعیت اقتصاد 

 شد ساالنه )درصد(ر (2020ارزش ) شاخص های اقتصادی

 6/3 9/7312 تولید ناخالص داخلی )میلیارد یوان(

 7/2 4/536 صنایع اولیه )میلیارد یوان(
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 3/3 2/2861 صنایع ثانویه )میلیارد یوان(

 9/3 3915 صنایع ثالث )میلیارد یوان(

 8/2 - تورم )شاخص بهای مصرفی ، %(

 

 صنایع 

است. از لحاظ این استان دارای ذخایر بزرگ نفت ، گاز طبیعی ، زغال سنگ ، آهن ، الماس و بوکسیت 

زغال سنگ  –بازده طال در چین در جایگاه نخست قرار دارد. میدان نفتی شنگلی دومین تولیدکننده نفت 

 کشور در شمال غربی شاندونگ قرار دارد . 

 کشاورزی

این استان مکان مناسبی برای رشد تنباکو و توسا است. همچنین میوه ها یفصلی از جمله سیب یانتای ، 

گالبی الی یانگ ، رطب للینگ و هندوانه دژو کشت می شود. ماهی ، میگو و اشنه دریایی در آب های 

سایر محصوالت است. تولید و نخ  ذرت ، ، این استان تولید کننده بزرگ گندم ساحلی دیده می شود.

 بادام زمینی این استان یکچهارم کل تولید ملی است. 

 صنایع و ساخت و ساز

د صنایع شیمیایی و پزشکی در توسعه محصوالت پتروشیمی، محصوالت شیمیایی ، الستیک، داروهای ض

 اهمیت به سزایی دارند. و داروهای گیاهی تومور و بیماریهای قلبی عروقی 

 تنی ،صنعت نساجی و پوشاک بر توسعه لباس های سفارشی ، پیراهن، لباس های مد روز، لباس های بافن

 .کت ، و لباس های ورزشی برای بهبود طراحی و تولید تمرکز می کند

فعالیت های   .چین استشاندونگ پس از گوانگدونگ و جیانگسو سومین نیروگاه تولیدی صنعتی در 

صنایع عمده شامل پارچه   .واقع شده استویهای  وجینان ، ویفانگ ، یانتای صنعتی عمدتا در چینگدائو، 

و پوشاک، ماشین آالت، لوازم الکترونیکی مصرفی، مصالح ساختمانی، فلزات، پتروشیمی، فوالد، ذغال 

 می باشد.  سنگ و خاکستر سودا و پردازش مواد غذایی
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 حمل و نقل ، پست و ارتباطات

 286800کیلومتر ،  6900زادراه های این استان به ترتیب به طول راه آهن ، بزرگراه و آ 2020ل در سا

کالن شهرهای این استان دارای فرودگاه هایی برای پروازهای داخلی به  کیلومتر رسید. 7500کیلومتر و 

 است. جینان ، چینگدآو و یانتای 

میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند. تمامی شهرها و بخش های این استان می توانند  8در این استان 

 از طریق تلفن ، خطوص اختصاصی و پهنای باند به اینترنت دسترسی  داشته باشند. 

 سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و توسعه امالک و مستغالت

 یافت. افزایشدرصد  6/3با  2020در سال دارایی های ثابت  بخش سرمایه گذاری در

 بخش ، 2019 سال انیپا در. است دیتول بخش در عمدتا شاندونگ در یخارج میمستق یگذار هیرماس

 ، 2019 سال در داد. اختصاص خود به را یخارج میمستق یگذار هیسرما کل از درصد 5/59 دیتول

 لیتشک را یخارج میمستق یگذار هیسرما کل از ٪2/67 ثالث بخش در یخارج میمستق یگذار هیسرما

 . داد

 بازار مصرف

مراکز بزرگ تجاری در بازار بزرگ مصرف چین است.  ومینس و جیانگسو این استان پس از گواندونگ

سرانه درآمد قابل مصرف ساالنه با  2020جینان ، چینگدوآ ، یانتای و وِیفانگ واقع هستند. در سال 

 یوان رسید.  726/43 درصدی به 3/3افزایش 

 ترکیب سرانه مخارج خانوارهای شهری )درصد(

 2019 

 1/26 خوراک

 6/7 پوشاک

 8/7 لوازم خانگی

 2/8 دارو و خدمات پزشکی

 1/14 حمل ونقل و ارتباطات

 9/11 سرگرمی ، فرهنگی و آموزش

 22 سکونت
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 خارجی و گردشگریروابط اقتصاد 

 : روابط اقتصادی خارجی 

پس از ژاپن و کره به دلیل موقیعت جغرافیایی مهم ترین بازار آمریکا  2019در سال 

الکترونیک، منسوجات،  ،ه اقالم صادراتی شامل ماشین آالتصادرات این استان بود. عمد

آن ، فلزات پایه و... می  فرآورده ها ی، پالستیک و پوشاک، مواد شیمیایی و لوازم جانبی

 باشد. 

کره جنوبی ، آمریکا ، استرالیا و برزیل منابع مهم وارداتی می باشند. عمده اقالم وارداتی 

عبارتند از : مواد معدنی ، ماشین آالت و تجهیزات برقی ، دانه و میوه ، پالستیک و فرآورده 

 های پالستیکی. 

میلیون دالر و ارزش واردات از  65/3به هنگ کنگ  اندونگشمیزان صادرات  2019در سال 

  میلیون دالر بود. 186هنگ کنگ 

 کاهش درصدی و 1/17به ترتیب با رشد  2020میزان صادرات و واردات این استان در سال 

 میلیارد دالر رسید .  4/129میلیارد دالر و  189درصدی به 5/4

 ردشگری :گ  

عبارتند از : جینان ، پایتخت شاندونگ که از زمان  جاذبه های گردشگری استان شاندونگ

شهر تفریحی ساحلی شمه معروفش دارای شهرت می باشد .چ 72سلسله مینگ به جهت 

 کینگدائو واقع در جنوب جزیره شاندونگ که دارای نوشیدنی های معروفی می باشد .
 

 درصد تغییر 2019 

 +6/8 933 تعداد گردشگران داخلی )میلیون نفر (

 +3/12 085/1 درآمد حاصله )میلیارد یوان(

 +6/1 21/5 تعداد گرداشگران خارجی  )میلیون نفر (

 +5/1 41/3 (دالر)میلیارد  درآمد حاصله
 

 استانداردهای معیشتی ، اشتغال و امنیت اجتماعی

 : استاندارد معیشتی 

موسسات مراقبت های و  عدد 2422در استان شاندونگ به بهداشت  ، تعداد مراکز2020در سال 

 . عدد رسیدند.  84872بهداشتی به تعداد 

 اشتغال : 
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 10) 1098به  درصدی 46/2 رشدبا میانگین  این استان در 2020تعداد افراد شاغل در سال 

رخ بیکاری ن 2020یوان بود. در سال  87749رسید که میانگین حقوق ساالنه آن ها  (هزار نفر

 درصد بود.  1/3این استان 

 آموزش ، علم و فناوری ، فرهنگ  

 : آموزش  

 مورد رسید.  152به  2020تعداد مراکز آموزش عالی این استان در سال 

 : علم و فناوری 

 درصدی، به 62/7 رشدبا میانگین  شاندونگ هزینه تحقیق و توسعه برای 2020در سال 

 رسید.( میلیون یوان 100) 13656187

 : فرهنگ  

 های ماندارین در شاندونگ رایج است .گویش 

 .گروه غذای معروف سنتی چین محسوب می گردد  8غذای شاندونگ یکی از 

 

 


