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 پکن

 جغرافیا 

 کیلومتر 411هزار و  16:  مساحت 

 موقعیت ژئوپلتیک : 

غرب کشور چین واقع شده و پایتخت این کشور می باشد.این شهر در تقسیمات  پکن در شمال

آید. پکن پس از شانگهای دومین شهر بزرگ چین به کشوری معادل یک استان به شمار می

های شرق آسیا از شمالی( همانند بسیاری از پایتخترود.نام پکن )به معنای پایتخت شمار می

محل جغرافیایی آن واقع در شمال چین اقتباس شده است.در شرق آسیا رسم است نام 

ها را از محل جغرافیایی آنها اقتباس می کنند.نام پکن در طول تاریخ دچار تحوالت پایتخت

آن بیجینگ می گویند که این نام، زیادی شده است؛ پیکین نام اصلی این شهر است. در غرب به 

 24شهر،  119برداشتی است که مبلغان مذهبی فرانسوی از نام بینپیگ داشته اند.پکن دارای 

پکن در شمال چین قرار دارد و کمان شمالی این  ناحیه است. 125منطقه نژادی و  5شهرستان، 

انند سپری پکن را از ها در طول تاریخ همشهر در محاصره چندین رشته کوه است. این کوه

اند.در پکن دو رودخانه به نام های یونگ رینگ و داشتهدستبرد اقوام مهاجم شمالی محفوظ نگه

 . روندچائوبی وجود دارد که خود زیر مجموعه حوزه آبریز هایهه به شمار می

 پکن : مرکز استان 

  شیدان ،چیانمن ،وانگ فوجینگ :شهرهای مهم 

 جمعیت

 (2020هزار نفر ) 890میلیون و  21:  میزان جمعیت 

 منابع و محیط زیست

 : منابع آبی  

میلیون متر مکعب( و آب های زیرزمینی  100) 2/8 سطحی های میزان منابع آب 2020در سال 

متر مکعب  8/117سرانه منابع آبی به ازای هر نفر میلیون متر مکعب( بوده است و 100) 3/22

 می باشد. 
 : محیط زیست 

 . ها بسیار سرد استها بسیار گرم و در زمستانهوای پکن بسیار خشن است؛ در تابستان آب و

های گرم و مرطوب و زمستانهای سرد و  خشک، با تابستان "پکن دارای آب و هوای قاره ای نسبتا

درجه  -3 /7خشک و همراه با باد و در پاییز و بهار آب و هوای بارانی دارد.میانگین دما در ژانویه 

 گراد است. درجه سانتی 26 /2گراد و در جوالی  سانتی
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 وضعیت اقتصاد 

 رشد ساالنه )درصد( (2020ارزش ) شاخص های اقتصادی

 2/1 3/3610 تولید ناخالص داخلی )میلیارد یوان(

 -5/8 8/10 صنایع اولیه )میلیارد یوان(

 1/2 6/571 صنایع ثانویه )میلیارد یوان(

 0/1 9/3.027 یوان(صنایع ثالث )میلیارد 

 7/1 - تورم )شاخص بهای مصرفی ، %(

 

 صنایع 

را به خود اختصاص داد . بخش  2019در سال درصد از تولید ناخالص استان  80 بخش خدمات پکن

سه بخش بزرگ در صنعت است و  و خدمات فنی و پژوهش های علمی نانس ، خدمات فناوری اطالعاتفای

 شکیل می دهند. را ت 2019سال درصد از تولید ناخالص داخلی  8درصد و  5/13درصد ،  5/18به ترتیب 

 کشاورزی

 100) 171به  2021 در سه ماهه سوم سالشیالت  و دامپروری جنگلداری، کشاورزی، ناخالص تولید

 ( رسید.یوآن میلیون

 صنایع و ساخت و ساز

میلیون  100) 5.693به  2021درصدی در سال  91/9ساالنه با میانگین رشد  صنعت ارزش افزوده بخش

 . رسیدمیلیون یوان(  100) 1.620به  ساز ساخت و ارزش افزوده بخشیوان( و 

 حمل و نقل ، پست و ارتباطات

در سال  متروی پکن .مسافران است ترافیکاز نظر  جهانشلوغ  فرودگاهدومین  المللی پکنفرودگاه بین

در وآمدترین مترو باشد. این مترو پررفتایستگاه می 334خط و  18اکنون دارای تأسیس شده و هم 1969

و  (کیلومتر 10.000) 12/0آزادراه ها  ، (کیلومتر 10.000) 14/0این استان طول راه آهن .جهان است

 می باشد.   (کیلومتر 10.000) 23/2بزرگراه ها 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%BE%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%BE%DA%A9%D9%86
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 سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و توسعه امالک و مستغالت

در توسعه امالک و گذاری سرمایه و  % 10/102 ،2019در سال  سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

 رسید.%  97/100به  مستغالت 

 بازار مصرف

 5/2درآمد مصرفی خانوارهای شهری با رشد سرانه  2020در سال قدرت خرید در این استان باال است. 

تقاضای مصرف ساکنین داخلی و گردشگران ، پکن را به بزرگ ترین بازار یوان رسید .  69.434درصدی به 

 مصرفی چین تبدیل کرده است. 

 ترکیب سرانه مخارج خانوارهای شهری )درصد(

 2019 

 7/19 خوراک

 2/5 پوشاک

 5/5 لوازم خانگی

 7/8 دارو و خدمات پزشکی

 6/11 حمل ونقل و ارتباطات

 0/10 سرگرمی ، فرهنگی و آموزش

 6/36 اسکان

 خارجی و گردشگریروابط اقتصاد 

 : روابط اقتصادی خارجی 

ی درصد33و با افزایش  بوده استبزرگ پکن هنگ کنگ دومین بازار صادراتی  2019در سال 

از صادرات پکن را به خود  %5/13میلیارد دالر رسید. هنگ کنگ  2/10نسبت به سال گذشته به 

 ، کره جنوبی و ژاپن بوده اند.دیگر پکن سنگاپور، ویتنام ازارهای صادراتیب اختصاص داد.

 هایتک عمده اقالم صادراتی پکن هستند. ماشین آالت و محصوالت برقی و

 و ایاالت متحده ، آلمان، و عربستان صعودیاسترالیا 2019واردات پکن در سال مهمترین منبع 

 بودند. 

 : گردشگری  

از آنجا که پکن سابقه تاریخی بسیار زیادی دارد و پایتخت چین است، در آن جاذبه های 

ها دیوارهای قدیمی شهر است که روزگاری گردشگری فراوانی وجود دارد. بدون شک مهم ترین آن

اند و به ها و دیوار اصلی تخریب شدهگرداگرد شهر احداث شده بودند. امروزه بسیاری از دروازه
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های جدید احداث شده است تا جریان حمل ونقل در این کالنشهر ها و خیابانن بزرگراهجای آ

روان باشد.عالوه بر این دیوار که روزی بر دور شهر کشیده شده است، در پکن دیوار معروف دیگری 

وجود دارد. این دیوار که در دوره حکومت تاتارها احداث شده است یکی از پرجاذبه ترین مجموعه 

های جهان را در خود جای داده است.درون این دیوار شهر ممنوعه قرار دارد. این مجموعه قصر

قصرها که در طول حکمرانی سلسله های مینگ و کینگ بر چین محل استقرار امپراتور بوده است 

 999اینک تحت عنوان موزه قصر یکی از جاذبه های گردشگری پکن به شمار می رود. هزار و 

متر محصورند در  6متر و خندقی به عمق  10جموعه که در میان دیواری به ارتفاع ساختمان این م

اند و ساالنه از محل بازدید گردشگران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده 1987سال 

کنند. این مجموعه دقیقا در شمال میدان داخلی و خارجی درآمد بسیار زیادی نصیب پکن می

کی دیگر از جاذبه های گردشگری پکن، میدان معروف تیان آن من است. تیان آنمن قرار دارد.ی

این میدان، یادآور انقالب کمونیستی جمهوری خلق چین است. در اطراف تیان آنمن تاالر بزرگ 

اند.دیگر جاذبه های گردشگری پکن خلق، چندین یادواره انقالب و موزه انقالب و تاریخ قرار گرفته

 ها و معابد قدیمی هستند.ارکهای مصنوعی، پدریاچه

 2020 

 184 تعداد گردشگران داخلی )میلیون نفر (

 - درآمد حاصله )میلیارد یوان(

 34/0 تعداد گرداشگران خارجی  )میلیون نفر (

 - (دالردرآمد حاصله )میلیارد 
 

 استانداردهای معیشتی ، اشتغال و امنیت اجتماعی

 : استاندارد معیشتی 

بیمارستانهای تخصصی تعداد ، 599/10معادل  2020پکن در سال  مراقبت بهداشتیمراکز تعداد 

 بود.  1.965و تعداد مراکز خدمات درمانی  مورد 163طب سنتی 

  : اشتغال 

و میانگین در آمد ساالنه  (نفر هزار 10) 9/739حدوداً  2020تعداد افراد استخدام شده در سال 

 . رسیددرصد  6/2  به 2020بود. نرخ بیکاری در سال یوان  178.178آن ها  

 : امنیت اجتماعی 

درصدی  28/13ستخدام با میانگین رشد ساالنه میزان هزینه در بخش امنیت اجتماعی و ا 2020در سال 

 میلیون یوان( رسید.  100) 86/1055به 



5 
 

 آموزش ، علم و فناوری ، فرهنگ  

 : آموزش  

 درصدی به 27/2نگین رشد ساالنه اپکن با می استان آموزش عالیمراکز تعداد  2018در سال 

 .رسیدمورد  92

 : علم و فناوری 

 5/2.974.156درصدی به  89/6 میانگین رشد ساالنهبا  2020در سال هزینه تحقیق و توسعه 

 .رسید یوان(  10000)

 : فرهنگ  

دهند. درصد جمعیت چین را تشکیل می 96ها ها است؛ آنترکیب نژادی در این شهر به سود هوان

درصد از جمعیت پکن قرار دارند. در پکن  2ها هم نژاد مانچو و نژاد هوئی هر کدام با پس از آن

 کند.درصد هم جمعیت نژادی مغول زندگی می 3/0

 

 


