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 چینگهای
  

 جغرافیا:

 ( 2020) کیلومتر مربع 300و  هزار 722: مساحت 

 این استان از . باشد چین مییکی از استانهای چین واقع در غرب  چینگهای :موقعیت ژئو پلتیک

از ، از جنوب شرق با سیچوآن و کیانگ از شمال غرب با استان سین ،شرق با استان گانسوشمال 

ر بخش های شمال شرقی این استان دشد. تبت همسایه می با مختارنطقه خود جنوب غرب با م

  تبت واقع شده است. دریای زرد در مناطق جنوبی این استان واقع شده و آثار رود -چینگهایفالت 

 .بخشهای غرب این استان می باشد  یانگتسه ومکانگ در جنوب

 مرکز استان : Xining 

 :شهرهای مهم Xining, Huangyuan, Haiyan, Ping'an 

 

 جمعیت: 

 ( 2020)میلیون  930/5: میزان جمعیت 

 

  منابع و محیط زیست

 :مورد در   50 تعداد، این از. شده اند تأیید چینگهای در معدنی ماده 125 ذخایر مجموع در منابع

 دارای منیزیم، های نمک و پتاسیم کلرید جمله از مورد آنها 11 و ده رتبه برتر چین قرار دارند

 با نمکی دریاچه 30 از بیش دارای چینگهای ،به عالوه. هستند چین در خود نوع از ذخایر بیشترین

 مواد و آهنی غیر فلزات از غنی همچنین چینگهای. می باشد تن میلیارد 70 تایید شده ذخایر

 ذخایر میزان کل. دارد وجود یگاز میدان 6 و نفتی میدان 16 چینگهایدر  .است فلزی غیر معدنی

 اکتشافی گاز ذخایر. اکتشاف شده است آناز  تن میلیون 200 که می باشد تن میلیارد 244/1 نفتی

 .است مکعب متر میلیارد 2/47

 توسعه پایه محیطی زیست تعادل حفظ. زدایی جنگل و آب، کمبود خاک، فرسایش :محیط زیست 

 کل اکولوژیکی تعادل برای بنابراین و است رود چندین اصلی محل چینگهای. می باشد چین غرب

 از حفاظت جمله از زیست، محیط تعادل از حفاظت استان این آینده، سال 15 در. است مهم منطقه

 های کوه ،چینگهای دریاچه ،Yellow و Yangtze رودخانه منابع: منطقه شش در خاک و آب

 حفظ تقویت. را بهبود می بخشد Qaidam برکه و Longyang Gorge مخزن شرق، در خشک
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 بلکه ،ضروری است تنها نه وحشی حیوانات و گیاهان منابع سایر و چمنزارها طبیعی، های جنگل

 الزم همچنین. های محافظت شده را افزایش می دهد جنگل احداث واز بین رفته  مراتع بازسازی

 تا که است این هدف. داریم نگه تمیز را یآب منابع و داده افزایش را خاک و آب از حفاظت است

 .استان زیبایی بسازیم یکم و بیست قرن اواسط

 

 اقتصاد:وضعیت 

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

 5/1 6/300 تولید ناخالص داخلی )میلیارد یوان(

 5/4 4/33 صنایع اولیه )میلیارد یوان(

 7/2 4/114 صنایع ثانویه )میلیارد یوان(

 1/0 8/152 )میلیارد یوان(صنایع ثالث 

 6/2 - تورم )شاخص بهای مصرفی، %(
 

 صنایع: 

از نظر منابعی از جمله: منابع دام، منابع آبی، منابع معدنی، منابع نمکی، منبع نفت و گاز استان  چینگهای

 .داشته استبزرگی می باشد. موهبت منابع طبیعی تاثیر زیادی بر شکل گیری ساختار صنعت این استان 

صنایع نفت و گاز، صنعت تولید برق، صنعت فلزات غیر آهنی و صنایع نمک های شیمیایی مهمترین بخش 

از تولید ناخالص  %80 های این استان می باشند که به صورت سنتی فعالیت می کنند. صنایع سنگین

 به خود اختصاص داده است. 2020صنعتی را در سال 

 

 کشاورزی: 

 لاهه سوم سسه ماروند صعودی داشته و در  2020تا  2010ارزش تولید ناخالص کشاورزی در سالهای 

 میلیون یوان( رسید. 100) 127به  ،2021

 

 ساخت و ساز: 

( یوان میلیون 100) 1437 چینگهای ساختمانی های شرکت قراردادهای ارزش،  2020 چهارم ماهه سه در

 توجهی قابل طور به اخیر سالهای در ساختمانی های شرکت توسط چینگهای قراردادهای ارزش گرچه .بود

 . بوده است  افزایش 2020 تا 2011 سال از روند این اما،  است بوده متغیر
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 :حمل و نقل، پست و ارتباطات

عبور میکند در سال  Xiningو  Gansu که از بین استان های بزرگ چین از جمله   Lanqingراه آهن

 آهن راه خط، ادامه تکمیل شد و مهمترین مسیر حمل و نقل به داخل وخارج استان می باشد. 1959

 این. است شده چین تاریخ در بلندپروازانه های پروژه از یکی به تبدیل ،Golmud طریق از تبت-چینگهای

 چینگهای طریق از استان های چین دیگر با را تبت حاضر حال در و شد تکمیل 2005 سال اکتبر درپروژه 

 .دهد می پیوند

طول  2020در سال بزرگراه ملی از این استان عبور می کنند.  6موع جعالوه بر حمل و نقل ریلی، در م

کیلومتر  85100مسافت کل بزرگراه های عملیاتی کیلومتر بوده است.  3000خطوط راه آهن این استان 

در مرکز به  Xiningشبکه حمل و نقل جاده ای با کیلومتر می باشد.  68500طول آزاد راهها نیز  بوده و

 می رسد. تمام بخش های دیگر استان 

 Lanzhou ،Golmudبه  بزرگترین فرودگاه استان می باشد که پروازهایی Xining Caojiabuفرودگاه 

و  Urumqi ،Lhasa ،Xi’an ،Guangzhou ،Chengdu ،Beijingو همچنین به  Delinghaو 

Shanghai .دارد 
 

 :سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و توسعه امالک و مستغالت

در درصدی  86/27در بخش امالک و مستغالت با رشد  چینگهایسرمایه گذاری استان  تولید ناخالص میزان

 رسید. 2020میلیون یوان( در  100) 380میلیون یوان( به  100) 58از  ،2004سال 
 

 : بازار مصرف

+%( بوده است. اصلی ترین بازارهای 5یوان ) 35506830، سرانه درآمد خانوارهای شهری 2020در سال 

  را تامین می کند. چینگهایکل خرده فروشی استان  %67واقع شده اند که  Xining مصرف در 

 

 روابط اقتصادی خارجی و گردشگری

 اصلی ترین کاال های صادراتی عبارتند از: الیاف پارچه، آلیاژ سیلیکون آهن،  :روابط اقتصادی خارجی

، اصلی ترین 2020در سال آلیاژ آهن دار، محصوالت مکانیکی و الکتریکی و پوشاک می باشد. 

 2019بازارهای صادراتی عبارتند از: ایاالت متحده، کره جنوبی، ژاپن، پاکستان و مالزی. در سال 

صادرات را تشکیل  کل %8/2که میلیون دالر کاال به هنگ کنگ ارسال کرد  33/8 چینگهایاستان 

 داد. 

کاالهای وارداتی عبارتند از: اکسید آلومینیوم، زغال سنگ، ماشین آالت ساخت و ساز و اصلی ترین 

 معدنی، ماشین آالت پارچه و غیره. 

میلیون  8/177درصدی به  6/37کاهش به ترتیب با  2020اردات این استان در سال وصادرات و 

 میلیون دالر رسید . 5/152درصدی به  3/39دالر و کاهش 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Gansu
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Guangzhou
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beijing
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Shanghai
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Shanghai
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 :بسیاری از جاذبه های گردشگری این استان در شهر شینینگ گردشگری(Xining )   واقع شده

 . است

به دلیل شرایط آب و هوای خنک و مالیم این استان در ماه های جوالی در طول ماههای گرم 

ماه تابستان بسیاری از گردشگران از بخش های شرق و جنوب چین به این شهر سفر می کنند و 

 .تبدیل به یک تفرجگاه تابستانی مطلوب کرده استآگوست این شهر را 

دورتر  Xiningاز دیگر جاذبه های گردشگری این استان است اگرچه از شهر  چینگهایدریاچه 

می  "بزرگترین بام جهان  "  است. این دریاچه بزرگترین دریاچه نمک چین و واقع در فالت تبت

 باشد .

 درصد تغییر 2019 

 -7/34 33 داخلی )میلیون نفر (تعداد گردشگران 

 -6/92 5 تعداد گرداشگران خارجی  )هزار(
 

 ستانداردهای معیشتی، اشتغال و امنیت اجتماعیا

 :رسید .مورد  276به  2020در سال  چینگهایتعداد مراکز درمانی استان  استاندارد معیشتی 

 مورد رسید. 6407به  2020نیز در سال تعداد مراکز مراقبت های بهداشتی استان  

 :نفر 664000به سال گذشته به  2020در سال  چینگهایتعداد افراد شاغل در استان  اشتغال 

 رسید.

   درصد بود.  1/2معادل  2020در سال  چینگهایاستان  نرخ بیکاری

 آموزش، علم و فناوری، فرهنگ 

 :مورد بود . 12معادل  2020در سال  چینگهایآموزش عالی استان  مراکزتعداد  آموزش 

 :103669به  2020در سال  چینگهایمیزان هزینه های تحقیق و توسعه در استان  علم و فناوری 

 یوان( رسید. هزار 10)

 شمال تا جنوب این استان از فرهنگ مردم تبت و مغول تاثیر گرفته و فرهنگ مسلمانان : فرهنگ

 . شرق تا غرب این استان را تحت تاثیر قرار داده است( Han) داخلی آسیا و نژاد هان

 .رایج این استان بودائیسم تبتی و اسالم می باشدمذهب های مهم 

گروه های مسلمان مثل  "مردم این استان از لحاظ تحصیالت در سطح پایینی هستند خصوصا

 .هوئی

 
 


