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 تبت

 جغرافیا 

 کیلومتر مربع 400هزار و  228میلیون و  1 : مساحت  

 موقعیت ژئوپلتیک : 

منطقه خودمختار چین بوده و در یاداشتهای کتب از آن عنوان  5منطقه خودمختار تبت یکی از 

یاد می شود. تبت یک منطقه خودمختار ملیتی است که تبتی ها ملیت عمده این  "سی زانگ  "

چینگ  "منطقه قلمداد می شود. این منطقه در مرز جنوب غربی چین و جنوب غربی فالت 

است. این منطقه در جنوب و غرب با کشورهایی مانند برمه ، هند ، بوتان ، واقع  "تبت  -های

میانگین ارتفاع هزار کیلومتر می رسد.  4سیکیوم و نپاب هم مرز بوده و خط مرزی آن به حدود 

است و به بام جهان  "تبت  -چینگ هایی "هزارمتر بوده و بخش عمده فالت  4منطقه باالتر از 

 ملقب می باشد.

  لهاسا:  استانمرکز 

 شهرهای مهم  : 

Maindong,Chowa, Nagqu, Qamdo, Lhasa 
 جمعیت

 (2020هزار نفر ) 660میلیون و  3:  میزان جمعیت 

 منابع و محیط زیست

 : منابع آبی  

میلیون متر مکعب( و آب های  100) 3/4597 سطحی های میزان منابع آب 2020در سال 

 میلیون متر مکعب( بوده است و سرانه منابع آبی به ازای هر نفر 100) 1045زیرزمینی 

 متر مکعب می باشد. 2/126473

 : محیط زیست 

با سلسله خصوصیت ویژگی های طبیعی جایگاه مهمی درمناطق  "تبت-چینگ های"فالت 

ذاری کوهستانی مرتفع جهان دارد و آن را سومین قطب کره زمین نیز می نامند. دلیل این اسم گ

 هزار متر است. 4ارتفاع بلند وآب و هوای سرد این منطقه است. ارتفاع میانگین فالت باالتر از 

متر است پایین  4500میانگین درجه حرارت هوای مناطق مرکزی این فالت که ارتقاع آن باالتر از 

درجه سانتیگراد  10تر از صفر بوده و در گرم ترین زمان ، درجه حرارت هوای نیز پایین تر از 

متر بوده و شگل گیری آن مربوط به  4000بیش از  "تبت -چینگ های "است. ارتفاع فالت

گیری کوههای هیمالیا است . تعداد زیادی  ای شدید پوسته زمین ازجمله جنبش شکلجنبش ه
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این فالت جوان ترین فالت در جهان  متر ارتفاع دارد . 8000تا  6000 از قله های کوه این فالت

 . بوده و سرچشمه شمار زیاد از رودخانه های بزرگ آسیا محسوب می شود

 وضعیت اقتصاد 

 شد ساالنه )درصد(ر (2020رزش )ا شاخص های اقتصادی

 8/7 3/190 تولید ناخالص داخلی )میلیارد یوان(

 7/7 1/15 صنایع اولیه )میلیارد یوان(

 3/18 8/79 صنایع ثانویه )میلیارد یوان(

 4/1 4/95 صنایع ثالث )میلیارد یوان(

 2/2 - تورم )شاخص بهای مصرفی ، %(

 

 صنایع 

درصد از تولید ناخالص داخلی تبت در  1/50در دهه اخیر صنایع ثالث این استان رشد سریعی داشت و 

تولید  زدرصد ا 42همچنان مقش مهمی بر عهده دارند و  ثانویهاما صنایع را تشکیل داد .  2018سال 

 ناخالص داخلی راتشکیل می دهند. 

در مجموع سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی اندک است . محصوالت صنعتی از جمله  محصوالت 

 در این استلن به وفور تولید می شود. معدنی ، دارویی ، انواع نوشیدنی ها ، فرش و مصالح ساختمانی 

 کشاورزی

زیر صفر است و بر  گراد سانتیدرجه  10متوسط این منطقه  درجه حرارتبسیار سرد و  استانوای این ه

 استاناثر این سرما زراعت و درخت کاری در آنجا بسیار نادر و ناچیز است و تنها منبع ثروت عمده این 

است، بر اثر فقدان جنگل  حکمفرما استانکه در این  مواد غذاییپرورش حیوانات است و عالوه بر فقر 

  .است موضوع سوخت هم در آنجا یکی از مسائل مشکل را بوجود آورده

دهند عبارتند از: نوعی گاومیش، اسب، گوسفند و بز که پشم و پرورش می استانحیواناتی که در این 

دهد. پشم بز و گوسفند تبت بر اثر سرما بسیار صادراتی تبت را تشکیل میپوست و چرم آنها بزرگترین رقم 

  .های پشمی آن بسیار لطیف و شهره آفاق استمرغوب است و در درجه اول قراردارد و پارچه

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 صنایع و ساخت و ساز

در بخش  تولید ناخالص ملیو میلیون یوان(  100) 190تولید ناخالص ملی صنایع به  2020در سال 

 رسید.  میلیون یوان( 100) 567 به ساختمان های مسکونی 

 حمل و نقل ، پست و ارتباطات

آزادراه ها  کیلومتر و 118200بزرگراه ها  کیلومتر، 800طول خطوط ریلی این استان ، 2020در سال 

 . بودکیلومتر  77900

 ن ها نیز به اینترنت دسترسی دارند .درصد آ 98ر به خطوط ثابت و حدود تمام ساکنین این شه

 

 سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و توسعه امالک و مستغالت

در سال  میلیون یوان( 100) به  1976 درصدی 72/22 با رشد  دارایی های ثابتبخش سرمایه گذاری در 

میلیون  100) 33درصدی به  06/0سرمایه گذاری در توسعه امالک و مستغالت نیز با رشد رسید.  2018

 رسید.  2018در سال  یوان(

 بازار مصرف

عمده  .یوان رسید 41156 درصدی به 10 درآمد مصرفی خانوارهای شهری با رشدسرانه  2020در سال 

درصد کل تبت  50واقع است. خرده فروشی کاالهای مصرفی این شهر  لهاسابازار مصرفی این استان در 

 است. 

 مخارج خانوارهای شهری )درصد(ترکیب سرانه 

 2019 

 8/37 خوراک

 4/9 پوشاک

 9/6 لوازم خانگی

 8/3 دارو و خدمات پزشکی

 1/14 حمل ونقل و ارتباطات

 9/4 سرگرمی ، فرهنگی و آموزش

 4/20 اقامت
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 خارجی و گردشگریروابط اقتصاد 

 : روابط اقتصادی خارجی 

، داروهای سنتی چینی و  ن، غالت و روغ محصوالت سبک صنعتی ، بازده محصوالت دامداری

خودروهای موتوری و ماشین آالت جزء عمده اقالم  فرش عمده اقالم صادرات این استان هستند .

 وارداتی هستند. 

تجارت مرزی مخصوصا صادرات به دلیل موقعیت جغرافیایی این استان وضعیت مناسبی دارد. در 

 ه تجارت مرزی تعلق دارد. صادرات تبت ب از درصد 4/77حدود  2019سال 

درصدی به  4/24درصدی و  2/65 کاهشبه ترتیب با  2019صادرات و واردات این استان در سال 

 میلیون دالر رسید.  4/122میلیون دالر و  1/188
 

 : گردشگری  

دریاچه آسمانی و دریاچه خدا  "نا موتسو "است. معنی  "نا موتسو "بزرگترین دریاچه در تبت     •

 و محل مقدس معروف بودایی تبت است.ست 

معماریهای کنار کوهها و روبروی رود جای  -مجموعه معماریهای درخشان  "ال پولن"معبد     •

 تبت–گرفته است در شرق فالت چینگهای 

واقع در کوهی در شمال غربی شهر لهاسای  "مهد مقدس دین بودایی "کاخ پوداال به معنای    •

 تبت 

واقع در مرکز شهر لهاسا .در این معبد ساختمانهائی از قبیل کاخهای بودا و "و سیداچائ"معبد    •

طبقه با شیروانی مسی زراندود بسیار  4سالن قرائت کتابهای مقدس دارد . کاخ اصلی بودا بنای 

بوده و با  "تان "شکوهنند و مجلل بنظرمیرسدکه از نظر معماری دارای سبک معماری دودمان 

 . معماری نپال و هند تلفیق یافته استخصلت هنر 

 درصد تغییر 2020 

 -6/12 5/350 تعداد گردشگران داخلی )میلیون نفر (

 -2/32 6/36 درآمد حاصله )میلیارد یوان(

 -4/99 4/3 ( هزارشگران خارجی  )تعداد گرد

 -9/98 02/3 (دالر وندرآمد حاصله )میلی
 

 استانداردهای معیشتی ، اشتغال و امنیت اجتماعی

 : استاندارد معیشتی 

 وجود داشت. کز بهداشتی مر 14و  مرکز مراقبت بهداشتی 6939 ، تعداد2020در سال 
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  : اشتغال 

و میانگین در آمد ساالنه آن  (نفر هزار 10) 7/41حدوداً  2020تعداد افراد استخدام شده در سال 

 درصد بود.  9/2تقریباً   2020یوان بود. نرخ بیکاری در سال  005/121ها 

 : امنیت اجتماعی 

میلیون  100) 74/184 به 59/18 رشدبا  2020هزینه تامین شبکه امنیت اجتماعی در سال 

 یوان( رسید. 
 

 آموزش ، علم و فناوری ، فرهنگ  

 : آموزش  

 مورد رسید. 7به  2020تعداد مراکز آموزش عالی این استان در سال 

 : علم و فناوری 

 .رسید  2020میلیون یوان( در سال  100) 8943ه بتبت هزینه تحقیق و توسعه 

 : فرهنگ  

پخته شده با گرد جو کوهی خوراک  " زان با  " ست .ا جو کوهیها ورده کشاورزی محلی تبتیآفر

عمده مردم تبت است. خوراک فرعی مردم تبت گوشت گاو و گوسفند و خوک است. عالوه بر این، 

 .آیدشمار میهای تهیه شده از شیر خوراک مورد عالقه مردم تبت بهشیر و فراورده

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88_%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88_%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1

