
1 
 

 (Shaanxi)شانشی
  

 جغرافیا:

 ( 2020) کیلومتر مربعو ششصد  هزار 205: مساحت 

 در میانه به رودخانه  شانشیاستان  :موقعیت ژئو پلتیکYellow .درمنطقه شمال غرب می رسد ،

 42"شرق و در عرض جغرافیایی  111" 15"تا  شرق 105" 29"این استان در طول جغرافیایی 

از طریق رودخانه  شانشیاز طرف شرق به  شمال واقع شده است. 39" 35"شمال تا  39"

Yellow از غرب به ،Gansu ،Ningxia از طرف شمال به ،Inner Mongolia جنوب ، از طرف

می رسد.  Hubeiو  Henanو از طرف جنوب شرق به  Sichuan ،Chongqingشرق به 

 شرق را به غرب و جنوب را به شمال متصل می کند.  شانشی

 مرکز استان : Xi'an 

 :شهرهای مهم  

Xi’an, Tongchuan, Baoji, Xianyang,  Huainan, Yanan, Hanzhong, Yulin, 

Ankang, Shangluo 

 

 جمعیت: 

 ( 2020) نفر هزار 555میلیون و  39: میزان جمعیت 

 

  منابع و محیط زیست

 از جهت منابع زغال سنگ بسیار غنی است. ذخایر فلزات غیر آهنی،  شانشیاستان معدنی:  منابع

نفت و گاز طبیعی مصالح ساختمانی و فلزات گرانبهای این استان در رتبه های برتر چین قرار دارند. 

. می باشد در این استان قابل توجها و ذخایر تایید شده بزرگ، متنوع به همراه محصوالت معدنی نیز

میلیون  700میلیارد تن بوده است. ذخایر زمین شناسی حدود  9/165ذخایر تایید شده این استان 

به خود میلیون تن می باشد که رتبه دهم در کل کشور را  400ذخایر تایید شده بیش از  و تن

 3/3و  Shanbeiمیلیارد متر مکعب در شرق  170دخایر تایید شده گاز طبیعی . اختصاص می دهد

محصول معدنی در این نوع  27می باشد.  Yulinو مناطق  Hengshanمیلیارد متر مکعب در 

نوع از آنها جزو ده رتبه برتر در کل  54استان وجود دارد که ذخایر آنها جزو سه رتبه برتر و 

 کشورمی باشند. 
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، اما منابع می باشد در کل استان میلیارد متر مکعب 5/45 شانشیآبی: حجم کل منابع آب استان 

آب به طور یکنواخت توزیع نمی شوند و رودخانه ها دارای مقدار زیادی گل و الی می باشند. 

Shannan منابع آب  %70درصد از خاک این استان را تشکیل می دهد اما بیش از  3/1، به میزان

درصد از خاک کل استان را تشکیل می دهند  Shanbei، 3/2و  Guanzhongرا تامین می کند. 

 منابع آب را تامین می کنند. %30اما تنها 

 میلیون متر مکعب( و میزان 100) 6/385معادل  2020میزان آب های سطحی این استان در سال 

متر  4/1062میلیون متر مکعب( و سرانه منابع آبی به ازای هر نفر  100) 7/146آب های زیرزمینی 

 ود. مکعب ب

 :رودخانه خاک فرسایش برای بسیاری در اهمیت زیست محیط از حفاظت محیط زیست Yellow، 

 طبیعی حفاظت منطقه 45 دارای استان کل ،2005 سال در. دارد آب کیفیت و جنوب آب انحراف

 طبیعی حفاظت منطقه 7 آنها، میان در. می باشد هکتار 995.000 به مساحت یحفاظتمنطقه  با

از  پروژه سری یک زیست، محیط بهبود منظور به شانشی استان ،2005 سال پایان در .دارد وجود

 غیره و آب از حفاظت و زارچمن و جنگلی های زمین بازسازی طبیعی، های جنگل از حفاظت جمله:

)واحد اندازه گیری مساحت در چینی معادل  مو میلیون 30 از بیش آغاز نمود که موجب احیاء را

 را کسب کردند. چین دراول  رتبه که جنگلی های زمینبه  ،شد متر مکعب( 59/769

 

 اقتصاد:وضعیت 

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

 2/2 2/2618 تولید ناخالص داخلی )میلیارد یوان(

 3/3 8/226 صنایع اولیه )میلیارد یوان(

 4/1 3/1136 صنایع ثانویه )میلیارد یوان(

 8/2 2/1255 صنایع ثالث )میلیارد یوان(

 5/2 - تورم )شاخص بهای مصرفی، %(

 

 صنایع: 

انواع   شانشیاستان شد.  شانشیموهبت برخورداری از منابع غنی باعث رشد صنایع سنگین در استان 

ماشین تراش، تجهیزات راه آهن، معدن، تولید متفاوتی از تجهیزات، مته حفاری، ماشین های سنگ تراشی، 
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برق، فرآورده های نفتی و شیمیایی و ... را تولید می کند. این استان همچنین دارای بخش تولید قابل توجه 

 آهن و فوالد می باشد. 

، الکترونیک و در زمینه هواپیمایی، هوا فضا، تولید تجهیزات ، مرکز ملی تحقیق و تولیدشانشیاستان 

 کشاورزی می باشد. 

بازده ناخالص صنعتی  به عنوان مرکز طب سنتی چینو  در حال ظهور است شانشیصنایع دارویی در استان 

 میلیارد یوان رسید .  5/78درصدی به  3با رشد  2019بخش تولیدات دارویی در سال 

 

 کشاورزی: 

یکی از مراکز اصلی در زمینه کشاورزی می باشد. محصوالت کشاورزی این استان عبارتند از:  شانشیاستان 

رو می باشد. این استان مرکز شغالت، سبزیجات، تنباکو خشک شده، سیب و شاه بلوط چینی که در چین پی

 تولید میوه می باشد. 

 

 صنایع و ساخت و ساز: 

درصدی به  42/15در بخش صنایع با رشد  2020ان شانشی در سال میزان تولید ناخالص داخلی است

میلیون یوان(  100) 2674درصدی به  64/3میلیون یوان( و در بخش ساخت و ساز با رشد  100) 11256

 رسید . 

 

 :حمل و نقل، پست و ارتباطات

 دارای سیستم حمل و نقل امن و مناسبی است.  شانشیاستان 

طول راه  2018در سال  راه آهن بزرگ موجود در چین است. 6یکی از  شانشیپایتخت  ،Xi’anراه آهن:. 

 رسید. کیلومتر 5600به آهن شانشی 

، در شیان یکی از مهمترین هواپیمایی هیا غرب چین می باشد. این Xianyangهوایی: فرودگاه بین المللی 

خط هوایی از  30خط پرواز داخلی و بین المللی است. این فرودگاه نزدیک  120فرودگاه دارای بیش از 

، New York ،London ،Paris ،Tokyo ،Seoul ،Frankfurt ،Vancouver ،Singaporeجمله: 

Malaysia  وThailand را به هم متصل می کند . 

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

درصد رشد یافت و  1/4در زمینه دارایی های ثابت  2020میزان سرمایه گذاری استان شانشی در سال 

 میلیارد دالر رسید.  4/8به  2020سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده در این استان در سال 
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 : مصرفبازار 

+%( رسید. بزرگترین مرکز مصرف 9/4) 37.868، میزان سرانه درآمد خانوارهای شهری به 2020در سال 

 . می دهدکل استان را تشکیل خرده فروشی از  %3/50، شیان می باشد. میزان خرده فروشی شهر، شانشی

 

 روابط اقتصادی خارجی و گردشگری

 به میزان  شانشی، هنگ کنگ بزرگترین بازار صادرات 2019در سال  :روابط اقتصادی خارجی

ایاالت از کل صادرات استان را تشکیل داده است. دیگر بازارهای صادرات اصلی عبارتند از:  4/18%

صادرات اصلی شامل: تولید محصوالت کشاورزی، مواد معدنی،  .ژاپنو   تایوان،کره جنوبی، متحده

/مکانیکی و تجهیزات حمل و نقل می الکتریکیی، تجهیزات پارچه و پوشاک، فلزات و محصوالت فلز

  باشد.

 .تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و محصوالت شیمیایی عبارتند از شانشیواردات اصلی استان 

 .ژاپنو  کره جنوبی، ایاالت متحده، تایوانمهمترین مبادی واردات عبارتند از: 

میلیارد دالر و واردات این استان  9/27درصدی به  5/2 رشدبا  2020صادرات این استان در سال  

 میلیارد دالر رسید. 6/26درصدی به  8/11با رشد 

 مهد تمدن چینی است. این استان دارای مکان های تاریخی فراوانی به شانشیاستان  ردشگری:گ ،

می توان  شانشیاز مناطق تاریخی می باشد.  Xi’anویژه در پایتخت باستانی این استان، در شهر 

و  Lantian Ape Man ،Xi'an Forest of Steles ،Wild Goose Pagodaبه: 

Huaqing Pool .به عالوه این استان دارای مناظر با شکوهی است که در  اشاره کردMount 

Huashan .واقع شده اند 

توریست های  و تعداد( گردشگر خارجی %-2/98میلیون ) 9/85استان شانشی ، 2020در سال 

 میلیون نفر رسید   357درصدی به  5/49 کاهشداخلی با 

 

 استانداردهای معیشتی، اشتغال و امنیت اجتماعی

 :مراکز طب  34983به  2020در سال  شانشیتعداد مراکز درمانی استان   استاندارد معیشتی ،

 . مورد رسید 688مورد و تعداد مراکز بهداشت به  166سنتی چین به 

 هزار  10)6/489درصدی به  34/2با کاهش  2020تعداد افراد شاغل این استان در سال  اشتغال

 یوان بود .  83520نفر( رسید و میانگین دستمزد این افراد 

 درصد رسید.  6/3به  2020نرخ بیکاری گوانگشی در سال 
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 آموزش، علم و فناوری، فرهنگ 

 :مورد رسید  96در این استان به  2020مراکز آموزش عالی در سال تعداد  آموزش . 

 :درصدی به  28/10با رشد  2020در سال  شانشیتحقیق و توسعه در استان  هزینه علم و فناوری

 رسید.  یوان میلیون( 100) 2684020

 به شناخته بودن منطقه زندگی خود به عنوان مرکز تمدن تاریخی  شانشیساکنان استان : فرهنگ

نام  Yanggeچین و سنت های متمایز خود در زمینه هنر، سرامیک و موزیک افتخار می کنند. 

است که با تم های طنز آمیز همراه می باشد.  شانشییکی از رقص های محلی و موزیکال استان 

نمایش سایه با استفاده از عروسک های محلی چرمی نیز در این استان و  Qinqiangاپرای سبک 

 معروف می باشند. 

 

 


