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 لیائونینگ

 جغرافیا 

 هزار کیلومتر مربع  148:  مساحت 

 استانی واقع در شمال شرق چین و : موقعیت ژئوپلتیک Lia  نام این استان برگرفته از رود

یاد می  "مثلث طالیی  "از این استان اغلب به نام . میائو است که در این استان جریان دارد

جنوب آن ، استانهای پیونگان و چاگانگ کره شمالی شود . این استان با وجود دریای زرد در 

در جنوب شرق و جیلین در شمال شرق و هبی در جنوب غرب و مغولستان داخلی در شمال 

سه منطقه جغرافیایی را در این استان  . غرب دارای یک موقعیت استراتژیک جغرافیایی است

هموار در مرکز و تپه در شرق آب می توان مشاهده نمود سرزمینهای مرتفع در غرب ، زمینهای 

و هوای این استان جزء تقسیم بندی اقلیم قاره ای می باشد که میانگین بارندگی ها به حدود 

تابستانها در این استان اغلب همراه با بارندگی  . میلی متر در سال می رسد 11۳۰الی  44۰

 . است در حالی که آب و هوای سایر فصول خشک است

 نیانگ : ش مرکز استان 

 شهرهای مهم  : 

 
Dalian  ، Shenyang ، Anshan ، Lia oyang ،Fushun  ، Dandong ،Jinzhou  ، Yingkou 

 

 جمعیت

 (2۰2۰) هزار نفر 55۰میلیون و  42:  میزان جمعیت 

 منابع و محیط زیست

 : منابع آبی  

به طور قابل مالحظه ای  2۰2۰الی  2۰۰6 ونینگ در سال هایائیچه منابع آب زیرزمینی لاگر

 .یافت کاهشمتر مکعب  میلیونصد  2/115میزان  2۰2۰نوسان داشته اند، اما در سال 

به طور قابل توجهی  2۰2۰الی  2۰۰6 همچنین منابع آب سطحی لیائونینگ در سال های

 .کاهش یافتمتر مکعب  صدمیلیون 7/۳57به  2۰2۰نوسان داشته است ، اما در سال 

 : محیط زیست 

حیوانات وحشی، به جز جوندگان،  .زی شامل حوزه های کشت می شوداکثر دشتهای مرک

نگ به نیپوشش گیاهی طبیعی شبه جزیره لیائو .ماالریا مخرب ترین آفت است .کمیاب هستند

جنگلهایی که بیشتر در سمت شرقی  .دلیل وسعت کشت و زراعت به خوبی ذخیره نشده است
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و کاج، همراه با درختان مانچواری، بلوط، سیب  تپه ها باقی می مانند، حاوی توس، لیمو، گوزن

  .حیوانات وحشی اکنون نادر است .در غرب این استان درختان کمیاب هستند .و خاکستر است

 وضعیت اقتصاد 

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

  6/۰ 2511 تولید ناخالص داخلی )میلیارد یوان(

 2/۳ 5/228 اولیه )میلیارد یوان(صنایع 

 8/1 94۰ صنایع ثانویه )میلیارد یوان(

 -7/۰ 1۳42 صنایع ثالث )میلیارد یوان(

 4/2 - تورم )شاخص بهای مصرفی ، %(

 

 صنایع 

می  اولیه مواد و سنگین صنایع مرکز این استان. دارد صنعتی توسعه سابقه سال 1۰۰ از لیائونینگ بیش

 خود به را لیائونینگ صنعتی ناخالص تولید کل از ٪5/86 حدود سنگین صنعت،  2۰19 سال در. باشد

صنایع مهم این استان عبارتند از پتروشیمی ، متالوژی ، مخابرات و الکترونیک ، .است داده اختصاص

صنایع ماشین آالت و صنایع مثل معدن ، ذوب فلزات آهنی ، استخراج گاز طبیعی و نفت مهمترین 

این استان همچنین در زمینه تولید ماشین آالت و تجهیزات مهمترین . ن استان می باشدصنایع ای

صنایع سبک این استان به طور ویژه متمرکز است به نساجی و صنایع پوشاک . مرکز تولیدی می باشد

 . می باشد

 کشاورزی

اطراف دالیان سه چهارم منطقه  . ، سورگوم و سویا محصوالت کشاورزی اصلی لیائونینگ عبارتند از ذرت

میوه های  .می باشدنیز  . این استان تولیدکننده پنبه  سیب و هلو صادر شده چین را تولید می کند

زردآلو  ، لیائونینگ شامل سیب های دالیان و یینگکو، هلو  دالیان، گالبی از جینژو،  گالبی سفید هولودائو

 و آلو گوشان می باشند. 

 صنایع و ساخت و ساز

 درصد افزایش یافت . 6/2در بخش دارایی های ثابت این استان  سرمایه گذاری 2۰19در سال 
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 حمل و نقل ، پست و ارتباطات

امکانات حمل ونقل ریلی لیائونینگ یکی از بهترین سیستم های حمل و نقل چین است و  

متمرکز یانگ شن سیستم راه آهن در .بیشترین آمار سفرهای ساالنه را به خود اختصاص می دهد

جنوب شرقی به دندونگ از شده و از شمال شرقی تا چانگچون )جیلین( و هاربین )هیلونگجیانگ(، 

شمال و از شانگهیگوان )هبی( و پکن به جنوب غربی  از جنوب به دالیان، از ،کره شمالیو سمت 

 .سمت مغولستان داخل  غربی به

 2۰2۰کیلومتر در سال  66۰۰به رقم درصدی  12/۳افزایش ساالنه  اب طول خط راه آهن این استان

 . رسید

شنیانگ سیستم گسترده ای از بزرگراه های  بزرگراه ها در این استان گسترده هستند، همچنین

 1۳۰9۰۰، 2۰2۰طول بزرگراهها در سال  .اکسپرس دارد و با پکن، دالیان و چانگچون ارتباط دارد

 کیلومتر بوده است.

ناوگان دریایی این استان  از اهمیت زیادی برای حمل و نقل به سایر نقاط چین و جهان برخوردار 

 .است Donggang و Yingkou ،Huludao دالیان بزرگترین بندر است که به دنبال آن .است

خارجی و مناطقی شهر را با کشور های داخلی و  1۰۰فرودگاه است که بیش از  6این استان دارای 

متصل  (HKSAR) و منطقه اداری ویژه هنگ کنگ (ROK) مانند ژاپن، روسیه، جمهوری کره

 .می کند

 سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و توسعه امالک و مستغالت

دالیان و شنیانگ  مقاصد اصلی سرمایه گذاری خارجی مستقیم در این استان هستند که در 

به خود اختصاص می دهند. بخش  2۰19درصد از کل سرمایه گذاری های سال  % 8/75مجموع 

درصد(  48درصد( و تولید ) ۳/28زیادی از این سرمایه گذاری ها به بخش امالک و مستغالت )

 اختصاص یافت .

سرمایه  2۰19هنگ کنگ بیشترین سرمایه گذاری را در این استان انجام داده است . در سال 

 2۰19در سال  میلیارد دالر آمریکا بود . 61/1ستقیم مصرف شده هنگ کنگ گذاری خارجی م

 ری کردند. انیز در این استان سرمایه گذژاپن  و ندهل عالوه بر هنگ کنگ ،

 



4 
 

 بازار مصرف

واقع است . درآمد مصرفی سرانه خانوارهای شهری در مراکز عمده مصرف کنندگان در شنیانگ و دالیان 

 یوان رسید.  ۳76/4۰به  2۰2۰در سال  این استان

 ترکیب سرانه مخارج خانوارهای شهری )درصد(

 2۰19 

 9/26 خوراک

 4/7 پوشاک

 9/5 لوازم خانگی

 9/9 دارو و خدمات پزشکی

 4/12 حمل ونقل و ارتباطات

 5/1۳ سرگرمی ، فرهنگی و آموزش

 9/19 سکونت

  

 خارجی و گردشگریروابط اقتصاد 

  اقتصادی خارجی :روابط 

تجارت خارجی این استان عمدتاً از طریق بندر دالیان صورت می گیرد. این استان روابط 

 تنگاتنگی با ژاپن و کره جنوبی دارد. 

عمده اقالم صادراتی شامل محصوالت اولیه ) محصوالت کشاورزی و ماهیگیری ( ، مواد خام 

)فلزات ، مواد معدنی و نفت ( است. همچنین این استان صادرکننده خودرو ، قطعات خودرو ، 

ابزار ماشین آالت است. بازارهای عمده صادرات عبارتند از : ژاپن ، آمریکا ، کره جنوبی ، 

 28/1به  به هنگ کنگ ارزش صادرات این استان 2۰19هنگ کنگ . در سال سنگاپور و 

 تان را شامل می شود.درصد از کل صادرات این اس 8/2که میلیارد دالر آمریکا رسید 

مده اقالم وارداتی فوالد ، قطعات برقی ، پالستیک و تیوب است. منابع عمده وارداتی در ع

  کره جنوبی و آمریکا بودند.استرالیا، ژاپن ، ،آلمان   2۰19سال 
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 ردشگری :گ  

 (  Qing) کاخ موکدن که ثبت میراث جهانی یونسکوکه از کاخهای امپراطوران سلسه کینگ  -  

 . قبل از فتح دیگر قسمتهای چین پیش از انتقال مرکز فرماندهی به پکن می باشد

 .  امپراطوری سلسله کینگ نیز در این استان واقع شده استسه مقبره  -

 ثبت میراث یونسکو Wunu شهرکوهستانی   -
 

 درصد تغییر 2020 

 -7/52 ۳۰2 تعداد گردشگران داخلی )میلیون نفر (

 -2/9۳ 98/1 (نفر میلیون) تعداد گرداشگران خارجی

 

 استانداردهای معیشتی ، اشتغال و امنیت اجتماعی

 : استاندارد معیشتی 

مورد بود. مراکز بهداشتی  ۳41۳1در سطح  2۰2۰موسسات مراقبت های بهداشتی در سال 

 .تغییری نسبت به سال گذشته اش نداشتمورد بود که  1۳۰9برابر   2۰2۰لیائونینگ در سال 

  : اشتغال 

 و میانگین دستمزد ساالنه آن ها برابر 4768۰۰تعداد افراد استخدام شده حدودا  2۰2۰سال در 

 درصد بود.  6/4برابر  2۰2۰نرخ بیکاری این استان در سال یوان بود.  79472

 آموزش ، علم و فناوری ، فرهنگ  

 : آموزش  

در  .ا توسعه داده استجامعه پیشرفته اقتصادی لیائونینگ منابع آموزشی و علمی قابل توجهی ر

درصد از جمعیت در  1۰۰اواخر قرن بیست و یکم، پوشش تحصیالت اجباری نه ساله تا کنون به 

دانشگاه، کالج و سایر مؤسسات آموزشی در  6۰بیش از  .مناطق شهری و روستایی رسیده است

ی دالیان ( و دانشگاه دریای1949این استان وجود دارد ؛ از جمله دانشگاه صنعتی دالیان )

این حال، اصالحات کشوری در زمینه نظام آموزش  با  .(192۳و دانشگاه شمال شرقی ) (195۳)

و پرورش منجر به افزایش هزینه های تحصیل، هزینه ها و مسکن می شود ، و تحصیل و آموزش 

  .کارگر دشوارتر می کندرا برای خانواده های فقیر طبقه 

 : علم و فناوری 

 .بود میلیون یوان  5۰۰/۳۳ هزینه تحقیق و توسعه لیائونینگ 2۰2۰در سال 

 : فرهنگ  
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است و  یکپارچهکه در همه مناطق  برمی گردد فرهنگ شمال شرقی چین بهفرهنگ لیائونینگ 

از لحاظ دیرینه شناسی، لیائونینگ به  است .از لحاظ تاریخی به شدت تحت تاثیر حضور مانچو 

  .مشهور استفسیل های فوق العاده ای از دوره کرتاسه پایین  دلیل دارا بودن

 


