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 نانهو
  

 جغرافیا:

 ) 2019( کیلومتر مربع هشتصدو  هزار 211: مساحت •
چین واقع شده است. موقعیت جغرافیایی  بخش جنوب مرکزياستان هونان در  :موقعیت ژئو پلتیک •

میباشد. نام گذاري استان هونان بر  N and 108°47'-114°15' E '08°30-'38°24این استان 
به  NANبه معنی دریاچه و  HUمیباشد ( Dongtingاساس قرار گیري آن در جنوب رودخانه 

کیلومتر مربع را میپوشاند که  211,800معنی جنوب میباشد.) این استان منطقه اي به مساحت 
در شرق، استانداري  Jiangxiاز مساحت کل کشور را تشکیل میدهد. هونان مجاور استانهاي  2/2%

Chongqing  و استانGuizhou  در غرب، استان گواندونگ و منطقه خود مختارGuangxi  در
 جنوب و استان هوبی در شمال قرار دارد. 

 Changsha : مرکز استان •

  شهرهاي مهم: •
Changsha; Zhuzhou; Xiangtan; Hegnyang; Shaoyang; Yueyang; Changde; 
Zhangjiajie; Loudi; Yiyang; Chenzhou; Yongzhou; Huaihua; Tujia-Miao 
Autonomous Prefecture Of Xiangxi 

 
 جمعیت: 

 ) 2020( نفر هزار450میلیون و  66: میزان جمعیت •
 

  منابع و محیط زیست

  منابع: •
، دومین Dongtingمنابع آب: هونان شبکه گسترده اي از رودخانه هاست. در شمال رودخانه 

 9رودخانه آب شیرین در چین است. این استان داراي بزرگترین ذخایر منابع آب طبیعی در میان 
، Lishuiو  Xiangjiang ،Zijiang ،Yuanjiangاستان جنوب چین میباشد. رودخانه هاي 
که در هونان جریان دارد انشعاب میگیرند و  Yangtzeچهار رودخانه مهم میباشند که از رودخانه 

 آبهاي سطحی 2020سال  .میریزند Chenglingji ،Yueyangدر  Dongtingبه دریاچه 
 100( 386 آب هاي زیرزمینیمقدار  را پوشش میدهد. میلیون متر مکعب) 100( 7/1666مساحت 

 متر مکعب می باشد. 3/3731 میلیون متر مکعب) بوده است و سرانه منابع آبی به ازاي هر نفر
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ي است. تا امروز، زمین شناسان ذخایر زغنی از منابع معدنی غیر آهنی و غیر فلمنابع معدنی: هونان 
نوع آنها  45ذخیره ماده معدنی،  108ماده معدنی مختلف را در استان تایید کرده اند. در بین  143

 مورد آنها در ده رده برتر چین قرار دارند.  64در رده پنج ماده برتر و 
استیبیوم، زغال سنگ، فلوریت، خاك اسپویلیت، گرانیت و دولومیت  ذخایر تنگستن، تین، بیسموت،

که در تولید شیشه مورد استفاده میباشد، در رتبه هاي اول کشور قرار دارند. وانادیوم، باریت، 
گرافیت کریپتوکریستال و ذخایر سرامیست در رتبه دوم کشور قرار دارند. منگنز، روي، سرب، جیوه، 

 ي سیمان و کائولین در چین نقش مهمی دارند. آداماس، سنگ آهک برا

این استان توسط تپه ها و کوه ها در شرق، غرب و جنوب احاطه شده است. هونان  محیط زیست: •
مناطق مرکزي و شمالی در شامل تپه ها و چشمه هایی در مرکز و دشت هایی در شمال میباشد. 

سرچشمه  Dongting در مرکز دریاچه  Uارتفاع کمتري قرار دارند و دریاچه هاي آن به شکل
 میگیرد.

زمین حاصلخیز، جنگل ها و چمنزار ها در سراسر هونان پخش شده اند. زمین هاي حاصلخیز 
درصد، چمنزار هاي طبیعی به مساحت  1/3میلیون هکتار، برابر  3,788منطقه اي به مساحت 

 6/6میلیون هکتار در حدود  10,3699درصد و جنگلها به مساحت  6/1میلیون هکتار، برابر  6,373
درصد از کل مساحت چین را تشکیل میدهند. تمام مزایاي استان هونان بابت کشاورزي، 

 جنگلداري، دامداري و ماهیگیري میباشند. 
بلندترین کوه هونان میباشد که ارتفاع آن به  Shimen ،Changdeدر منطقه  Hupingکوه 

تنها  Yueyangدر  Huanggaiاع ترین منطقه آن شهر متر میرسد در حالی که کم ارتف 2,009
 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.  21

 
 اقتصاد:وضعیت 

 رشد ساالنه (درصد) )2020ارزش(  شاخص هاي اقتصادي

 - - نرخ رشد

 8/3 2/4178 تولید ناخالص داخلی (میلیارد یوان)

 7/3 0/424 (میلیارد یوان)صنایع اولیه 

 7/4 8/1593 (میلیارد یوان) صنایع ثانویه

 9/2 3/2160 (میلیارد یوان) صنایع ثالث

 3/2  تورم (شاخص بهاي مصرفی، %)
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 صنایع: 

بخش  میان تشکیل داد. در 2020درصد از تولید ناخالص داخلی هونان را در سال  2/10بخش صنایع اولیه 
در سالهاي اخیر را تشکیل داد.  2019سال در  خالص درصد از رشد درآمد 3/31دام میزان  تولید کشاورزي،

 هونان پایگاه تولید محصوالت لبنی را توسعه داده است. 
استان هونان، سیستم صنعتی کاملی دارد و ظرفیت قابل توجهی را در تولید تشکیل داده است. صنایع عمدتاً 

در کسب  هونان را  درآمد کل %47که بیش از  Xiangtan و  Changsha  ،Yueyangشهر هاي در
 و Zhuzhou،  Changsha ، Yueyang  .میدهد تشکیل 9201در سال کارهاي اصلی  این استان 

 Xiangtan هستند هونان در مهم صنعتی هاي پایگاه نیز. 
به عنوان مثال ذوب کردن و تحت . است آن غنی معدنی ذخایر به مربوط هونان صنعتی تولید از بزرگی سهم

را تشکیل تجاري  درآمدکل  درصد از 3/11درصد و  9فشار قرار دادن فلزات آهنی و غیر آهنی به میزان 
 میدهد. 

، Guangdong ،Zhejiang ،Beiingدر سالهاي اخیر، هونان به پایگاه انتقال صنایع تولیدي از استانهاي 
Fujian   وShanghai  .5/22استانها با رشد  سایر، سرمایه گذاري 2020در سال  تبدیل شده است 

  میلیارد یوان رسید.4/873 میزان درصدي به

. باشد "تاج بر مروارید" رسد می نظر به سرگرمی و ورزش فرهنگ، بخش هونان، به عنوان صنایع ثالث
 صنایع افزوده ارزش ،2019 سال در. است محبوب بسیار داخلی تلویزیون تماشاگران بین در هونان تلویزیون
 تشکیل را داخلی ناخالص تولید از درصد 1/5 که رسید یوان میلیارد 4/202 به هونان خالق و فرهنگی

 .است یافته افزایش 2000 سال در درصد 4/2  از که دهدمی
 

 کشاورزي: 

نوع  9000غالت با بیش از  محصولتنوع گسترده اي از داراي هونان به سرزمین برنج و ماهی معروف است و 
نبه پدانه درخت تانگ، کلزا، کنجد، آفتابگردان، ، چاي کاملیامحصوالت زراعی عبارتند از: روغن  برنج میباشد.

و تنباکو  عمدتا شامل: پنبه، رامی، جوت (جوت قرمز) اقتصاديمحصوالت دانه و گیاه روغن کرچک میباشند. 
 gastrodiaگونه از گیاهان دارویی مانند ریشه کاپتیس،  100 هونان،در استان  میباشند. عالوه بر این،

elata  دسته محصوالت کشاورزي و محصوالت جانبی شامل مرکبات، چاي، زنبق، بامبو و  8گونه از  88و
 فلفل چیلی وجود دارد. 

 
 صنایع و ساخت و ساز: 

 درصدي به  52/14 رشد ساالنهمیانگین با  ،2017سال در  صنایعهونان در بخش  تولید ناخالص ملی
 2279به  2017میلیون یوان) و تولید ناخالص ملی هونان در بخش ساخت و ساز در سال  100( 11880

 میلیون یوان) رسید.  100(
 



۴ 
 

 حمل و نقل، پست و ارتباطات
به  1998کیلومتر در سال  2800درصدي از  20/3راه آهن: طول راه آهن هاي استان هونان با رشد ساالنه 

 رسید.  2017کیلومتر در سال  4,700
به  1998کیلومتر در سال  60100درصدي از  05/9بزرگراه: طول بزرگراه هاي هونان با رشد ساالنه 

 رسید.  2017کیلومتر در سال  239,700
به  1998کیلومتر در سال  32200از  %33/11نان با رشد ساالنه وآزاد راه: طول آزاد راه هاي استان ه

 رسید.  2017کیلومتر در سال  217300
 

 سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت و توسعه امالك و مستغالت
و در بخش توسعه امالك و  7/105به ، 2017 سالدر  دارایی هاي ثابتسرمایه گذاري هونان در بخش 

 رسید. 7/107مستغالت به 
 

 : بازار مصرف
دهد. را تشکیل می استان از کل خرده فروشی %31میباشد که میزان   Changsha بزرگترین مرکز مصرف

 +%) بود. 5/8( 948/33، سرانه درآمد خانوارهاي شهري در هنان برابر 2017در سال 

در این استان انواع مختلفی از ساخت و ساز هاي مدرن شامل فروشگاه هاي زنجیره اي، سوپر مارکت ها و 
از فرانسه به  Carrefourاز آلمان و  Metroاز آمریکا،  Walmartفروشگاه هاي رفاه وجود دارد که توسط 

 نمایش گذاشته میشوند. 
 

 روابط اقتصادي خارجی و گردشگري
س چینی و موارد وارداتی شامل: نورد فوالد، پارچه، پوشاك، کفش، اجنا :خارجیروابط اقتصادي  •

آمریکا و  ، هنگ کنگ2019میباشند. مهمترین بازارهاي صادراتی سال  سفالی و مواد آتش بازي
 حدود که رسید دالر میلیارد 8/8 به افزایش درصد43 با کنگ هنگ به صادرات، 2019. در سال بود
  .دادمی تشکیل را صادرات کل درصد 8/19

 الکترونیکی قطعات و آالت ماشین خودرو، قطعات آهن، سنگ شامل محصوالت وارداتی نیز عمده
 .میباشند جنوبی کره و تایوان استرالیا، ، شامل واردات منابع اصلی. بود

منابع توریستی و میراث تاریخی غنی میباشد. مکانهاي تاریخی استان هونان داراي  گردشگري: •
، یکی  Yueluکه یکی از سه بناي تاریخی در جنوب چین است، آکادمی   Yueyangشامل: برج 

، یکی از چهار پاویون برتر در چین،  Aiwan، پاویونSong Dynastyاز چهار آکادمی برتر در 
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، دریاچه Mount Hengshanبیعی شامل مکانهاي خوش منظره ط،  Mawangduiمقبره 
Dongting  و Zhangjiajie .میباشد  

 )%96,4-(میلیون  17/0) توریست داخلی و -%2/16میلیون ( 690، هونان تعداد 2020سال  
 دریافت کرد.  توریست خارجی

 استانداردهاي معیشتی، اشتغال و امنیت اجتماعی
مراکز مراقبت هاي و  829به  2020تعداد مراکز درمانی استان هونان در سال  استاندارد معیشتی: •

 رسید.  56042در سال  به  بهداشتی استان هونان

هزار نفر) در سال  10( 9/604به  %38/1 د شاغل استان هونان با رشد ساالنهتعداد افرا اشتغال: •
 رسید.  2020

 .رسید %7/2به کاهش داشته نسبت به سال قبل  2020تعداد افراد بیکار استان هونان در سال 
 . :امنیت اجتماعی •

 ساالنه رشد  متوسط نرخ با هونان اقدامات اشتغال زایی و اجتماعی امنیت شبکه هزینه ،2020 سال
 .رسید ) یوان میلیون 100(  22/1300 به  درصد70/11

 آموزش، علم و فناوري، فرهنگ 
 .بود 2020 سال درنفر  ) 10000(  25/534 سطح در هونان ابتدایی ارسمد نام ثبت آموزش: •
با میانگین رشد ساالنه  ، میزان هزینه تحقیق و توسعه استان هونان2020در سال  علم و فناوري: •

 یوان) رسید.  10000(میلیون  65/6به  درصدي 79/59

تند و سبک آشپزي هونان بخاطر طعم منحصر به فردش مشهور است. تقریبا هر غذایی : فرهنگ •
 مردم هونان عالقه بسیاري به خوردن غذاهاي تند و فلفی دارند.  و خوشمزه است

اشاره کرد که یکی از چهار سبک  Xiangمیتوان به سبک قالب بافی  نیز از جمله محصوالت هونان
 ساله میباشد.  200برتر قالب بافی با قدمت 
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