
 به تایوان مالکیت مدعی چین، آن بر عالوه. استشده تشکیل استان ۲۲ از چین خلق جمهوری شور

 . است خود استانهای از یکی عنوان

 بزرگ کشور دومین روسیه از پس و است مربع کیلومتر میلیون ۹٫۶ حدود چین خلق جمهوری مساحت

 یا سومین هم کشور کل مساحت نظر از. است( داخلی هایآب احتساب بدون) خاکی وسعت نظر از دنیا

 تحدهم ایاالت کلی مساحت دقیق تعریف به باتوجه و کانادا و روسیه از پس) دنیا وسیع کشور چهارمین

 .آیدمی شمار به( آمریکا

 کشورهای تمام میان در را مرزی خط طوالنیترین زمینی مرز مربع کیلومتر ۲۲٫۱۱۱ داشتن با چین

 زادآ آبهای دیگر و زرد، دریای کره، خلیج شرقی، چین دریای با جنوب و شرق از کشور این. دارد دنیا

 .است مرزهم کشور ۱۱ با و استشده احاطه

 و دارد قرار شرقی درجه ۱۷۴ تا ۱۷ طول و شمالی درجه ۴۱ تا ۱۱ جغرافیایی عرض در چین

 شرقی چین دریای و زرد رود هایکرانه در چین شرق در. است متنوع بسیار آن طبیعی اندازهایچشم

 شمالی هایبخش در. اندگرفته قرار باال بسیار جمعیتی تراکم با حاصلخیزی و پهناور آبرفتی هایدشت

 مکانتکله سرد و خشک صحراهای و شودمی مشاهده وسیع علفزارهای داخلی مغولستان فالت مرز در

 چین جنوب ینواح بیشتر ارتفاعکم هایکوهرشته و هاتپه. اندگرفته جای مغولستان مرتفع فالت در گبی و

 تسهانگی و زرد رود یعنی کشور این اصلی رودخانه دو دلتای میزبان چین میانی شرق و انددربرگرفته را

 نقطه ترینمرتفع. هیمالیاست جمله از مرتفع بسیار هایکوه از پوشیده سرزمین این غربی بخش. است

 هنقط سومین که چین نقطه ترینپست و است نپال و چین مرز متر ۱۱۱۱ ارتفاع به اورست قله یعنی دنیا

 دریاهای سطح از پایینتر متر ۱۴۱ تورپان فرونشست در آدینگ خشک دریاچه   بستر در دنیاست پست

 .است آزاد

 نقاط بیشتر در غالب وهواییآب شرایط موسمی باران با همراه بمرطو هایفصل و خشک هایفصل

 مالیش بادهای زمستان در. دارد پی در را زمستان و تابستان بین توجه قابل دمای اختالف که است چین

 هایطوفان. است مرطوب و گرم جنوبیتر نقاط در دریا سواحل از جنوبی بادهای و وزدمی خشک و سرد

 زلزله، سونامی، مخرب، هایسیل شرقی، و جنوبی سواحل امتداد در( سال در مورد ۴ حدود در) موسمی

 .هستند چین منطقه طبیعی بالیای از خشکسالی و زمین رانش

 

 در ریدرختکا هرچند. است چین در مهم محیطیزیست معضل یک گبی بیابان ویژه به هابیابان گسترش

 شیوه و مستمر خشکسالی اما داده کاهش را شن هایانطوف تعداد بعد به ۱۹۱۱ دهه از بیابان مرزهای

 به حتی و نوردددرمی را چین شمال سال هر بهار که شده شنی هایطوفان موجب کشاورزی نامناسب

 هزار چهار سال هر که کرده اعالم ۲۱۱۱ سال در چین زیست محیط باندیده. رسدمی هم ژاپن و کره

 ریدیگ نگرانی هم هیمالیا هاییخچال شدن آب. شودمی افزوده کشور این هایبیابان به مربع کیلومتر

 .بیاورد همراه به نفر میلیون صدها برای را آب کمبود بحران تواندمی که است

 چین: جمعیت

 اقتصادی رشد. استبوده نفر میلیون ۷۱۱ و میلیارد یک حدود ۲۱۱۱ سال سرشماری در چین جمعیت

 رآمدید با هاچینی درصد ده اکنون. کنند پیدا نجات فقر از نفر میلیون صدها تا شده موجب چین سریع

 نرخ. رسیدمی درصد ۶۱ به ۱۹۱۱ سال در رقم این درحالیکه کنندمی زندگی روز در دالر یک از کمتر

 .استرسیده درصد چهار به ۲۱۱۷ سال در نیز شهری بیکاری



 نام با را ایسختگیرانه جمعیت کنترل برنامه   ۱۹۱۹ سال از کشور جمعیت سریع رشد کنترل برای چین

 لبتها. دادمی را فرزند یک داشتن اجازه تنها خانواده هر به سیاست این. کرد آغاز را فرزندیتک سیاست

 آن از( هان قوم بجز اقوام همه) قومی هایاقلیت. استشده گرفته نظر در آن برای هم زیادی استثناهای

 هک افرادی برای هم روستاها از بسیاری در. دارند را سوم حتی و دوم فرزند داشتن اجازه و شده مستثنی

 تا سیاست این ۲۱۱۷ سال در. استشده داده دوم فرزند داشتن اجازه باشد معلول یا دختر اولشان فرزند

 رزندف داشتن اجازه استبوده فرزندتک خودش والدین از یکی که هاییخانواده به و شده تلطیف زیادی حد

 که گرفته صورت روستاها در ویژه به سیاست این مقابل در هاییمقاومت حال این با. دهدمی را دوم

 .ارندد عالقه پسر فرزند داشتن به سنتی طور به و داشته نیاز فرزند به کشاورزی کار نیروی برای

 به ۲۱۱۷ سال در را کشور رشد نرخ و بود مؤثر چین جمعیت رشد کاهش در فرزندیتک سیاست

 توازن ات شد موجب پسر فرزند داشتن برای سنتی ترجیح. داشت هم ایناخواسته تبعات اما رساند ۱٫۱۶۴

 به پسر ۱۱۱ تولد هنگام در جنسی نسبت ۲۱۱۱ سال سرشماری اساس بر. بخورد برهم کشور جنسیتی

 .شودمی سوبمح ۱۱۱ به ۱۱۴ طبیعی میزان از باالتر بسیار که است دختر ۱۱۱ ازای

 جمعیت است شده باعث بود، شده وضع میالدی ۱۹۱۹ سال از که چین در فرزندیتک شدهمنسوخ قانون

 باشد( ۲۱۱۴) کنونی تعداد از کمتر نفر میلیون ۱۱۱ حدود کشور این

 تبمک سه تاریخی طور به. استبوده مختلفی فکری مکاتب و مذاهب تأثیر تحت تاریخ طول در چین

 گیریشکل در سزاییبه تأثیر یک هر که اندبوده تائویی و بودایی، گرایی،کنفوسیوس کشور این اصلی

 هک تحقیقی. شودمی دیده آنها سه هر از عناصری بومی و مذهبی هایسنت در. اندگذاشته چینی فرهنگ

 :که رسید نتیجه این به شد انجام مختلف استان ۶ روستاهای در ۲۱۱۱ سال در

 مشخص توانستندنمی افراد، کل درصد ۷۱ یعنی دانستندمی مذهبی را خود که افرادی کل دوسوم از بیش»

 داشته سلطت انسان سرنوشت بر فراطبیعی نیروهای که بودند معتقد آنها …هستند مذهبی چه پیرو که کنند

 قابل یاکانن ارواح یا خدایان به قربانی پیشکش با آنها سرنوشت که داشتند باور و تاثیرگذارند بسیار یا

 «شتنددا محلی جوامع عرف و چینی سنتی فرهنگ در عمیقی ریشه هاسنت و باورها نوع این. است تغییر

 تحقیق کی. استداشته متفاوتی نتایج هستند، مذهبی هاچینی از میزان چه اینکه مورد در مختلف تحقیقات

 دارند اعتقاد مذهب به سال ۱۶ باالی هایچینی درصد ۷۱ تنها که رسیده نتیجه این به ۲۱۱۱ سال در

 .است کرده برآورد درصد ۱۶ را هاچینی در دینیبی میزان ۲۱۱۶ سال در دیگری تحقیق اما

 هاچینی درصد ۱۶ تا ۱۱ که داد نشان ۲۱۱۱ سال در هوریزون تحقیقاتی گروه از دیگری نظرسنجی

 .کنندمی معرفی مسلمان درصد یک و مسیحی درصد ۱ تا ۷ بودایی، را خود

 چینیها: زبان

 مختلف هایگویش به چین مردم درصد ۱۱ حدود. است ماندارین زبان استاندارد گویش چین رسمی زبان

 ارتباطی بانز است پکنی گویش از برگرفته که زبان این استاندارد گویش. کنندمی صحبت ماندارین زبان

 اغلب که شودمی تکلم چین در نیز دیگر زنده زبان ۲۲۹. است چین سراسر در زبانی مختلف هایگروه

 ئهیو ،(شانگهایی شامل) وو هایزبان. دارند تعلق تبتی-چینی خانواده از چینی هایزبان گروه به آنها

 هگرو این هایزبان مهمترین جمله از هاکا و شیانگ ،(هوکین شامل) مین ،(تایشانی و کانتونی شامل)

 .هستند

 



-نانیون هایدشت و تبت مختلف نقاط در نیز یی و ناسی شیانگ، مثل ایبرمه - تبتی شاخه هایزبان

 یسوی و دونگ تایلندی، جوانگ، هم چین غرب جنوب زبانی هایاقلیت سایر. شوندمی صحبت گویجو

 در .هستند آستروآسیایی خانواده از وا و مین،-همونگ خانواده از یائو و میائو کادای،-تایلندی خانواده از

 همچون آلتایی هایزبان به که کنندمی زندگی اقلیتی قومی هایگروه هم چین غرب شمال و شرق شمال

. گویندمی سخن ساالر و قرقیزی قزاقی، اویغوری، مثل تبارترکی گروه از زبان چندین و مغولی و منچو

 هایتاجیک زبان سریکلی. است شمالی کره و چین مرز اهالی از گروهی مادری زبان نیز ایکره زبان

 انبومی. دارد تعلق هندواروپایی خانواده از شرقی ایرانی هایزبان گروه به که است کیانگسین غرب

 .گویندیم سخن آسترونزی خانواده هایزبان به هستند چین اصلی خاک در کوچکی اقلیت که نیز تایوانی

 به هانویسه این. شودمی استفاده چینی هایزبان نوشتن برای که است سال هزاران چینی حروف

 شتارنو طریق از که دهندمی اجازه نیستند، فهم قابل هم برای که مختلف هایگویش و هازبان ورانگویش

 امروزه که کرد معرفی را شدهساده چینی حروف چین دولت ۱۹۴۶ سال در. شوند متوجه را هم منظور

 به که دهش تهیه چینی زبان نویسیالتین برای هم استانداردی الفبای. استکرده منسوخ را سنتی چینی

 بانز و شده اقتباس هندی هایمتن از که گیردمی بهره الفبایی از تبتی زبان. است معروف یینپین

 استانیب الفبای از نیز منچو خط و مغولی خط. شودمی نگاشته عربی-فارسی الفبای با بیشتر اویغوری

 .بردمی بهره نگارش برای التین الفبای از امروزه نیز جوانگ زبان. اندشده اقتباس اویغور

 زیستی تنوع

 یاکلمب و برزیل از پس را کشور این که است آوندی گیاه و جانوری گونه   ۷۱،۶۱۱ از بیشتر میزبان چین

 گونه ۱۲۲۱ ،(دنیا سوم رتبه) پستاندار گونه ۴۴۱ کمدست. دهدمی قرار دنیا زیستی تنوع سوم رده   در

 بودوباش کشور این در( هفتم) دوزیست گونه ۷۷۷ و( هفتم) خزنده گونه ۱۲۱ ،(دنیا هشتم رتبه) پرنده

 حیات این اما دارد استوایی غیر کشورهای بین در را دنیا نخست رتبه زمینه چهار هر در چین و دارند

 جانوری گونه ۱۱۱ کمدست. دنیاست هایانسان جمعیت بزرگترین سوی از شدید فشار زیر متنوع وحش

 هم نآ اصلی دلیل که اندشده بندیطبقه چین در محلی انقراض خطر در یا پذیرآسیب تهدید، معرض در

 در ادهاستف یا پوست خوراک، منظور به شکار و آلودگی زیستگاه، تخریب جمله از انسانی هایفعالیت

 .است سنتی طب

 تعیین کشور در شده حفاظت منطقه ۲۷۱۹ و دارند قرار قانونی حفاظت مورد خطر معرض در هایگونه

 و دارد آوندی گیاه گونه هزار ۷۲ از بیش چین. شوندمی شامل را چین سرزمین کل درصد ۱۴ که شده

 مناطق بومی مخروطی درختان هایجنگل رویشگاه کشور شمال. هاستجنگل از مختلفی انواع میزبان

. است پرنده گونه ۱۲۱ از بیش و آسیایی سیاه خرس و شمالی گوزن چون جانورانی زیستگاه و سردسیر

 دارسرخ و کوهی سرو درختان مرتفعتر مناطق در و رویندمی هاجنگل همین در نیز بامبو درختان

 چین جنوبی و مرکزی هایبخش در زیرگرمسیری هایجنگل. دهندمی تشکیل را غالب گیاهی پوشش

 چهارمیک اما هستند هاینان جزیره و نانیون ایالت به محدود فقط گرمسیری هایجنگل. شوندمی دیده

 این در نیز قارچ گونه هزار ۱۱ از بیش. اندداده جای خود در را چین جانوری و گیاهی هایگونه کل

 .استشده شناسایی کشور

 زیست محیط آلودگی

 کالنمش و شده همراه چین شتابان اقتصادی رشد با نیز زیست محیط تخریب و آلودگی اخیر دهه چند در

 صوبم زیست محیط حفاظت قانون اینکه با. استکرده ایجاد کشور این برای را بزرگی محیطیزیست

 صادیاقت هایبرنامه تا گیرندمی نادیده را آن دولتی مقامات اما شده تنظیم سختگیرانه بسیار ۱۹۱۹ سال



 بر و شودمی محسوب هاچینی سالمتی برای جدی مشکل یک شهرها در هوا آلودگی. شود اجرا سریعتر

 اکنون چین. دارند قرار چین در شهر ۱۶ دنیا آلوده شهر ۲۱ از جهانی بانک ۲۱۱۷ سال برآورد اساس

 ۷۱۱ حدود و است جدی هم کشور در آب آلودگی. است دنیا در کربن اکسیددی تولیدکننده بزرگترین

 درصد ۱۱ حدود ۲۱۱۱ سال در. ندارند دسترسی نوشیدنی سالم آب به روستایی نقاط در نفر میلیون

 در ویژه به آب شدید کمبود و اندشده آلوده کشاورزی و صنعتی هایفاضالب با کشور هایرودخانه

 .استکرده دوچندان را کشور آب بحران شرقی و شمالی نواحی

 فقط و است تجدیدپذیر هایانرژی سازیتجاری زمینه در دنیا گذارسرمایه بزرگترین چین وجود این با

 درصد ۱۱ از بیش ۲۱۱۹ سال در. استکرده خرج راه این در دالر میلیارد ۴۲ حدود ۲۱۱۱ سال در

. یدآمی دست به آبیبرق هاینیروگاه از آن عمده بخش که آمده دست به تجدیدپذیر منابع از چین انرژی

 توسعه برای دالر میلیارد ۶۱۱ هزینه با ساله ۱۱ ایبرنامه که کرد اعالم ۲۱۱۱ سال در کشور این

 در نچی. کرد خواهد اجرا را خشکسالی و سیل از جلوگیری سیستم تکمیل و کشور آبی هایزیرساخت

 هزینه سال پنج طول در دالر میلیارد ۲۱۱ که کرده آغاز را هوا آلودگی کاهش پروژه یک ۲۱۱۷ سال

 .دارد تمرکز کشور شمال در بیشتر و دارد

 فناوری و علم

 ،چاپ کاغذسازی،. بود فناوری و علم زمینه در دنیا پیشرو کشورهای از مینگ سلسله دوران تا چین

 افتندی گسترش اروپا و آسیا نقاط دیگر به بعدها که هستند هاچینی بزرگ اختراع چهار باروت و نماقطب

 جهان هفدهم قرن در اما. کردندمی استفاده منفی اعداد از که بودند کسانی نخستین چینی ریاضیدانان و

 .بود گذاشته سر پشت را چین کامالا  تکنولوژیکی و علمی پیشرفت نظر از غرب

 یبرا گرایانهاصالح جنبشی تا شد موجب نوزدهم قرن در غربی هایقدرت از چین چندباره هایشکست

 تالش ۱۹۱۹ سال در رسیدن قدرت به هنگام از هاکمونیست. گیرد شکل کشور این در مدرن علوم ترویج

 از چین حکومت. کنند سازماندهی شوروی مرکزی ریزیبرنامه شیوه به را تکنولوژی و علم تا کردند

 آورده عمل به علمی هایپژوهش زمینه در را توجهی قابل گذاریسرمایه فرهنگی، انقالب پایان هنگام

 دانشمندان. استکرده هزینه علمی توسعه و تحقیق برای دالر میلیارد ۱۱۱ از بیش ۲۱۱۱ سال در تنها و

 مدارک هاآن تمام اما اندشده شیمی نوبل برنده بار یک و فیزیک نوبل برنده بار چهار تاکنون چین متولد

 غربی کشورهای در را خود جایزه دریافت به منجر تحقیقات و کرده دریافت غرب در را خود دکترای

 .اندداده انجام

 تریاضیا و مهندسی علوم، هایرشته بر تأکید با خود آموزشی سیستم توسعه حال در سرعت به چین

 هواوی چون هاییشرکت و اندبوده دنیا در علمی مقاالت منتشرکننده دومین ۲۱۱۱ سال در هاچینی. است

 وترهایابرکامپی. هستند شخصی کامپیوترهای و ارتباطات هایزمینه در دنیا پیشرو هایشرکت از لنوو و

 توجهی قابل رشد صنعتی هایربات از استفاده و آیندمی شمار به دنیا در هاترینپرقدرت از اکنون چینی

 .استداشته

 این. هاستچینی ملی غرور مایه   و دنیا فضایی هایبرنامه ترینفعال از یکی نیز چین فضایی برنامه

 قلمست طور به که شد کشوری پنجمین و فرستاد فضا به را خود ماهواره نخستین ۱۹۱۱ سال در کشور

 را هاییانسان مستقل طور به که شدند کشوری سومین ۲۱۱۷ سال در آنها. دهدمی انجام را کار این

 دهه در است قرار که کردند رونمایی را خود فضایی ایستگاه ماکت ۲۱۱۱ سال در و کنندمی فضا روانه

 شود ارسال فضا به ۲۱۲۱


