
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 مایش سرزمینشورایعالی آ

 

 سرزمینآمایش ریزی، نظارت وامور برنامه  ریزی استان گلستانبرنامهسازمان مدیریت و 

 1398 پاییز

 آمایش سرزمینراهبردی سند 

 گلستان استان

 چشم انداز استان گلستان

های یافته و پایدار در شاخصگلستان، استانی است توسعه      

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی و حافظ غنای 

های بعدی مبتنی بر فناوریفون و فلور، دارای اقتصاد چند

بنیان و نوآور، قطب امنیت غذایی کشور، پیشرفته، دانش

برگردشگری، برخوردار از صنعت مدرن، خدمات برتر با تأکید 

بازرگانی داخلی و خارجی در سازمان فضایی متعادل و متوازن 

ریزی یکپارچه و دروازه آسیای میانه و بارانداز با برنامه

دریایی ساحل شرقی دریای خزر، دارای تعامل پویا و اثر بخش 

 در سطوح ملی و بین المللی.

 

 رئوس سند راهبردی:

 استان فضایی توسعه بنیادین اهداف  

 و ملی کار تقسیم در استان نقش 

   ایمنطقه

 استان فضایی توسعه کالن اندازچشم     

 استان فضایی توسعه هایمأموریت  

 به توجه با) پابرجا راهبردهای 

 فضایی سازمان بندیشکل سناریوهای

 (  استان

 استان فضایی نظام کالن بندی شکل 

 ( استان توسعه اندازچشم فضایی تصویر)

 اجرایی های پروگرام عناوین  
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های اقتصادی، يافته و پايدار در شاخصگلستان، استانی است توسعه      

نای فون و فلور، دارای       فافغ ا ماعی، فرهنگی و محیط زيستتتی و  اجت

بنیان و نوآور،  های پیشتترفته، دان   بعدی مبتنی بر فناوری  اقتصتتاد دند 

قطب امنیت اذايی کشتتور، برخوردار از عتتنعت مدرن، خدمات برتر با          

برگردشگری، بازرگانی داخلی و خارجی در سازمان فضايی متعادل    تأکید 

ريزی يکپارده و دروازه آستتیای میانه و بارانداز دريايی و متوازن با برنامه

سافل شرقی دريای خزر، دارای تعامل پويا و اثر بخ  در سطوح ملی و    

 بین المللی.

الم، گلستتتان نگارستتتان ايران، ستترزمینی استتت امن با مردمی ستت      

شاط، توانمند و برخوردار از رفاه و منزلت اجتماعی در نظام فرهنگی و   بان

سجم با هويت بومی، ايرانی   شتغال    -اجتماعی من سالمی و برخوردار از ا ا

 پايدار.
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 مقدمه

لی آمایش سرزمین شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای است که بر اساس تدوین اص     

نطقه ای در یک مودیت های ترین جهت گیری های توسعه بلند مدت کشور در قالب تلفیق برنامه ریزی های باال و پایین و با تاکید بر قابلیت ها، توانمندی ها و محد

 هامزیت از مناسب گیریبهره عدم سبب هااستان بین ملی کار تقسیم و آمایش سند های اخیر، فقداندر طی سالبرنامه ریزی هماهنگ و بلند مدت صورت می گیرد. 

 اجتماعی اقتصادی، ساختارهای ناهمگونی به توجه عدم همچنین. است زده دامن هااستان بین ایمنطقه هایتوازن به عدم و شده استانی و ملی سطح در هاقابلیت و

، دسترسی به اهدافی توجهی به این عدم تعادل هااست. بی داشته در پی را نواحی این ناهمگون رشد گذشته، هایدهه طی استان درون مختلف نواحی در فرهنگی و

ایت رسیدن به توسعه چون استفاده بهینه از ظرفیت ها، حفظ محیط زیست، توزیع متناسب جغرافیایی جمعیت، توزیع مناسب فعالیت ها، توزیع ثروت و درآمد و در نه

برآن به منظور رسیدن به توسعه پایدار ضرورت دارد و پرداختن  پایدار را دشوارتر کرده است؛ از این رو شناخت تفاوت های منطقه ای و مطالعه ساختارها و عوامل موثر

 معضالت مذکور باشد.  به مطالعات آمایش سرزمین به عنوان ابزاری که به مهندسی تدابیر توسعه در سرزمین می پردازد می تواند بستر ساز برون رفت از بسیاری از

گردند و اجتماعی، اکولوژیک و خط مشی های راهبردی توسعه کشور، منطقه و استان با هم تلفیق می در فرآیند مطالعات آمایش استان توان های اقتصادی،     

سازمان  سرزمینریزی، نظارت و آمایشامور برنامهدر این راستا  راهکاری مناسب برای تحقق توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار در سطح سرزمین پیشنهاد می گردد.

قانون برنامه ششم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه  26احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء یک بند الف ماده  32براساس بند الف ماده بودجه کشور  برنامه و

 نموده است. « سند اجرایی آمایش استان»و « سند راهبردی آمایش استان»کالن در قالب  ف به تهیه سند آمایش در دو سطحریزی استان ها را مکل

های برنامهدر اولویت ای و ملی های توسعه استانی، منطقهچشم انداز حرکت برنامه نقشه راه توسعه استان وباال دستی،  اسنادبه عنوان  ،اسناد اینامید است 

 مدیران و تصمیم گیران قرار گیرد.متولیان، از سوی  ناجرایی استا

 

 هادی حق شناس

 استاندار گلستان
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 شماره صفحه   فهرست عناوین         

  

 5  استان فضایی توسعه بنیادین اهداف

 6   ایمنطقه و ملی کار تقسیم در استان نقش

 10     استان فضایی توسعه کالن اندازچشم

 10  استان فضایی توسعه هایمأموریت

 13  پابرجا راهبردهای

 14  استان فضایی نظام کالن بندی شکل

 19 اجرایی های پروگرام عناوین

 24 پیوست ها
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 اهداف بنیادین توسعه فضایی استان-1

 اهداف بنیادین  محور

 تولید

 یافته با تاکید بر تولید محصوالت رقابتی و صادراتی و تامین نیاز غذایی کشور به کاالهای استراتژیکنظام کشاورزی توسعه

 ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی

آب موردنیاز استان از طریق مهار و ذخیره سازی آب های سطحی داخلی و مرزی و بین حوضه ای آب و بهبود روش های  تامین

 آبیاری

 افزایش سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص ملی استان

 توسعه و گسترش فعالیت های صنعتی وابسته به بخش کشاورزی

 از معادن استانافزایش ظرفیت بهره برداری مطلوب و کارا 

 اجتماعی –فرهنگی

 هدف افزایش ارزش افزوده و ارتقا جایگاه آن در سطح منطقه ای و ملیتوسعه و گسترش ظرفیت های گردشگری استان با 

 ارتقاء توسعه نظام توانبخشی و توانمند سازی معلولین، امنیت اجتماعی و سالمندان

 سطوح ملی و بین المللیبهره گیری از ظرفیت های علمی و فرهنگی در 

 ابی به جامعه ای توسعه یافته ، متکی براصول اخالقی ، ارزشهای اسالمی و هویت ملییدست

 فنی و حرفه ای و گسترش مهارتهای تخصصی و ایجاد فرصت های برابر در دسترسی آموزش های عمومی

 نوجوانان با تأکید بر ارتقا امنیت و عدالت اجتماعیبه ویژه در گروه های سنی جوانان و آسیب های اجتماعی  کاهش

 ارتقاءسالمت و امید به زندگی

 سکونتگاهی

 ایرانی مقاوم و ایمن در نظام شهری و روستایی استان -تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسالمی

بحران( و ایمن سازی زیرساخت ها و شریان های ارتقاء ظرفیت های مقابله با مخاطرات محیطی و حوادث غیر مترقبه )مدیریت 

 حیاطی در کانون های زیستی

 ایجاد تعادل و توازن در نظام خدمات رسانی سلسله مراتب سطح بندی سکونتگاه ها

 رفع مشکالت بهداشتی و زیست محیطی )فاضالب و زباله( در سطح شهرهای استان

 انرژی
 مراکز زیستتامین پایدار آب متناسب با توسعه 

 ارتقا نقش درون و برون منطقه ای استان در تولید و عرضه انرژی در کشور

 فمل و نقل و ارتباطات

افزایش نقش و جایگاه استان در حمل و نقل بین المللی و و ملی و تجهیز و تقویت شبکه های زیر بنایی حمل و نقل دریایی و 

 اقتصادی ملی و فراملیخدمات بازرگانی استان و گسترش پیوند های 

 توسعه همه جانبه و زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطالعات )سخت افزاری، نرم افزاری، منابع انسانی و تولید محتوی(

 محیط زيست و منابع طبیعی
 حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری از قابلیت های زیست محیطی منحصر به فرد استان در راستای توسعه پایدار

 صیانت از جنگل ها و مراتع و ساماندهی سواحل دریا، رودخانه ها و حوضه های آبخیز استان

 خدمات و بازرگانی
 توسعه خدمات بازرگانی نوین و تقویت زیر ساخت ها و فعالیت های بازرگانی با توجه به قابلیت های توسعه مبادالت فراملی

 با کشور های آسیای میانهارتقاء سطح ارتباطات و مبادالت بازرگانی 

 تصمیم گیری

 

 

 

 ارتقاء بهره وری در مدیریت

 افزایش همبستگی اجتماعی، فرهنگی و امنیت در استان

ایجاد شرایط ترجیحی برای سرمایه گذاری های بخش غیر دولتی )سرمایه گذاری داخلی و خارجی( در فعالیت های محوری 

 استان 

 بازرگانی نظیر بانکها، بیمه ها، بازار بورس تخصصی و گسترش نهاد های خصوصی سرمایه گذاریبهبود خدمات پشتیبان های 
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 نقش استان در تقسیم کار ملی و منطقه ای-2

 

 تقسیم کار ملی:-1-2

 3.7حجم کل حدود به نوع محصول زراعی و باغی  92استان گلستان استانی با کشت های تخصصی و با مزیت نسبی و تنوع      

هزار هکتار جنگل  452،  اراضی زراعی و باغی )بارور و غیر بارور(هزارهکتار  672میلیون تن در سال می باشد. این استان دارای 

درصد تولید، رتبه دوم تولید کلزا کشور با  45بوده و دارای رتبه اول تولید سویای کشور با  1396هزار هکتار مرتع در سال  862و 

درصد تولید، رتبه چهارم تولید  6/12درصد تولید، رتبه سوم تولید پنبه کشور با  10/5دوم تولید گندم کشور با درصد تولید، رتبه  28

درصد  7/23درصد تولید، رتبه دوم تولید آفتابگردان کشور با  8/5درصد تولید، رتبه سوم تولید جو کشور با  10شلتوک کشور با 

درصد تولید، رتبه دوم  5/7، رتبه چهارم تولید هلو کشور با 1396درصد تولید در سال  3/14تولید و رتبه سوم تولید توتون کشور با 

درصد تولید، رتبه سوم تولید کیوی کشور  3/38درصد تولید، رتبه سوم تولید توت فرنگی کشور با  9/13تولید توت نوغان کشور با 

درصد تولید و  10درصد تولید، رتبه چهارم تولید خرمالو کشور با  8/5درصد تولید، رتبه چهارم تولید آلو قطره طال کشور با  1/1با 

 بوده است. 1396درصد تولید در سال  9/4رتبه ششم تولید زیتون کشور با 

درصد تولید کشور  7/3تن شیر با هزار  357هزار تن تولیدات دامی شامل تولید  547واحد دامی و میلیون  4این استان دارای     

درصد تولید کشور )رتبه  7/1تن عسل با  1518درصد تولید کشور )رتبه یازدهم( و  55/3هزارتن گوشت قرمز با  29)رتبه نهم(، 

میلیون قطعه ظرفیت  27واحد دامی و میلیون  3.8درصد پروتئین حیوانی کشور )با  5بوده و توانسته حدود  1396دوازدهم( در سال 

 7/9تن گوشت مرغ و هزار  216میلیون قطعه ظرفیت پرورش مرغ و تولید  27جود پرورش مرغ( را تولید نماید. همچنین با  و

بوده  1396درصد تولید کشور دارای رتبه دهم در سال  3/2هزار تن تخم مرغ با  28سوم و تولید رتبه درصد تولید کشور دارای 

 است.

ذغال سنگ، ید، سنگ نسوز،  )نفت، گاز، درصد تولید کشور و همچنین معادن متنوع 56دارای رتبه اول تولید خاویار کشور با      

 سنگ آهک بوکسیت، صدف کوهی( و تنها تولید کننده ید در کشور می باشد.
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گل )آالگل، آلماگل، آجیتاالب بین المللی  4 هکتار(، وجود 91895بزرگترین ذخیره گاه بیوسفر )پارک ملی گلستان با مساحت      

گونه دوزیست در  19گونه پرنده و  304گونه پستاندار،  64خصوصاً گیاهان دارویی، گونه گیاهی  1350، وجود بیش از و گمیشان(

 این استان مشاهده شده است.

هوایی، زمینی، ریلی و دریایی بوده و برخوردار از این استان دریچه ورود به آسیای میانه با امکان ارتباطی از طریق مرزهای      

 خطوط انتقال  تبادل انرژی )برق و گاز( با کشورترکمنستان و دارای جایگاه استقرار نیروگاه هسته ای می باشد.

 26ی رتبه درصد کشور( دارا 5/0میلیارد ریال سرمایه مربوط به پروانه بهره برداری صادره صنعتی ) 1477استان گلستان با       

را  20( رتبه 1394میلیون ریال در سال  8415751)درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور  71/0و با دارا بودن  1396در سال 

 در کشور به خود اختصاص داده است.

قلی فراغی، ، امامزاده یحیی بن زید، مقبره مختوم)ثبت جهانی(از جمله برج قابوس فرهنگیو  وجود بناهای تاریخی، مذهبی     

از ویژگی های مهم گردشگری و تاریخی این استان  و دیوار تمیشه خالد نبیمنطقه گردشگری زیارتی برج رادکان، دیوار اسکندر، 

 محسوب می گردد.

 تعیین نقش و وظایف تخصصی استان در تقسیم کار ملی

 وظایف تخصصی در هر نقش زمینه نقش ردیف
مقیاس عملکرد 

 نقش

 قلمرو/ نواحی

برنامه ریزی / 

 شهرستان

1 
کشاورزی و 

 منابع طبیعی

تولیدکننده محصوالت کشاورزی با بیشترین ایمنی و ارزش غذایی در زمینه محصوالت ویژه  -1
با رویکرد  و گیاهان زینتی و ...( و های روغنی، گیاهان داروئی، گل)گندم، کلزا، سویا، زیتون، دانه

 ه بازارهای هدف .تأمین نیاز غذایی داخل و صادرات ب
آبی، خاویاری، زینتی، پرورش قطب تولید محصوالت دامی و آبزی پروری )ماهیان سردآبی،گرم-2

 ماهی در قفس و میگو( از جمله گوشت قرمز و سفید و خاویار  کشور.
برداری اصولی نشینان و جوامع محلی در حفاظت، احیاء و توسعه و بهرهاستفاده از مشارکت جنگل-3 

 ها و مراتع و ساماندهی خروج دام از جنگل های شمالجنگلاز 

 ملی و فراملی
 کلیه 

 شهرستان ها

2 
عنعت و 

 معدن

برخوردار از جایگاهی باال در تولیدات صنایع با فنآوری باال با تاکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی -1
یست با تکنولوژی برتر بخش کشاورزی )زراعت، شیالت، دام وطیور و سلولزی( و سازگار با محیط ز

(HT.) 
برخوردار از صنایع فرآوری و صادرات محصوالت معدنی )معادن متنوع ذغال سنگ، ید، سنگ -2

 نسوز، سنگ آهک بوکسیت، صدف کوهی( و تنها تولید کننده ید در کشور.

پتروشیمی اتیلن(، )تبدیل گاز به پلیGPT تاکید بر استقرار صنایع بزرگی چون فوالد و ساخت واحد -3
و شیمیایی در مجاورت رودخانه اترک با توجه عبور دو خط لوله گاز سرخس ـ نکا و ترکمنستان از 

 استان.
برخوردار از جایگاه ویژه در تولید و صادرات صنایع دستی )سنتی و بومی استان از جمله فرش -4

 ترکمن، گلیم و ابریشم(

 ملی و فراملی
 کلیه 

 شهرستان ها



 
 

8 
 

 تعیین نقش و وظایف تخصصی استان در تقسیم کار ملی

 وظایف تخصصی در هر نقش زمینه نقش ردیف
مقیاس عملکرد 

 نقش

 قلمرو/ نواحی

برنامه ریزی / 

 شهرستان

3 
نظام 

 ملی ای به عنوان هاب بار لجستیک کشور ارائه خدمات خواهد نمودشهر گرگان با عملکرد فرامنطقه هیسکونتگا
گنبد  -گرگان

 کاووس

 بازرگانی 4

منطقه استراتژیک ارتباطی با کشور های آسیای میانه از طریق مرزهای هوایی، زمینی، ریلی و -1

 دریایی

پذیر در حاشیه سرزمین و برخوردار از بنادری فعال و رقابتدارای جایگاهی ویژه در توسعه دریامحور -2
 دریای خزر )با تاکید بر بندر ترکمن به عنوان بندر تجاری و بندر گز به عنوان بندر گردشگری(.

گردشگری در اینچه برون با رویکرد گسترش  -صنعتی -دارای قابلیت تأسیس منطقه آزاد تجاری
-، شانگ های و جلب سرمایهcisیتی با کشورهای آسیای میانه، های صنعتی، معدنی و ترانزهمکاری

 های خارجی.گذاری

های همکاری مشترک با کشور قزاقستان در ایجاد شهرک متالورژی در اینچه توان تقویت زمینه-3
برون با توجه به وجود ذخایر غنی معدنی در کشور قزاقستان، دسترسی به آب دریای خزر و وجود دو 

 .خط لوله گاز
 ایجاد بندر خشک اینچه برون.-4

 ملی و فراملی

گنبد -گرگان

 -آق قال -کاووس

 -بندرگز -ترکمن

 گمیشان

 گردشگری 5
 قطب گردشگری جزیره آشوراده با عملکرد ملی و بین المللی. -1
های توریستی، تفریحی و سیاحتی و تبدیل استان گلستان از یک ها و دهکدهتوان ایجاد قطب-2

 گردشگران زیارتی و سیاحتی به مقصد گردشگران.گذرگاه 

 ملی و فراملی
 ترکمن

 کلیه شهرستان ها

 خدمات برتر 6
های خارجی در حوزه ترانزیت و گذارییکی از مراکز فعال تعامالت اقتصادی فرامرزی و جذب سرمایه

 –صنایع با محوریت شهرک هزار هکتاری اترک، منطقه ویژه، بندر خشک و منطقه آزاد تجاری 
 گردشگری –صنعتی 

 ملی و فراملی
  -گنبد کاووس

 آق قال

غرب به عنوان مبادی  –جنوب و شرق  -دارای جایگاه ویژه در کریدور بین المللی حمل و نقل شمال  فمل و نقل 7
 و شانگهای. cisاصلی ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه ، 

 کلیه شهرستان ها ملی و فراملی

های حساس و شکننده به ویژه جنگل گلستان و جزیره آشوراده و توان حفاظت فعال از اکوسیستم محیط زيست 8
 زیست.های مخرب محیطجلوگیری از ایجاد فعالیت

 کلیه شهرستان ها ملی و فراملی

سواری، کبدی، والیبال، کشتی، بسکتبال، آلیش دارای جایگاه قهرمانی ورزشی در استان )از جمله اسب فرهنگی 9
 محلی( و امکان احداث دهکده المپیک ورزش های آبی در ساحل بندرگز. -های بومیو ورزش

 کلیه شهرستان ها ملی و فراملی

 انرژی 10

پتروپاالیش با هدف خرید یا سوآپ گاز و نفت و استفاده از فرصت نیاز امکان ایجاد شهرک -1
 کشورهای آسیای مرکزی به تبادل انرژی و محصوالت صنعتی مانند فوالد.

دارای جایگاه ویژه در تبادل و سوآپ انرژی ) برق و گاز( با کشورترکمنستان و دارای جایگاه استقرار -2

 نیروگاه هسته ای

 ملی و فراملی
تان های حاشیه شهرس

 اترک

 
 

 تقسیم کار منطقه ای:-2-2

استان گلستان در منطقه یک کشور دارای بیشترین سطح کشت و تولید اراضی زراعی آبی و دیم، بیشترین سطح کشت و        

تولید غالت در منطقه، بیشترین سطح کشت و تولید گندم در منطقه، بیشترین تولید میگو در منطقه، بیشترین تولید تخم مرغ در 
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وشت قرمز، رتبه دوم تعداد دانشگاه دولتی، رتبه دوم راه ترانزیتی منطقه و رتبه دوم صادرات منطقه، رتبه دوم تولید گوشت مرغ و گ

 در منطقه را دارا می باشد.

 

 تعیین نقش و وظایف تخصصی استان در تقسیم کار منطقه ای

 وظایف تخصصی در هر نقش زمینه نقش ردیف
مقیاس 

 عملکرد نقش

 قلمرو/ نواحی

 برنامه ریزی / شهرستان

1 
کشاورزی و 

 منابع طبیعی

تولیدکننده محصوالت کشاورزی، دامی و شیالتی با بیشترین ایمنی و ارزش غذایی در -1
و  های روغنی، گیاهان داروئی، گلزمینه محصوالت ویژه )گندم، کلزا، سویا، زیتون، دانه

داخل و صادرات با رویکرد تأمین نیاز غذایی  گیاهان زینتی، گوشت مرغ، میگو، خاویار و ...( و
دارای بیشترین سطح کشت و تولید اراضی زراعی آبی و دیم، بیشترین به بازارهای هدف )

سطح کشت و تولید غالت در منطقه، بیشترین سطح کشت و تولید گندم در منطقه، بیشترین 
تولید میگو در منطقه، بیشترین تولید تخم مرغ در منطقه، رتبه دوم تولید گوشت مرغ و گوشت 

 مز(قر
 وخاک. آب منابع و مراتع ها،جنگل بازآفرینی و احیاء حفاظت،-2

 کلیه شهرستان ها منطقه ای

 عنعت و معدن 2

باال )سلولزی، چوب و مبلمان، صنایع غذایی و  آوریتولید محصوالت صنعتی با فن-1
 گاز ،نفت جانبی صنایع سازی، دریایی وقطعه، خودرو، ونقلآشامیدنی، دارویی، شیمیایی، حمل

 پتروشیمی(. و
 برخوردار از صنایع فرآوری و صادرات محصوالت معدنی و تنها تولید کننده ید در کشور. -2

 کشاورزی. بخش هایفعالیت با مرتبط پسین و پیشین صنایع زنجیره از برخوردار-3

های نسبی و رقابتی و یافته با توجه به مزیتهای صنعتی و معدنی توسعهدارای خوشه-4
 ای.های مبتنی بر منابع درون منطقهتکمیل زنجیره ارزش فعالیت

 کلیه شهرستان ها منطقه ای

3 
نظام 

 کلیه شهرستان ها منطقه ای منطقه. اکولوژیک گاهی و فعالیت منطبق بر تواندهی شبکه سکونتسازمان سکونتگاهی

 بازرگانی 4

قرمز، مرغ و انواع آبزیان و خاویار( در های اصلی تولید و صادرات پروتئین )گوشت از قطب-1
 منطقه.

های منطقه در زمینه جذب سرمایه، تکنولوژی و صادرات با محوریت مناطق یکی از قطب-2
 آزاد و ویژه اقتصادی.

 کلیه شهرستان ها منطقه ای

 گردشگری 5
بهینه گیری با بهرهکننده خدمات تخصصی گردشگری طبیعی، تاریخی، ورزشی و سالمت ارائه

و کویری و استفاده از اماکن، ابنیه و  مرتعی ،های جنگلیپایدار از دریا، سواحل دریا، گستره و
 های با ارزش تاریخی.محوطه

 کلیه شهرستان ها منطقه ای

ای در سراسر دهنده خدمات برتر تولیدی، بازرگانی، فنی و مهندسی، حقوقی و مشاورهارائه خدمات برتر 6
 های همسایه.هایی از استانمنطقه و گستره

 کلیه شهرستان ها منطقه ای

 کلیه شهرستان ها منطقه ای المللی.ونقل ملی و بینبرخوردار از محورهای اصلی ارتباطی منطقه در کریدورهای حمل فمل و نقل 7

 زیست، محیط از حفاظت زمینه در ایمنطقه بین و درون هایهمکاری و تعامالت سطح ارتقاء محیط زيست 8
 طبیعی. و آبی منابع

 کلیه شهرستان ها منطقه ای
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 چشم انداز توسعه استان -3

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی و حافظ غنای فون و   یافته و پایدار در شاخص گلستان، استانی است توسعه          

صاد چند  شرفته،  بعدی مبتنی بر فناوریفلور، دارای اقت صنعت    دانشهای پی شور، برخوردار از  بنیان و نوآور، قطب امنیت غذایی ک

ضایی متعادل و متوازن با برنامه     سازمان ف ریزی یکپارچه و مدرن، خدمات برتر با تأکید برگردشگری، بازرگانی داخلی و خارجی در 

 بخش در سطوح ملی و بین المللی. دروازه آسیای میانه و بارانداز دریایی ساحل شرقی دریای خزر، دارای تعامل پویا و اثر

شاط، توانمند و برخوردار از رفاه و منزلت اجتماعی در نظام                سالم، بان ست امن با مردمی  سرزمینی ا ستان ایران،  ستان نگار گل

 اسالمی و برخوردار از اشتغال پایدار. -فرهنگی و اجتماعی منسجم با هویت بومی، ایرانی 

      های توسعه استانماموریت-4

براساس اسناد باالدستی و سند چشم انداز توسعه استان گلستان، ماموریت و وظایف اصلی استان که بر تقسیم کار ملی تاکید 

های کشاورزی، گردشگری، صنایع تبدیلی و صنایع پربازده، خدمات دهد که توسعه استان بر اساس توسعه پایدار بخشدارد نشان می

قاعدتاً این تقسیم کار ملی برای استان باید به سمت آمایش فضایی محورهای توسعه استان بر پایه  و تجارت خارجی قرار دارد.

 ماموریت ها و وظایف ملی و استانی و منطقه ای هدایت شود. مهمترین این وظایف به شرح زیر خواهد بود:

شت    ● سترش ک ستان با            گ شرایط اقلیمی ا سب با  سبی متنا صی و دارای مزیت ن ص های فنی تاکید بر ارتقای مهارتهای تخ

 کشاورزی و تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و پربازده.

 ساماندهی و تقویت مراکز تکثیر ماهیان خاویاری و استخوانی و ناوگان صیادی و حمایت از مرکز تحقیقات شیالت.●

سعه دامداری ● صنعتی و برنامه ریزی جهت افزایش بهره تو سنتی به منظور ایفای نقش ملی  دامپروری وری دامداری وهای  های 

 در تامین گوشت و شیر کشور و منطقه.

دار فاقد پوشش درختی در راستای اصالح و نوسازی باغات موجود در سطح استان، توسعه باغات در اراضی مستعدو اراضی شیب     ●

 توسعه پایدار. 

 تأمین آب مورد نیاز شرب، محیط زیست و کشاورزی. های آبیاری وو بهبود روشهای سطحی سازی آبمهار و ذخیره●

شاورزی در        ● ستان به منظور افزایش بازده ک شاورزی ا سانی ماهر و نیمه ماهر بخش فنی و اجرایی ک ارتقای مهارت نیروهای ان

 های کشاورزی.استان و همچنین گسترش بیمه محصوالت کشاورزی برای کاهش ریسک فعالیت
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شت    ایفای نقش ملی به منظور● سعه ک صوالت به منظور    های گلخانهتو سایر مح ای برای تولید گل و گیاهان زینتی، دارویی و 

 افزایش صادرات غیر نفتی.

های صنعتی با تاکید بر واحدهای صنعتی پربازده و تکمیلی کننده ساختار اقتصادی استان. صنایع مبتنی بر توسعه فعالیت ●

های مورد نیاز در بخش صنعت، با تاکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی راتی و ارتقا زیر ساختهای صادگیریهای نوین با جهتفناوری

بخش کشاورزی )زراعت، شیالت، دام و طیور و سلولزی(، صنایع غذایی و دارویی، نساجی و پوشاک، شیمیایی، صنایع ادوات و 

 سازگار با محیط زیست با تکنولوژی برتر.قطعات خودرو، صنایع الکترونیک و پاک و  های کشاورزی و صنایعنهاده

های غیردولتی در گذاریهای دولتی و جذب سرمایه گذاریسازی بسترهای قانونی و  اجرایی  الزم  برای توسعه  سرمایه     فراهم●

 بخش صنعت در استان با رویکرد صنایع وابسته و پیوسته بخش کشاورزی، الکترونیک و پاک )تکنولوژی برتر(.

ها، افزایش امکانات و تاسیسات گردشگری با تاکید بر احیا و ای از طریق تقویت زیرساختمحورهای گردشگری منطقهایجاد ●

 های تاریخی، فرهنگی و طبیعی و برنامه ریزی جهت افزایش ماندگاری گردشگران مذهبی شمال کشور.مرمت آثار تاریخی و جاذبه

 ای کوچک و با هدف ایجاد ساختارهای تجاری مبتنی بر توسعه صادرات. توسعه صنایع دستی به منظور افزایش اشتغاله●

گذاری در این بخش و ایجاد سرمایه های مناسب گردشگری و بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی جهتزیرساختایجاد ●

ردشگران  و حفظ و احیاء های تفریحی و سیاحتی و تبدیل استان گلستان از گذرگاه گردشگران زیارتی و سیاحتی به مقصد گقطب

 آثار فرهنگی و تاریخی.

های استان به ویژه فرودگاه گرگان و فرودگاه کالله ای شمال شرق کشور از طریق توسعه و تجهیز فرودگاهایجاد مرکزیت منطقه●

ه منظور برقراری های فرا ملی همجوار، همچنین توسعه خطوط ریلی شمال شرق بو تسهیل ترانزیت هوایی کاال و مسافر در حوزه

 ارتباط ریلی با شرق و نیز با کشورهای آسیای میانه.

 ای با آسیای میانه.های منطقهایفای نقش بین المللی در عرصه اقتصادی و تبدیل استان به محور همکاری●

مراتع و ســاماندهی ها و های محیط زیســتی و منابع طبیعی و صــیانت از جنگلحفاظت، احیاء، توســعه و بهره برداری از قابلیت●

 ای ملیهای آبخیز استان، در راستای توسعه پایدار به عنوان سرمایهها و حوضهسواحل دریا، رودخانه

سطح ملی و               ● صی در  ص صی و فوق تخ ص ضه خدمات درمانی تخ شکی با عر صه های پز سعه نقش ملی و منطقه ای در عر تو

 و توانبخشی استان.ای از طریق تقویت و تجهیز مراکز خدمات درمانی منطقه
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ای در عرصـــه های آموزش عالی از طریق تقویت مراکز آموزشـــی و پژوهشـــی اســـتان با تاکید بر ایفای نقش ملی و منطقه●

 های میان استانی و بین المللی.همکاری

سطح ا          ● شی در  شتی، درمانی و آموز سعه امکانات و خدمات بهدا صص و تقویت و تو سانی متخ ستان و  توزیع متعادل نیروی ان

 های اجتماعی.افزایش سطح  آگاهی های عمومی برای مهار و کاهش ناهنجاری

سعه کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات          ● ستان از طریق تو شهرهای ا ستاها و  سعه رو تمرکز زدایی از گرگان و گنبد و تو

 استان.

ستانی و ملی در عرصه توسعه و توانمندسازی منابع      ● سانی فعال متخصص و کارآفرین و با تاکید بر ساختار    ایفای نقش میان ا ان

 اقتصادی استان.

المللی )مانند ورزشهای بومی ـ  و تجهیزات الزم برای اشاعه ورزشهای دارای پتانسیل باالی قهرمانی ملی و بین    امکانات توسعه ●

 رزمی(. محلی، اسبدوانی، دو و میدانی، کبدی، بسکتبال، کشتی، والیبال و

ای نقش مناســب در خصــوص مبادالت بازرگانی و حمل و نقل داخلی و بین المللی با تاکید بر کشــور های آســیای میانه با ایف●

 محوریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با بهره گیری حداکثری از شبکه راههای جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی.

 ای.خارجی و توسعه مراکز قرنطینهان با اولویت بازرگانی است و تجهیز شبکه بازرگانی و بازارچه مرزیتقویت ●

های مجهز صادراتی )با تاکید  های عملیاتی، اداری و اجرایی نظام صادرات استانی همراه با تقویت تشکلها و پایانه   تقویت سامانه ●

 بر بندر، بازارچه های مرزی،گمرکها و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان(. 

 ینی رویکرد فراوری مواد خام معدنی استحصال شده در استان با تکنولوژی باال، با رویکرد صادرات مواد خام معدنی.جایگز●

ای استان جهت گیری شده و مدیریت مناسبی برای تحقق اهداف آن بر این تقسیم کار ملی باید به سمت توزیع متناسب منطقه   

 ود.اساس محورهای توسعه فضایی  استان فراهم ش

توسعه تخصصی در مراکز علمی و پژوهشی و توسعه دانش الزم در مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی و صنایع وابسته به منظور ●

 ایفای نقش ملی کانونی در این عرصه.
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 پابرجا: راهبردهای-5

 ایرانی بومی، هایارزش و فرهنگ توسعه  و ارتقاء احیاء با گلستان  استان  در اسالمی  انسجام  و ملی وحدت هویت، حفظ 

 منطقه در اسالمی و

 سیب  کاهش سترش  با پایدار امنیت تأمین و اجتماعی هایآ شارکت  گ شاط  افزایش و عمومی م  و منطقه در شادابی  و ن

 اجتماعی سرمایه ارتقای

       ستان به یکی از قطب ستان گل ساختاری فناوری اطالعات و تبدیل ا سعه همه جانبه و  عات در های مهم فناوری اطالتو

 ای در تقسیم کار ملی سرزمینکشور با ایفای نقش فرامنطقه

 ای، اجتماعی و اقتصادی در قلمرو استانهای ناحیهفقرزدایی و تعدیل نابرابری 

    ــالمت و رفاه جوامع ــت عمومی و س ــطح بهداش ــانی، تأمین اجتماعی و ارتقاء س آموزش، تجهیز و حفاظت از منابع انس

 منطقهشهری، روستایی و عشایری 

 های نادر به های زیستی و اکوسیستم   گاهمحیطی استان بویژه ذخیره های زیست حفاظت از منابع و میراث طبیعی و تعادل

  های گردشگری استانها و جاذبههای اکولوژیک، توسعه پایدار بخش کشاورزی و پایش قابلیتمنظور پایداری توان

  های طبیعی های محیطی و قابلیتبرداری متناسب با توانمنظور بهرهساماندهی مدیریت سرزمین در قلمرو استان به

 بویژه منابع آب و خاک و ذخایر معدنی

 ( به منظور حفظ و جانبه و کیفی بخش کشاورزی )به عنوان قطب تامین امنیت غذایی کشورتاکید بر توسعه پایدار و همه

 تانارتقاء موقعیت کشاورزی استان دراقتصاد ملی و کشاورزی اس

 های تخریب شده و مخروبه( و مرتعی با رعایت اصول های جنگلی )جنگلساماندهی مدیریتی جامع برای اکوسیستم

 داریداری و مرتعهای جامع جنگلداری و مرتعداری و نظام بخشی به طرحجنگل

  اکولوژیک مصرف اصالح ساختار مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی استان و رعایت الگوی مناسب کشت با شرایط

 آب در محیط شهری و روستایی استان

  تالش همه جانبه برای تحول صنعتی و معدنی استان بر مبنای توسعه و اقتصاد دانایی محور به منظور توسعه پایدار

ولیدات ای و ملی )آسیای میانه( و فراوانی تای، بازارهای فرامنطقهپشتوانه موقعیت مناسب منطقهصنعتی و معدنی استان، به
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 بخش کشاورزی و ذخایر معدنی

 توسعه و گسترش گردشگری در استان با ارتقاء نقش و عملکردهای آنها در سطوح ملی و جهانی به پشتوانه  دهی بهاولویت

های های بسترساز آتی، به منظور توسعة فعالیتگیریهای مناسب و جهتزیر ساختو با توسعه های منحصر بفرد، جاذبه

  ایجاد اشتغال و درآمد در استان بخش خدمات،

 موقعیت جغرافیایی استان برای تولید و صدور کاال و خدمات به آسیای میانه گیری ازبهره 

 و فراملی ایهای اقتصادی و ایفای نقش فرامنطقههای استان برای رشد فعالیتتوسعه و تجهیز زیرساخت 

 گسترش مشارکت عمومی و افزایش نشاط و شادابی در منطقه و های اجتماعی و تأمین امنیت پایدار با کاهش آسیب

 ارتقای سرمایه اجتماعی

 رسانیتوسعه و تجهیز سلسله مراتبی فضاها و مراکز شهری و روستایی استان بر مبنای استانداردها و ضوابط خدمات  

     ارتقاء شفافیت و سالمت نظام اداری 

  بازارچه و شهرک صنایع دستیارتقاء جایگاه صنایع دستی از طریق ایجاد 

 بندی کالن نظام فضایی استان شکل-6

 های تولیدیها و فعالیتبندی نوافی تمرکز جريانپهنه

هایی از استان فاقد توان طبیعی و یا از این نظر ضعیف هستند که با این وجود زیر در بخش کشاورزی مشخص است که پهنه

های تواند باعث هدر رفتن سرمایهکنند که میگیرند و محصول نسبی کمی هم تولید میکشت محصوالت کشاورزی قرار می

هایی نظیر جاده، مسیرهای آبیاری و ادوات الوه بر توان طبیعی، نیاز به زیرساختطبیعی و ریالی و انسانی گردد. برای کشاورزی ع

آبیاری نوین، استفاده مناسب از کود و سموم و انتخاب درست محصوالت زراعی و نیز سیلو و انبار و کارخانجات فراوری محصوالت 

انجام شده  MCEطبیعی استان برای کشاورزی که به روش باشد تا ارزش افزوده بیشتری در استان تولید شود. در ارزیابی توان می

ها استفاده شده است. بنابراین، توان طبیعی های شبه اجتماعی و اقتصادی نظیر دوری و نزدیکی به شهرها و جادهاست، از مولفه

عی و شبه اقتصادی نیز پایین در یک منطقه عالوه بر وضعیت طبیعی آن نشان از عدم تناسب وضعیت از نظر معیارهای شبه اجتما

درصد محصوالت زراعی  40دهد که حدود دارد. نظری به سایر گزارشهای اقتصادی تهیه شده در طرح آمایش استان نشان می



 
 

15 
 

ها استان عملکردی کمتر از متوسط عملکرد ایران دارند که ناشی از انتخاب محصول نامناسب، عدم توان طبیعی، کمبود زیرساخت

های دسترسی و های اخیر توسعه خوبی در زمینه جادهباشد. خوشبختانه در سالزارعین و سایر عوامل موثر میو آموزش نامناسب 

های آبیاری نوین در مضیقه است. به همین دلیل، مقادیر انبار و سیلو در استان صورت گرفته است، اما استان به شدت از نظر روش

های کلی و میدانی نشان از استفاده نادرست از کود و رود. همچنین، بررسیمی های سطحی و زیر سطحی استان هدرزیادی از آب

ها تر اقدام به اصالح این خاکاند که باید هر چه سریعهای استان در اثر این استفاده دچار آلودگی شدهسموم دارد و در مواردی خاک

تی مشخص است که استان در موارد زیادی از نظر فرآوری های صنعها و زنجیرهنمود. براساس ارزیابی اقتصادی و تحلیل خوشه

های بیشتر حال هنوز برای فرآوری برخی محصوالت دیگر نیاز به اقداممحصوالت زراعی توسعه نسبتا خوبی داشته است، اما با این

های تولید به ند و زنجیرهااست. به هر حال، صنایع فراوری محصوالت زراعی در مقایسه نسبی به سایر صنایع توسعه خوبی داشته

های نیمه انبوه در بخش جنوبی استان این برداشت نادرست را در مورد استان ها شکل گرفته است. وجود جنگلخوبی در مورد آن

 که بخش شمالی استان تقریبا نیمه بیابانیبه وجود آورده که تمامی استان از قابیت باالیی برای کشاورزی برخوردار است، در حالی

های زیرزمینی ها در این مناطق و نیز گسترش آبو بخش میانی آن توانی متوسط برای کشاورزی دارد و عالوه بر آن تبخیر زیاد آب

تواند تهدیدی در این خصوص تبدیل شود. همچنین، باید توجه داشت که رویه آب میدریایی به این مناطق در اثر برداشت بی

گیرد و حتی در مواردی در این خصوص برداشت تقریبا به تمامی مورد استفاده قرار گرفته و میهای زیرزمینی استان ظرفیت آب

های بعدی توجه نمود. بنابراین، سدهای توان به مقدار کمی آب سطحی برای توسعهبیش از حد هم صورت گرفته است و تنها می

 موجود و دردست ساخت و مطالعه به نظر برای استان کافی هستند.

نظر دامداری مشخص است که مناطق شمال شرقی استان با دارا بودن مراتع نسبتا مناسب دارای بیشترین تعداد دام هستند  از

های میانی استان نیز دارای تراکم دام متوسط هستند که در این مناطق استفاده ها است. بخشکه توزیعی نسبتا منطبق با توان آن

تر و به رویم، مراتع ضعیفتواند کمک کننده باشد. هر چه به سمت غرب استان میه دستی میاز پس چر مناطق زراعی و نیز تغذی

 شود.همین شکل تراکم دام نیز کمتر می

آبـاد و آق قـال   هـای گنبـد، گرگـان، علـی    گـذار، شهرسـتان  از نظر مرغداری صنعتی و نیز مرغ مـادر گوشـتی و مـرغ تخـم    

هـا از تعـداد بیشـتری واحـدهای مـرتبط برخوردارنـد کـه نشـان از توزیـع نسـبتا           انو کردکوی و رامیان در میان سـایر شهرسـت  

 ها در سطح استان و در ارتباط با هم دارد.مناسب این فعالیت
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باشد و شهرستان گرگان نیز سهم از نظر پرورش ماهیان گرم آبی استان، بیشترین سهم مربوط به گنبد کاووس و آق قال می

 .خوبی در این خصوص دارد

ها دارای واحدهای صنعتی بزرگ هستند. گرگان، آق قال، گنبد، علی آباد، بندرگز، کردکوی و آزادشهر بیشتر از سایر شهرستان

های این واحدها بیشتر در خصوص صنایع غذایی و فرآوری محصوالت زراعی فعال هستند و در این مورد به شکل مناسبی با پهنه

رسد برای محصوالت باغی و نیز سایر محصوالتی که در حال، به نظر میبا اینباشند. طبق میدارای توان برای کشاورزی استان من

کشی و خط راه آهن بسیار کمک کننده باشد. از نظر صنعتی، با آید الزم است توسعه صنعتی مناسب و نیز جادهشرق استان بدست می

غذایی شکل گرفته است، اما بخشی از محصوالت زراعی استان و سایر  اینکه زنجیره تولید و فرآوری خوبی در صنایع کشاورزی و مواد

گذاری و توسعه صنایع شوند که در این خصوص باید اقدام به سرمایهها صادر میمحصوالت معدنی استان به شکل خام به سایر استان

 مناسب نمود. 

های جنگلی نمایند و از آنجایی که عمدتا در محدودهزیستی برداشت نمیمعادن استان در حال حاضر توجه کافی به اثرات محیط

واقع هستند باید با رعایت مالحظات و نیز هماهنگی با نهادهای مرتبط اقدام به فعالیت نمایند. همچنین، استان از نظر صنایع 

مناسب فراوری این کند. در این خصوص الزم است صنایع فراوری محصوالت معدنی بسیار فقیر است و به عبارتی خام فروشی می

 های دارای توان ایجاد شوند.های کارشناسی بیشتر و در لکهمحصوالت در استان پس از بررسی

 قلمروهای اولويت دار توسعه استان

کاربری اصلی است و نیز رفع تعارض هوشمندانه و تکرارپذیر آن یک نقشه  17براساس آمایش استان که حاصل در نظر گرفتن 

دهد. البته، در این خصوص، باید توجه داشت که الزم نیست ه شکل نظام فضایی استان را در آینده نشان میبدست آمده است ک

درصد، اجرای  50درصد، اجرای  70بینی شده در استان اجرا شود و برای این کار توان سناریوهای مثال اجرای تمامی تغییرات پیش

های جدیدی برای وضعیت آینده استان ترسیم نمود. در زیر نقش آمایشی درصد و حتی کمتر را در نظر گرفت و سپس نقشه 30

توان آن را بارها شود. باید توجه داشت که این نقشه براساس نرم افزار توسعه داده شده قابل تغییر است و میاستان نمایش داده می

 تا یک توافق نهایی برسر اجرای آن حاصل شود.گیران اصلی استان تغییر داد زیستی با حضور تصمیمتا حد استانداردهای محیط
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 نقشه آمایشی استان گلستان 

 راهنمای نقشه آمایشی استان در زیر آورده شده است.

 
 

 

 

ها محصوالت حال، در برخی پهنهبراساس نقشه آمایشی استان، کشاورزی در نوار مرکزی از شرق به غرب قابل انجام است. با این

هایی از شرق استان که از نظر فرسایشی حساس هستند و نیز دارای زراعی باید جای خود را به محصوالت باغی بدهند. بخش

اند ای که از پوشش جنگلی هیرکانی خالی شدهاند به همراه مناطق کوهپایهر تشکیل شدهشیب و از نظر شکل نیز از تپه و ماهو

توانند به نیز براساس موجودی آب می )پیوست( 4شماره های مشخص شده در شکل برای باغداری مناسب هستند. سایر پهنه
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 .کشت آبی یا دیم محصوالت بهگزینی شده اختصاص یابند

دست و رعایت مسائلی نظیر کیفیت آب در پایین در صورت وجود آب و عدم تعارض با استفاده )پیوست( 1شماره بر اساس شکل 

برداری کند. این مناطق بیشتر در شرق استان پروری گرمابی بیشتری بهرههای مناسب آبزیتواند از لکهو آلودگی آب، استان می

 واقع هستند.

های جنگلی استان بیشتر دره-ای و روددابی بیشتر مناطق کوهستانی و کوهپایهپروری سربرای آبزیبه کمک نقشه آمایشی 

به شرط رعایت جوانب احتیاط از نظر عدم خسارت به مناطق جنگلی اطراف و نیز ق و کمی در مرکز و غرب آن آمادگی، در شر

 (.پیوست 2شماره وجود آب کافی دارند )شکل 

پروری ساحلی هستند. این توان براساس ساحلی شرق استان دارای توان آبزی هایمحدوده )پیوست( 3شماره براساس شکل 

 اند. های طبیعی و اقتصادی و اجتماعی در آن دیده شدهآید و مولفهبرداری از آب دریا بدست میکشی و بهرهاستفاده از کانال

عد برای محافظت شناسایی ، مست)پیوست( 4شکل شماره زیست، مناطق نشان داده شده در بر اساس گزارشات سازمان محیط

های همجوار بوده و در مناطقی نیز در در ارتفاعات و اکثر مناطق حفاظتی در استان در حاشیه مرزی با کشورها و با استان وشده 

 اند. شیب باال تعیین مکان گردیده

عی از شرایط طبیعی و اقتضائات تاریخی و نحوه استقرار و آرایش فضایی مراکز سکونتگاهی در سطح استان گلستان نیز تاب

های بهتری نسبت به دیگران قرار دارند. ها در مکانرو، برخی از سکونتگاهفرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است. از این

ان مشخص نمود. ها را دراستتوان مناطق مستعد توسعه سکونتگاهحال، باید توجه داشت که به کمک ارزیابی چند معیاره میبا این

گانه استان نشان از آن دارد که  27بررسی اولیه شهرهای  پیوست( 5این کار برای استان گلستان انجام شده است. )شکل شماره 

متر مربع زمین جهت بناهای مسکونی  225اگر بخواهیم خود استان را مبنایی برای استانداردسازی قرار دهیم، به ازای هر نفر حدود 

 های شهری الزم است.جاده و خیابان و باغ و پارک و سایر مولفهو مشاعات و 

براساس نقشه آمایشی استان، جنوب و شمال استان برای استقرار جمعیت مناسب نیستند و محدوده شهرهای گرگان و علی 

 آباد نیز به دلیل زلزله خیز بودن باید از توسعه بیشتر کنار گذاشته شوند. 

شمال غربی استان و شمال استان فاقد مزیت استقرار جمعیت هستند و برای رفع عوامل کاهنده قلمروهای شمال شرقی و 

ها و توسعه فرودگاه آهن در این محدودهها و راهمزیت این مناطق در راستای تعادل بخشی به استان مناسب است که به توسعه جاده

های سرزمینی در این مناطق ره جهت تشویق جمعیت به استفاده از پهنههای مالی و غیکالله، بازارهای و مناطق آزاد و ارایه مشوق

تواند جمعیت جویای کار را به سوی این مناطق هدایت کند که البته قبال ها میهای سودآور و پشتیبانی از آنپرداخت. ارایه کاربری

 ها رفع شده باشد.های اولیه آنها محرومیتباید با توسعه زیرساخت
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 های اجرایی سند آمایش استان گلستان  پروگرام-7

 منابع طبیعی -دام و طیور -شیالت –آب  -محور کشاورزی

مدیریت اراضی کشاورزی و اصالح الگوی کشت استان، توسعه باغات مثمر، گیاهان دارویی و زراعت چوب و تولید گیاهان دارویی -

 کاهش تجهیز منابع و افزایش تولید محصوالت زراعی و باغی

 تقویت و حمایت از سیستم های نوین کشت )توسعه کشت های گلخانه ای، توسعه خدمات پشتیبانی بخش کشاورزی و ...(-

توسعه الگوی صنعتی پرورش دام )تغییر جمعیت دام، افزایش کمی و کیفی تولیدات دامی،مدیریت تولید خوراک دام و گسترش -

 خدمات پشتیبانی بخش دام(

 یره های تولید دام، طیور و آبزیانتوسعه خوشه ها و زنج-

 توسعه فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری -

 مدیریت بهره برداری سنتی از منابع آب های سطحی )طرح های کوچک تامین آب( و آبهای زیر زمینی )احیاء و مرمت قنوات( -

 توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی-

 آب از حوزه های مجاورساماندهی و الیروبی رودخانه ها و انتقال -

 افزایش ضریب مکانیزاسیون اراضی زراعی و باغی-

 تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی-

 احداث و بهسازی راه های دسترسی به مزارع استان-

ی، مدیریت ایجاد سیستم های مدیریت مبارزه با بیماری های دامی )کاهش تلفات و ضایعات دام، احداث پست های قرنطینه دام-

 کیفیت، بهداشت و سالمت فرآورده های خام دامی و شیالتی(

 افزایش تولید و مصرف محصوالت شیالتی-

 مدیریت جامع جنگل ها و مراتع استان-

  خسارات ناشی از وقوع سیالب و خشکسالی-

 محور عنعت و معدن

 ماشین آالت کشاورزی(توسعه زنجیره های تولید صنایع بخش کشاورزی )صنایع تبدیلی و تکمیلی و -
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 توسعه خوشه های صنایع معدنی-

 احداث مجتمع تولید کودهای آلی از ضایعات کشاورزی و دامی-

 ایجاد صنایع پایین دستی گاز، محصوالت شیمیایی، فلزی و پاالیشگاهی.-

  تجهیز و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی-

 محور سکونتگاهی

برتر فرامنطقه ای گرگان با عملکرد فراملی هاب بار لجستیک و شهر گنبد کاووس با تعریف و تثبیت استقرار خدمات سطح -

 عملکرد منطقه ای.

 مطالعه و ایمن سازی روستای در معرض سوانح.-

 تسریع در تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی-

 مطالعه و بهسازی و ساماندهی بافت فرسوده شهرهای استان-

 محور بازرگانی

 سعه پایگاه های عملیات بازرگانی فراملیتجهیز و تو-

 تجهیز و ساماندهی مراکز نگهداری کاال و غالت )سوله و سردخانه(

 ساماندهی شبکه توزیع کاال-

 تسهیل و توسعه خدمات مالی و سرمایه گذاری-

 توسعه و تجهیز شبکه حمل ونقل ریلی، جاده ای-

 توسعه و تقویت حمل و نقل دریایی-

 نفت( -گاز -بکه خطوط انتقال نیرو )برقتوسعه و تقویت ش-

 محور گردشگری

 توسعه و تجهیز مناطق نمونه گردشگری استان-

 مطالعه و ساماندهی روستاهای هدف گردشگری و ایجاد گردشگری سالمت-

 مرمت و نوسازی آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی-
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 تولید و عرضه صنایع دستی-

 محور خدمات برتر

 ت برتر فرامنطقه ای گرگانتوسعه استقرار خدما-

 توسعه استقرار خدمات برتر فرامنطقه ای گنبد-

  توسعه ظرفیت های صادراتی استان بویژه منطقه اینچه برون-

 محور فمل و نقل

شمال و غرب به شرق )راهآهن اینچه  –توسعه و تجهیز شبکه حمل و نقل ریلی و اتصال به کریدور حمل و نقل ریلی جنوب -

 آزادشهر و شاهرود(-گرگان -برون

 توسعه و تقویت حمل و نقل دریایی-

 تجهیز و گسترش شبکه حمل و نقل جاده ای-

 توسعه حمل و نقل هوایی-

 ساماندهی و تجهیز راهوندهای کریدور میانی استان-

 رفع نقاط حادثه خیز در محورهای ارتباطی-

  مراکز مدیریت راه در محورهای ارتباطی استان احداث و توسعه-

 محور فرهنگ و هنر و سالمت و ورزش

 گسترش مراکز درمانی تخصصی در سطح استان و فوق تخصصی در گرگان-

 های فرهنگی استانساماندهی و تجهیز قطب-

 توسعه ورزش های بومی و تجهیز ورزش های طبیعی-

 ایجاد مراکز توریسم درمانی

 اخت های ورزش های همگانی و قهرمانی در استانتوسعه زیرس-

 محور ارتباطات

 در سطح استان  توسعه زیر ساخت های شبکه فیبر نوری-
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 توسعه فنون دانش محور-

 ایجاد شبکه جامع بانک های اطالعاتی-

  توسعه و تجهیز امکانات آموزش و فناوری-

 محور عمران شهری، روستايی و عشايری

 های فاضالب شهریتسریع در اجرای طرح -

 توسعه و نوسازی امکانات وتاسیسات توزیع، ذخیره سازی و تامین منابع آب آشامیدنی نقاط شهری و روستایی-

 مطالعه و بهسازی و ساماندهی بافت های فرسوده شهری استان-

 خیزمقاوم سازی مراکز زیست و فعالیت در مقابل بالیای طبیعی با اولویت مناطق سیل خیز و زلزله -

 استانرفع مشکالت بهداشتی و زیست محیطی )فاضالب و زباله( در سطح شهرهای -

 ارتقاء شاخص های توسعه انسانی، اقتصادی و اجتماعی جامعه عشایری.-

 محور ففاظت محیط زيست

 کاهش آلودگیهای ناشی از سکونت و فعالیت-

 ساماندهی محیط زیستی تاالب های دائمی-

  مدیریت محیط زیستی مناطق جنگلیتوسعه و تقویت نظام -

 محور انرژی

 توسعه و نوسازی شبکه انتقال و توزیع نیرو و انرژی )برق، شبکه گازرسانی(-

ارتقا سطح بهره وری و بهینه سازی در توزیع و مصرف حامل های انرژی  در استان )اولویت به تامین انرژی های مورد نیاز در -

 ی بویژه واحدهای تولیدی بخش های کشاورزی و صنعتی(زمینه های مولد  و خدمات پایه ا

  تکمیل فعالیت های اکتشافی و استخراج نفت و گاز در استان-

 محور آموزش

 ایجاد فرصت های برابر در دسترسی آموزش های عمومی، مهارتی، فنی و حرفه ای،  رسمی و غیررسمی-

 تخصصی آموزش عالی و تبدیل دانشگاه های بزرگ استان به ارتقاء جایگاه استان در حوزه آموزش عالی و تکمیل شبکه -
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 های کارآفرین دانشگاه

 تغیر رویکرد نظام آموزشی دانشگاه ها از نسل اول و دوم به نسل سوم و چهارم.-
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 آمایش استان گلستان سند راهبردیپیوست 
 

 

 
 های مستعد توسعه آبزی پروری گرمابیمکان -1شکل شماره 

 

 
 های مستعد توسعه آبزی پروری سردابیمکان -2شکل شماره 
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 های مستعد توسعه آبزی پروری ساحلیمکان -3شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 
 هاهای اقتصادی و اجتماعی و رفاهی و زیرساختی جهت کاهش محرومیتهای تمرکز فعالیتمحدوده -4شکل شماره 
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 دار توسعه شهریاولویتقلمروهای عمده  -5شکل شماره 

 


