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توانمندی های استان خراسان شمالی
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فعالیت

شهر بجنورد که از سال 1383 تاکنون به عنوان مرکز استان تعیین شده، از کانون های عمدٔه تجمع جمعیت و امکانات علمی و 
فرهنگی استان بوده و از موقعیت سیاسی ــ اداری ویژه ای برخوردار شده است.

مراکز مهم علمی استان 
با سفال در حدود 8000 سال پیش می رسد. در برخی از  به دورٔه نوسنگی  همان طور که اشاره شد، پیشینٔه تاریخی استان 
محوطه های تاریخی کشف شدهٔ استان آثاری از ارتباط آن با نقاط دوردست و خارج از فالت ایران مشاهده گردیده که معّرف پویایی 

فرهنگ های منطقه در دوران پیش از تاریخ است.
استان با داشتن 9 واحد دانشگاهی، مؤسسٔه آموزش عالی )دولتی و خصوصی( و مراکز پژوهشی شامل دانشگاه های بجنورد، 
علوم پزشکی، پیام نور، جامع علمی ــ کاربردی، فرهنگیان، فّنی و حرفه ای دارالفنون، آزاد اسالمی، مؤسسات آموزش عالی  اشراق 

و حکیمان و پارک علم و فنّاوری، بخشی از مراکز آموزش عالی کشور را در خود جای داده است.

توانمندی های علمی، فرهنگی و محیطی استاندرس دوازدهم

در مورد یکی از شخصیت های علمی  و فرهنگی استان گزارشی کوتاه تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

                                          شکل1ــ5ــ دانشگاه بجنورد                                                                             شکل 2ــ5ــ دانشگاه پیام نور خراسان شمالی
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 قابلیت ها و جاذبه های گردشگری استان 
٭ به عکس های زیر نگاه کنید و بگویید چرا استان ما جزء استان های برتر کشور در زمینٔه گردشگری است.

شکل 3ــ5ــ برخی از چشم اندازهای گردشگری استان

استان ما دروازٔه شمالی خراسان بزرگ محسوب می شود و از جاذبه های گردشگری زیادی برخوردار است. به طوری که در سند 
ملی توسعه استان، گردشگری بعد از کشاورزی و صنعت به عنوان »محور سوم توسعه استان« معرفی شده است. موقعیت جغرافیایی، 
چشم اندازهای زیبای طبیعی، منابع طبیعی، وجود اقوام مختلف، تمدن کهن و غنای فرهنگی از عوامل مؤثر در جذب گردشگر به شمار 
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می آیند. جاذبه های گردشگری استان را می توان به جاذبه های طبیعی و تاریخی، مذهبی، فرهنگی و هنری تقسیم کرد.
الف( جاذبه های طبیعی

٭ با در نظر گرفتن شکل های 4ــ5 و 5ــ5، بگویید که مهمترین جاذبه های طبیعت گردی شهرستان محل زندگی شما کدامند.

شکل 5ــ5ــ برخی از جاذبه های طبیعی استان

شکل 4ــ5ــ تقسیم بندی جاذبه های طبیعی استان

بیابان گردی و 

کوه نوردی

جاذبه های مهم گردشگری طبیعی استان خراسان شمالی

کوه ها و مسیرهای 

کوه نوردی
 جنگل ها و مناطق 

حفاظت شده  
آبشارها و رودهای 

خروشان

چشمه ها و آب های 

گرم و معدنی
غارهای طبیعی و 

اشکال انحاللی
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با توجه به تنوع آب و هوا، انواع پوشش گیاهی، مناطق نیمه بیابانی، کوه ها، دشت ها، دره ها، آبشارها، دریاچه های پشت سدها، 
پارک ها و مناطق حفاظت شده و ... استان ما از مناطق مهم گردشگری کشور محسوب می شود.

١ــ جنگل ها و مناطق حفاظت شده: جنگل های انبوه و حفاظت شدهٔ قورخود، پارک میرزابایلو و جنگل های بلوط در 
شهرستان مانه و سملقان، جنگل های شهرستان گرمه، پارک های ملی ساریگل و سالوک در شهرستان اسفراین، منطقٔه حفاظت شدهٔ 
گُلیل َسرانی شیروان و پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم، به علت وجود مناظر دیدنی و گونه های متنوع گیاهی و جانوری از مناطق 

دیدنی استان به شمار می روند.   

شکل7 ــ 5ــ یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات وحش میاندشتشکل6 ــ5ــ جنگل های آلمه در شهرستان مانه و سملقان

2ــ نواحی کوهستانی: از چشم اندازهای کم نظیر و دیدنی، دره های سرسبز و رودهای پر آب، دریاچه های پشت سدها، 
آبشارهای فراوان و غارهای زیبای استان می توان به دره های سرسبز سریوان، بازخانه، چناران، فیروزه، درکش، هاور، شیرآباد، روئین، 
بیدواز، استاد ــ خسرویه، گلیان، باغ دّره، قلعه زو؛ آبشارهای بیار، حمید، دام چیک، کهنه اوغاز، ایزی، اسطرخی، زوارم، توی، 
اسفجیر، قرجه رباط، بارگه؛ غارهای گنج کوه، کَفَتَرک درق، آرمادلو، بیدک، ِگسک، پوستین دوز؛ پارک های جنگلی و تفریحی 
اندیل1 های آق کمر اشاره کرد. همچنین دامنه های سرسبز ارتفاعات آالداغ و کپه داغ   باباامان، بش قارداش و گوی نیک و برف 
نظیر شاه جهان، گُلیل، سالوک، می سی نو، قورخود، یامان داغی، ُبزداغی برای ورزش های زمستانی، کوه نوردی و صخره نوردی 

مناسب اند.
3ــ آب های گرم و معدنی: آب های گرم و معدنی استان به علت داشتن مواد معدنی مفید، خاصیت درمانی و برخورداری 
از دمای مناسب ناشی از زمین گرمایی و واکنش های شیمیایی، از جاذبه های مهم گردشگری به شمار می آیند. از جملٔه آنها می توان به 

آب های گرم و معدنی ایوب گیفان، قراجه و بش قارداش بجنورد، مهمانک سملقان، مختومی شیروان و... اشاره نمود.

 1ــ »برف اندیل« عبارت است از انباشتگی توده های برف در دامنه های پشت به باد مناطق مرتفع کوهستانی. برف ها با تراکم در دامنه های مقعر کوه تا مدت طوالنی در فصل تابستان 
باقی می مانند. اهالی و عشایر منطقه از آب حاصل از ذوب این برف ها به منظور شرب دام های خود استفاده می کنند.
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          شکل 8  ــ5  ــ دره سریوان در بخش مرکزی شهرستان بجنورد                                                                   شکل 9ــ5ــ آب گرم ایوب در گیفان

           شکل 10ــ5ــ دامنه های سرسبز ُگلیل در شهرستان شیروان                                                      شکل 11ــ5ــ مناظر طبیعی در اطراف روستای دشت

             شکل 12ــ5ــ دره استاد ــ خسرویه در شهرستان فاروج                                                       شکل 13ــ5ــ پارک ملی ساریگل در شهرستان اسفراین

       شکل 14ــ5ــ فرسایش آبی و انحاللی حلقۀ زو در مانه و سملقان                                                 شکل 15ــ5ــ ورودی غار گنج کوه در شهرستان جاجرم
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فعالیت

4ــ بیابان گردی و کویرنوردی: عرصه های نیمه بیابانی استان بیشتر در محدودٔه شهرستان جاجرم قرار دارند. ساعات آفتابی 
زیاد، شب های با آسمان صاف، مکان های خلوت، محیط های دست نخورده، دشت سرها، روبدوها )تپه های گیاهی(، خشکرودها، َدق ها 

)جلگه های رسی(، کویرهای پف کرده و سبخاها)سطوح نمکی( از جاذبه های گردشگری این مناطق به شمار می روند.

با توجه به آنچه تاکنون آموخته اید، به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام جاذبه های طبیعی دیگری وجود دارند؟ گردشگران از کدام یک بیشتر 

بازدید می کنند؟
2ــ بررسی کنید که گردشگری در شهرستان محل زندگی شما چه اثراتی روی محیط و چشم اندازهای طبیعی 

گذاشته است؟ 

 برای مطالعه 
جدول1ــ5ــ جاذبه های طبیعی قابل دسترسی و بازدید گردشگران در استان 

ویژگی ناحیهفاصله با نزدیک ترین شهرنوع راهشهرستانمکان جاذب گردشگریردیف

تفریحی8 کیلومتری جنوب شرقی بجنوردآسفالتهبجنورددرٔه بازخانه ــ پاقلعه1
تفریحی20 کیلومتری جنوب بجنوردآسفالتهبجنورددرٔه فیروزه ــ گریوان2
تفریحی28 کیلومتری جنوب غربی شیروانآسفالتهشیرواندرٔه ییالقی زوارم)درۀ بهشت( 3
تفریحی17 کیلومتری شمال شرق اسفراینآسفالتهاسفرایندرٔه بیدواز4
تفریحی25 کیلومتری غرب بجنوردآسفالته ــ شوسهبجنورددرٔه سریوان5
تفریحی30 کیلومتری شرق بجنوردآسفالتهبجنورددرٔه نوده ــ چناران6
طبیعی2 کیلومتری شهر لوَجلیآسفالتهشیروانغار پوستین دوز7
طبیعی80کیلومتری شمال شیروانآسفالته ــ  شوسهشیروانمنطقٔه ییالقی گُلیل سرانی8
تفریحی15 کیلومتری شمال غرب شهر رازآسفالتهبجنوردپارک جنگلی گوی نیک9

طبیعی ــ تفریحی40 کیلومتری شمال شهر رازآسفالته ــ  شوسهبجنورددژ طبیعی آلمادوشن10
علمی ــ  تفریحی70 کیلومتری غرب آشخانهآسفالتهمانه و سملقانموزٔه حیات وحش رباط قره بیل11
تفریحی25 کیلومتری جنوب غربی فاروجآسفالته ــ  شوسهفاروجدرۀ استادــ خسرویه12
تفریحی32 کیلومتری جنوب غرب آشخانهآسفالتهمانه و سملقاندرۀ درکش 13
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تفریحی90 کیلومتری غرب آشخانهآسفالتهمانه  و سملقانجنگل آلمه14
تفریحی40 کیلومتری جنوب غرب آشخانهآسفالتهمانه و سملقان جنگل جوزک15
تاریخی ــ تفریحی24 کیلومتری شمال غرب شیروانآسفالته ــ شوسهشیرواندرٔه قلعه زو16
تفریحی23 کیلومتری جنوب شیروانآسفالتهشیرواندرٔه گلیان17

آبدرمانی ــ ورزشی 90 کیلومتری شمال شرق بجنوردآسفالته ــ شوسهبجنوردآب گرم ایوب18
ــ تفریحی

طبیعی15 کیلومتری جنوب شرق بجنوردآسفالته ــ شوسهبجنوردآبشار حمید19

شمالی 20 های  دامنه  و  اسدلی  گردنه 
طبیعی ــ ورزشی ــ 20 کیلومتری جنوب بجنوردآسفالتهبجنوردآالداغ

تفریحی

آبدرمانی ــ طبیعی ــ 25 کیلومتری شمال غرب بجنوردآسفالته ــ شوسهبجنوردآب گرم روستای قراجه21
تفریحی

آبدرمانی ــ طبیعی ــ 8 کیلومتری غرب شهر آشخانهآسفالتهمانه و سملقانآب گرم مهمانک22
تفریحی

شهر آسفالتهمانه و سملقانآبشار و ُتنداب بیار23 شرق  جنوب  کیلومتری   8
طبیعی ــ تفریحیآشخانه

آسفالته ــ شوسه ــ بجنورددشت مرجان24
طبیعی ــ تفریحی42 کیلومتری جنوب غربی بجنوردخاکی

آسفالته ــ شوسه ــ اسفراینارتفاعات شاه جهان25
طبیعی ــ ورزشیشمال شرق اسفراینخاکی

آسفالته ــ شوسه ــ بجنوردارتفاعات سالوک26
طبیعی ــ ورزشی35 کیلومتری جنوب بجنوردخاکی

آسفالته ــ شوسه ــ بجنوردارتفاعات آالداغ27
طبیعی ــ ورزشی30 کیلومتری جنوب غرب بجنوردخاکی

آسفالته ــ شوسه ــ مانه و سملقانارتفاعات یامان داغی28
طبیعی ــ ورزشی ــ جنوب غرب آشخانهخاکی

آگروتوریسم

آسفالته ــ شوسه ــ جاجرمکوه بهار29
طبیعی ــ ورزشیجنوب شرق شوقانخاکی

طبیعی ــ ورزشی19 کیلومتری شمال غرب بجنوردآسفالته ــ شوسهبجنوردکوه آخور داغ30

آسفالته ــ شوسه ــ مانه و سملقانتخت ایران31
طبیعی ــ ورزشیغرب شهر آشخانهخاکی

آسفالته ــ شوسه ــ بجنوردکوه می سی نو32
طبیعی ــ ورزشی100 کیلومتری شمال شرق بجنوردخاکی

آسفالته ــ شوسه ــ مانه و سملقانکوه ُبزداغی33
طبیعی ــ ورزشیشمال شهر آشخانهخاکی
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ب( جاذبه های تاریخی، مذهبی، فرهنگی و هنری
٭ آیا می دانید که استان خراسان شمالی یکی از کانون های فرهنگ و تاریخ در کشورمان است و در این زمینه از آثار نسبتاً 

زیادی برخوردار است؟
به تصاویر زیر نگاه کنید. آیا می توانید تعیین کنید که هر یک از تصاویر بیانگر کدام نوع از جاذبه ها هستند؟

شکل 16ــ5ــ برخی از جاذبه های تاریخی، مذهبی، فرهنگی و هنری استان

 از آنجا که استان ما از پیشینٔه تاریخی کهن برخوردار است و همواره یکی از کانون های فرهنگ، تمدن و دین باوری ایران زمین 
بوده است، دارای جاذبه های مهم تاریخی، مذهبی، فرهنگی و هنری می باشد که مهمترین آنها به شرح زیر معرفی می شوند:

1ــ جاذبه های تاریخی: مهم ترین جاذبه های تاریخی استان عبارتند از:
ــ قلعٔه جالل الّدین در گرمه

ــ شهر تاریخی ِبلقیس اسفراین
ــ قلعٔه صعلوک باالتر از روستای زاری در اسفراین

ــ آیینه خانٔه مفخم بجنورد
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ــ عمارت مفخم بجنورد
ــ تپٔه ارگ )تپٔه نادری( شیروان

ــ تپٔه تاریخی خان در مانه و سملقان
ــ آتشکدٔه اسپاخو در مانه و سملقان

ــ رباط قره بیل در گرمه
ــ رباط یا کاروانسرای ِقلّّّی در جاجرم

           شکل17ــ5ــ کاوش های انجام شده در پایگاه تپه قلعه خان                                                شکل 18ــ5ــ قلعه صعلوک از قالع اسماعیلیه در اسفراین

                       شکل 19ــ5ــ آتشکدۀ اسپاخو در مانه و سملقان                                                         شکل 20ــ5ــ عمارت تاریخی مفخم در شهر بجنورد

2ــ اماکن مذهبی: مراکز مذهبی بسیاری در استان وجود دارند که از آن جمله می توان به اماکن زیر اشاره نمود:
ــ بقعٔه سلطان سّید عباس )معصوم زاده( در بجنورد

ــ بقعٔه خواجه علی بن َمهزیار در جاجرم
ــ امام زاده احمد بن موسی در اسفراین

ــ امام زاده حمزه رضا در زیارت شیروان
ــ امام زاده دالور در آشخانه

ــ امام زاده سلطان جعفر در سیاه دشت فاروج
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فعالیت
در مورد یکی از مکان های مذهبی شهرستان محل زندگی خود تحقیق کنید و در کالس ارائه دهید.

                               شکل21ــ5ــ امامزاده دالور در آشخانه                                                               شکل 22ــ5ــ امامزاده حمزه رضا در زیارت شیروان

               شکل23ــ5ــ امامزاده سلطان جعفر در سیاه دشت فاروج                                        شکل 24ــ5ــ آستانه مقدس امامزاده اسماعیل در باباامان بجنورد

 3ــ موزه ها: استان ما به دلیل برخورداری از شرایط خاص زیست محیطی، تاریخی و فرهنگی دارای موزه های زیر است:
ــ موزهٔ باستان شناسی در مجموعه تاریخی ــ فرهنگی مفخم

ــ موزه های مردم شناسی در مجموعه تاریخی ــ فرهنگی مفخم بجنورد، قلعه جالل الدین در گرمه، جاجرم و فاروج
ــ موزهٔ نسخ خطی در مجموعه تاریخی ــ فرهنگی مفخم

ــ موزهٔ حیات وحش رباط قره بیل در شهرستان مانه و سملقان
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 برای مطالعه 

4ــ هنرهای سنتی و صنایع دستی: قالیچه و پشتی ترکمنی، گلیم، جاجیم، چادر شب ابریشمی، کاله کُرکی، چاروق دوزی، 
پوستین دوزی و زین سازی، از مهم ترین صنایع دستی استان محسوب می شوند و عالوه بر این لباس های محلی و سنتی اهمیت خاصی 

دارند.
5ــ سوغاتی ها: سوغاتی ها از ارکان مهم گردشگری محسوب می شوند. هر استان به فراخور ویژگی های محیطی، اقتصادی 
و فرهنگی سوغاتی های خاص خود را دارد. از مهم ترین سوغاتی های استان می توان به شکر پنیِر بجنورد، قره قروت اسفراین، چادر 

شِب روئین، آجیل فاروج و َسَمنوی درق و ... اشاره نمود.

       شکل25ــ5ــ موزه باستان شناسی بجنورد                           شکل 26ــ5ــ موزه نسخ خّطی مفّخم                        شکل 27ــ5ــ موزه حیات وحش رباط قره بیل

جدول2ــ5ــ آثار و جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و هنری استان 

ویژگی ناحیهفاصله با نزدیکترین شهرنوع راهشهرستانمکان جاذب گردشگریردیف

تفریحی10 کیلومتری شرق بجنوردآسفالتهبجنوردپارک باباامان                        1

5 کیلومتری جنوب بجنوردآسفالتهبجنوردتفرجگاه بش قارداش 2
و  تفریحی  ــ  تاریخی 

ورزشی

تاریخیداخل شهر بجنوردآسفالتهبجنوردعمارت مفخم3

تاریخیداخل شهر بجنوردآسفالتهبجنوردآیینه خانٔه مفخم4
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تاریخیداخل شهر بجنوردآسفالتهبجنوردمقبره الشهداء واقعه لهاک خان5

تاریخی ــ مذهبیداخل شهر گرمهآسفالتهگرمهباغ مزار گرمه6

آسفالتهبجنوردباغ علی آباد7
شرق  شمال  و  شمال  کیلومتری   5

بجنورد
تاریخی

تاریخی6 کیلومتری شمال غرب شیروانآسفالتهشیروانچهارطاقی تیموری8

تاریخی25 کیلومتری شمال غرب شیروانآسفالته ــ  شوسهشیروانبرج و باروی تیموری9

تاریخی3 کیلومتری جنوب اسفراینآسفالتهاسفراینشهر بلقیس10

اسفراینقلعٔه صعلوک11
و  شوسه  ــ  آسفالته 

پیاده  
تفریحیانتهای درٔه زاری در اسفراین

تفریحیداخل شهر شوقانآسفالتهجاجرمپارک تفریحی شهر شوقان12

تفریحی ــ طبیعی85 کیلومتری غرب آشخانهآسفالتهگرمهروستای هدف گردشگری دشت13

14
روستای هدف گردشگری 

اسفیدان
40 کیلومتری جنوب شرقی بجنوردآسفالتهبجنورد

طبیعی ــ فرهنگی ــ 
تاریخی

27 کیلومتری شمال اسفراینآسفالتهاسفراینروستای هدف گردشگری روئین15
طبیعی ــ فرهنگی ــ 

ورزشی

طبیعی32 کیلومتری غرب آشخانهآسفالتهمانه و سملقانروستای هدف گردشگری درکش16

طبیعی ــ علمی28 کیلومتری جنوب شیروانآسفالته ــ شوسهشیروانمنطقٔه نمونه  گردشگری اسطرخی17

تفریحی ــ ورزشی38 کیلومتری جنوب غرب بجنوردآسفالته ــ شوسهبجنوردمنطقٔه نمونه  گردشگری رئین18

طبیعی10 کیلومتری جنوب غرب آشخانهآسفالتهمانه و سملقانمنطقٔه نمونه  گردشگری شیرآباد19

آسفالتهبجنوردمنطقٔه نمونه  گردشگری بازخانه20
شرق  جنوب  و  جنوب  کیلومتری   8

بجنورد
طبیعی

مناطق نمونه مّلی ــ استانی: این مکان ها که به عنوان مناطق نمونه ملی ــ استانی از سوی سازمان میراث فرهنگی معرفی 
و مطالعه شده اند، به منظور جذب گردشگران ملّی و استانی در این مناطق سرمایه گذاری می شود. در استان ما دو منطقٔه نمونه ملی ــ 

استانی باباامان و بش قارداش در شهرستان بجنورد وجود دارد.
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روستاهای هدف و مناطق نمونۀ گردشگری استانی: این مکان ها به منظور جذب گردشگران استانی و استان های همجوار 
به عنوان مناطق نمونه استانی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی، مطالعه و پشتیبانی می شوند. هدف 
از انتخاب این روستاها حفظ فضای فیزیکی، بافت تاریخی و آشنا ساختن مردم سایر نقاط با فرهنگ و آیین های زندگی بومیان و ایجاد 
فرصت های شغلی و افزایش درآمد است. در استان ما در حال حاضر 24 منطقٔه نمونه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

ــ درٔه ییالقی زوارم  ــ درٔه پاقلعه  ــ درٔه اسطرخی  
ــ درٔه ییالقی روئین ــ منطقٔه فیروزه  ــ تخت ایران  

ــ درٔه استاد ــ خسرویه ــ روستای هدف رئین  ــ منطقٔه قورخود  
ــ درٔه درکش ــ منطقٔه گلیل سرانی   ــ درٔه میالنلو در اسفراین 

ــ روستای هدف اسفیدان ــ منطقٔه یامان داغی   ــ آبگرم ایوب 
ــ منطقٔه کشانک ــ منطقٔه بیدواز  ــ قلعٔه زو در شیروان 

ــ منطقٔه شیرآباد ــ درٔه بازخانه 

                    شکل28ــ5ــ نمایی از منطقۀ نمونۀ ملی بش قارداش                                                           شکل 29ــ5ــ نمایی از منطقۀ نمونۀ ملی باباامان

                شکل30ــ5ــ روستای هدف گردشگری روئین اسفراین                                             شکل 3١ــ5ــ طبیعت روستای هدف گردشگری رئین در بجنورد
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گردشگری و راه ها: با ظهور و توسعٔه وسایل نقلیٔه موتوری و جامع تر شدن استفاده از آنها، راه های ارتباطی یکی از مهمترین 
عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری محسوب می شود. این استان به دلیل واقع شدن در مسیر بزرگراه آسیایی و عبور ساالنه 
چندین میلیون زائر امام رضا )ع(، می تواند به عنوان یکی از مناطق مهم جذب گردشگران مطرح باشد. بیشتر مناطق گردشگری استان 
در مسیر راه های آسفالته قراردارند، عالوه بر این وجود فرودگاه در بجنورد و راه آهن در شهرستان جاجرم امکان ورود گردشگران را 
به این استان تسهیل می نماید. یک طرفه شدن محور بجنوردــ آزادشهر و اجرایی شدن طرح راه آهن مشهد ــ گرگان از مسیر خراسان 

شمالی می تواند زمینه مناسبی را برای توسعٔه گردشگری استان فراهم آورد.

شکل 3٢ــ5ــ نقشۀ گردشگری و راه های استان

گردشگری در استان آثاری چون ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، اثرات فرهنگی ــ اجتماعی و رشد و شکوفایی صنایع دستی و 
خانگی را به دنبال دارد.

٭ آیا گردشگری در استان ما منجر به ایجاد اشتغال شده است؟ به چند مورد از شغل های ایجاد شده اشاره کنید.
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پیامدهای اقتصادی،  توانمندی های گردشگری استان و  به  با توجه  اقدامات انجام گرفته در زمینۀ گردشگری استان: 
اجتماعی و فرهنگی آن، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور توسعٔه گردشگری استان و رشد و شکوفایی آن، 

در سال های اخیر اقدامات قابل توجهی به شرح زیر انجام داده است:
1ــ اجرای مطالعات طرح جامع توسعٔه گردشگری در استان 

2ــ ایجاد زیرساخت های گردشگری )احداث هتل، مهمان پذیر و مهمان سرا، مجتمع های گردشگری، سرویس های بهداشتی و 
خدمات بین راهی و دیگر اماکن پذیرایی و اقامتی در محل های گردشگری(

3ــ تشکیل ستاد دائمی تسهیالت سفرهای نوروزی در استان و پذیرش و اسکان گردشگرانی که به استان سفر می کنند.
4ــ تعیین روستاهای هدف گردشگری توسط کارگروه گردشگری استان

5ــ ایجاد مناطق نمونٔه ملی و استانی گردشگری که در سال 1385 توسط هیئت وزیران تصویب شده است.
برای  بازدید  امکان  و  آثار  این  از  منظور حفاظت  به  ملی  آثار  آنها در فهرست  ثبت  و  تاریخی  آثار  احیای  و  6ــ سازماندهی 

گردشگران
7ــ ایجاد موزه های باستان شناسی و مردم شناسی در شهرستان های استان

8ــ ثبت جهانی موسیقی مقامی  شمال خراسان 
9ــ مرمت و بازسازی آثار و بناهای تاریخی

٭ به نظر شما از چه راه های دیگری می توان به توسعٔه صنعت گردشگری در استان کمک کرد؟
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  ٭ به شکل های زیر نگاه کنید و بگویید که مهم ترین توانمندی های اقتصادی استان ما چیست؟

توانمندی های اقتصادی استاندرس سیزدهم

شکل33ــ5ــ بخشی از توانمندی های اقتصادی استان خراسان شمالی

به دلیل برخورداری از ویژگی های نسبتاً مناسب طبیعی، استان ما یکی از قطب های کشاورزی و دامپروری کشور محسوب 
ـ نکا، ارتباط  می شود. عالوه بر این، موقعیت مناسب جغرافیایی نظیر قرارگیری در مسیر بزرگراه آسیایی، عبور خط لولٔه گاز خانگیرانـ 
پایتخت معنوی کشور با ناحیٔه شمال، همسایگی با ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف، مسیر مناسب ترانزیتی 
در اتصال محور شمال به استان های جنوبی، برخورداری از منابع معدنی غیرفلزی و فلزی و برخورداری از نیروی انسانی متخصص، 

استان ما را از نظر اقتصادی در جایگاه ممتازی قرار داده است.
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1ــ توانمندی های بخش کشاورزی
برخورداری از آب و هوای متنوع و خاک مناسب برای کشت انواع محصوالت کشاورزی و پرورش دام و طیور، آبزی پروری، 
زنبورداری و نوغانداری به استان ما جایگاه ویژه ای داده است. استان خراسان شمالی با میانگین بارش ساالنه در حدود 255 میلیمتر 
) رتبه 16 از نظر متوسط بارش ساالنه و بیشتر از میانگین بارش ساالنٔه کشور1( و 28434 کیلومترمربع مساحت، ساالنه حدود 11/08 
میلیارد متر مکعب آب دریافت می کند. منابع آب استان به همراه آب و هوای متنوع و خاک حاصلخیز، عالوه بر ایجاد چشم اندازهای 

زیبا، زمینه های مناسبی را برای زراعت، باغداری، دامداری، آبزی پروری، زنبورداری و ... فراهم کرده است.
بـه دلیل مساعـدت های اقـلیمی  و بـارش نسبی در بخش شمالی استان، دیم کـاری رواج دارد. از کـل مساحت  زراعت: 
استان)271273 هکتار(، حدود 9/63 درصد بـه زمین های زراعی اختصاص دارد که از ایـن مقدار حدود 3/8 درصد زیر کشت 
آبی و مابقی آن)5/83 درصد( به صورت دیم کشت می شود. از مجموع سطح زیر کشت زمین های زراعی حدود 219962 هکتار 
)81/09    درصد( زیر کشت غالت و حدود 2232 هکتار )0/82 درصد( زیر کشت محصوالت جالیزی قرار دارد. در بین محصوالت 
آبی بیشترین عملکرد تولید در واحد سطح مربوط به سبزیجات گلخانه ای و خیار گلخانه ای به ترتیب با 262051 و 169500 کیلوگرم 

در هکتار بوده است.

1 ــ میانگین بارش ساالنه کشور 250 میلیمتر است.

شکل 34ــ5ــ چشم اندازهایی از مزارع دیم و آبی در استان
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 جدول3ــ5ــ برآورد سطح  تولید و عملکرد در هکتا ر به  تفکیک  نوع  محصول در استان )سا ل  زرا عى : 89 – 1388(

نام محصول
 عملکرد )کیلوگرم/ هکتار ( تولید )تن (  سطح  )هکتا ر( 

 دیم   آبى   جمع  دیم   آبى   جمع  دیم   آبى  

غالت 

536571254931791501913231545843459073565/671231/81گندم 

1618622076382625983431671915053696/621434/64جو

246102461102170102174151/720شلتوک 

89089953095310710/60ذرت دا نه ا ى 

72393147569219962262327186255448582جمع 

حبوبا ت 

3685288816335351443/86393/65نخود

862158771645416491908/37269/4لوبیا 

1429458960010255385640720/65585/53عدس 

10401032511365176358777640جمع 

محصوالت صنعتى 

3545035455590055901576/920پنبه 

1796017966106306106333999/320چغندرقند

1210012102285022851888/230کلزا 

10742088316281810641882762/05509/46سایردا نه ها ى روغنى 

76252088971369756106470820جمع 

سبزیجا ت 

1651016512956802956817909/20سیب زمینى 

85108514545504545553414/030پیا ز

532705327181328018132834039/40گوجه فرنگى 

2025110511262051/280سبزیجا ت  گلخا نه ا ى 

7707762206228083/490سا یرسبزیجا ت 

7908079082574850257485جمع 
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محصوالت جا لیزى 

68874762660029368939592/513959/46خربزه 

3003029002909669/530هندوا نه 

1342013429080090806765/760خیا ر

8081356013561695000خیا رگلخا نه ا ى 

90090120301203133650سا یرمحصوالت جا لیزى 

21587422321852829318821جمع 

نبا تا ت علوفه ا ى 

7707408711794449245409503335828/991323/55یونجه 

1537015376827106827144418/290سا یرنبا تا ت علوفه ا ى 

92444087133311131955409118604جمع 

655121167623481433524531/39203/77سا یر محصوالت 

106919164354271273726536198941925477جمع 

باغداری: قابلیت توسعٔه باغداری از دیگر توانمندی های بخش کشاورزی استان است. از بین محصوالت باغی استان به 
ترتیب 8 محصول انگور آبی، سیب، انگور دیم، گردو، بادام دیم، زیره آبی، بادام آبی و زعفران در زمینٔه میزان تولید، سرمایه گذاری 
و صادرات از سایر محصوالت برجسته ترند. در استان ما توسعٔه باغات و تولید انگور دیم که مدیون وجود لکه های خاک حاصلخیز 

»لُسی« است، در سطح کشور نسبتاً منحصر به فرد است و 9/12 درصد از تولید کل کشور را به خود اختصاص می دهد.

                      شکل3٥ــ5ــ نمایی از باغات انگور دیم در غرب بجنورد                              شکل 3٦ــ5ــ سیب محصولی با قابلیت رشد و تولید مناسب در استان
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 برای مطالعه 

بیشتر بدانیم  

   ــ در استان ذخایر ژنتیکی با ارزشی در زمینٔه باغداری وجود دارد که عبارتند از: انگور مقاوم به سرما و با کیفیت ماندگاری 
انباری زیاد نسبت به سایر ارقام در منطقٔه بدرانلو )انگور رازقی یا کالهداری( و بادام و گردوی مقاوم به سرما )دیر گل(.

ــ مقوی بودن، مغذی بودن، تصفیه کنندگی خون، برطرف کنندگی ورم معده و روده، برطرف کنندگی یبوست، 
ضد الغری و پاک کنندگی سنگ های صفراوی از خواص طبی انگور محسوب می شود.

ــ در استان شرایط اقلیمی بسیار مناسبی برای تولید محصوالت باغی مانند زیتون و انار وجود دارد. در چند 
سال اخیر در شهرستان های اسفراین، مانه و سملقان و جاجرم که از زمستان های مالیم تری برخوردارند، ارقام مختلفی 

از این گونه ها کاشته شده است.

جدول4ــ5ــ میزان تولید محصوالت باغی شاخص استان به تفکیک شهرستان در سال 1389 )تن(  

         محصول
شهرستان    

زیره دیمزیره آبیزعفرانبادام دیمبادام آبیگردوسیبانگور دیمانگور آبی

70205840/54230/42852518ــ3550اسفراین

3/2ــــ216863299551581215420229بجنورد

42ــ2250130/54/536/50/78ــ53480فاروج

ــ1997/522010100/010545ــ3247جاجرم

52/5ــــ101051830528450152/5مانه و سملقان

ــــ0/0175ــ275403773/8ــ31540شیروان

ــ5273045/50/0043/6ــ222گرمه

1238303482545020/52480/5497/8715/51/24573/6115/7کل استان
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گیاهان دارویی: استان از نظر تولید گیاهان دارویی و صنعتی نظیر بومادران، باریجه، آویشن، خاکشیر، آنخ، شیرین بیان و ... 
از شرایط مناسبی برخوردار است و از این نظر زمینٔه مناسبی را برای ایجاد صنایع تبدیلی دارد.

دامپروری: دامپروری از فعالیت های بسیار کهن در استان خراسان شمالی محسوب می شود و پیوند محکمی را با فرهنگ 
مردمان این سرزمین داشته است. به گونه ای که از دیرباز بسیاری از ساکنان روستاها و حتی شهرها بدان مشغول بوده اند. با توجه به 
وجود 2022077 هکتار جنگل و مرتع در استان )71/75 درصد از مجموع مساحت زمین های استان( و فعالیت بیش از 40 درصد 
مردم در زمینٔه کشاورزی، زمینٔه مناسبی برای دامداری ایجاد شده است. استان با برخورداری از 2328167 واحد دامی 3/26 درصد 
از دام های کشور را به خود اختصاص می دهد و از این حیث بخش عمده ای از گوشت مورد نیاز کشور را تأمین می کند. در این استان 
انواع دام از قبیل گاو، گوسفند، بز، شتر و ... پرورش داده می شود که در این بین پرورش گوسفند نژاد »کردی« و اسب نژاد »ترکمن« 

از جایگاه خاصی برخوردارند و شهرت جهانی دارند. 

شکل3٧ــ5ــ سطح زیر کشت محصوالت باغی استان به تفکیک شهرستان در سال 1389
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 برای مطالعه 

گوسفند نژاد کردی: جزء آن دسته از نژادهایی است که توقع غذایی حیوان پایین بوده و دست و پای بلند و 
کشیده حیوان در آن سبب ایجاد قدرت راهپیمایی و کوه پیمایی شده که می تواند با طی راه های طوالنی به علوفه دست 
یابد. مقاومت زیاد این نژاد در مقابل بیماری ها، افزایش وزن زیاد و مناسب در مقابل مصرف غذای کمتر در بره های 
نر این نژاد، قابل توجه می باشد. محل زندگی این نژاد استان کردستان و شمال خراسان است. متوسط وزن میش در 
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توانمندی های استان

بیشتر بدانیم  

این نژاد 50 تا 55 کیلوگرم و قوچ 90 تا 95 کیلوگرم می باشد. در استان ما در »روستای حسین آباد« شیروان، ایستگاه 
پرورش و اصالح نژاد گوسفند کردی با خرید 400 رأس گوسفند مولد نژاد کردی شروع به فعالیت نموده است. در 
سال 1390 این ایستگاه دارای 700 رأس گوسفند نژاد کردی بوده و سالیانه ضمن توزیع قوچ بین گله های مردمی به 

عنوان یک بانک ژن پشتیبان جمعیت نژاد گوسفند کردی در استان می باشد.                                      

  شکل 3٨ــ5ــ گوسفند نژاد کردی

مانه و سملقان  بهکده رضوی واقع در شهرستان  مجتمع کشت و صنعت  بیلیارد:  نژاد مونت  گاو شیری 
پرورش دهنده گاو شیری نژاد »مونت بیلیارد« و یکی از مراکز اصالح نژادی زیر نظر مرکز اصالح نژاد کشور است. در 
حال حاضر این مرکز دارای 500 رأس گاو شیری می باشد. خاستگاه این نژاد کشور فرانسه بوده و دومین نژاد شیری 
آن کشور محسوب می گردد. خصوصیاتی از قبیل تولید شیر، درصد چربی، پروتئین و تولید گوشت از ویژگی های 

این نژاد است.

شکل 3٩ــ5ــ گاو شیری نژاد مونت بیلیارد )بهکده رضوی( 
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 برای مطالعه 

زنبورداری و پرورش کرم ابریشم: وجود جنگل، باغات و کشتزارها و مراتع با پوشش گیاهی مناسب و گوناگون، این استان 
را به یکی از مناطق مستعد کشور در زمینه زنبورداری تبدیل کرده است. بطور معمول میانگین برداشت عسل از هر کندو در سال بیش 
از 12 کیلوگرم بوده و از کیفیت باالیی برخوردار است. همچنین این استان جزء 5 استان اول کشور در زمینه پرورش کرم ابریشم و 
تولید پیله تر بوده و پیله تولیدی از کیفیت باالیی برخوردار است. به سبب تولید انواع پارچه، پشتی و قالیچه های ابریشم ترکمنی بیش 

از 70 درصد پیله های استان در مناطق ترکمن نشین جرگالن و مانه تولید می شود. 

جدول5ــ5ــ وضعیت زنبورداری و پرورش کرم ابریشم در استان در سال 1389 

تولید پیله تر)تن(تعداد نوغانداران)خانوار(تولید عسل)تن(تعداد کندوتعداد زنبورداران

83063462270200045 نفر

شیالت: وجود رودهای دائمی بزرگ و کوچک، چاه ها، چشمه های آب گرم و سرد، قنات ها و دریاچه های پشت سدها،در 
استان موقعیت مناسبی را برای تولید گونه های ماهیان گرمابی و سردابی و سایر آبزیان فراهم کرده است. دره های گریوان، فیروزه، 
مهنان، چناران، شیرین دره، درکش، شیرآباد، روئین، بیدواز، اسطرخی، گلیان، استاد و ... از نقاط مستعد برای پرورش آبزیان در 

استان محسوب می شوند. تولید حاصل از پرورش انواع ماهیان سردابی و گرمابی در سال 1389 برابر با 770 تن بوده است.

شکل40ــ5ــ زنبورداری در استان
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توانمندی های استان

 برای مطالعه 
جدول6ــ5ــ عملکرد تولید ماهیان سردابی و گرمابی در استان در سال 1389

گرمابیسردابی
تولید 
کل)تن(

درصد 
تولید تعداد 

مزرعه
تعداد 

رهاسازی
)mمساحت )٢

میزان تولید 
)تن(

تعداد 
مزرعه

تعداد 
رهاسازی

)mمیزان تولید)تن(مساحت)٢

43191500035425684128770030000086770100

جدول7ــ5ــ وضعیت تولید فرآورده های دامی، طیور، زنبورداری، شیالت و پرورش کرم ابریشم در استان در سال 1389

پیله ترماهیعسلتخم مرغگوشت مرغشیرگوشت قرمز

241801680007700121427077045

شکل41ــ5ــ مجتمع پرورش ماهی در درۀ استادــ خسرویه

2ــ توانمندی های بخش صنعت و معدن
موجب  که  شده  معتبر صادر  بهره برداری صنعتی  پروانٔه  فقره  تعداد 329  سال 1390،  تا  استان  بخش صنعت  در  صنعت: 
اشتغال 12644 نفر شده است. همچنین تعداد 671 مجوز صنعتی با پیش بینی اشتغال 39638 نفر صادر شده است. استان ما دارای 
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مزیت های نسبی زیر جهت توسعٔه فعالیت های صنعتی است که در صورت سرمایه گذاری مناسب چشم انداز پررونقی را نوید می دهد:
1ــ نزدیک بودن مراکز استان ها و قطب های صنعتی به یکدیگر

2ــ وجود محصوالت کشاورزی و دامی فراوان و متنوع جهت ایجاد و توسعٔه صنایع تبدیلی وابسته
3ــ وجود ذخایر معدنی قابل بهره برداری، متنوع نظیر بوکسیت، باریت، کلسیت، رس، مرمر، گچ، مارن، آهک، شیل و سنگ 

الشه
4ــ عبور خط انتقال گاز خانگیران ــ نکا از استان که می تواند تأمین کنندهٔ بخشی از انرژی مورد نیاز صنایع در استان باشد.

5ــ وجود نیروی جوان تحصیلکرده و مراکز آموزش مهارت های فنی و تخصصی در استان
6ــ شهرک های صنعتی با امکانات زیربنایی نظیر زمین، آب، برق، راه های ارتباطی و بستر مناسب جهت ایجاد صنایع متوسط 

و کوچک
7ــ وجود فرهنگ های مختلف در استان

صنایع محوری استان عبارتند از: محصوالت کانی غیر فلزی مانند سیمان، پتروشیمی، ساخت فلزات اساسی مانند آلومینیوم 
و نورد لوله، غذایی، آشامیدنی و ... 

 

شکل42ــ 5ــ گوشه هایی از فعالیت های صنعتی در استان

                             شکل٤٣ــ٥ــ کارخانۀ ریخته گری اسفراین                                                                شکل44ــ 5 ــ مجتمع پتروشیمی بجنورد



131

توانمندی های استان

 برای مطالعه 

بیشتر بدانیم  

ساکنان  میان  در  دیرباز  از  سنتی  هنرهای  است.  استان  صنعتی  های  توانمندی  از  دیگر  یکی  دستی،  صنایع 
استان رواج داشته و با توجه به شرایط جغرافیایی، نوع فرهنگ و ذوق و سلیقٔه مردم از تنوع زیادی برخوردار بوده 
است. هنرهای سنتی و صنایع دستی مهم استان عبارت اند از: گلیم بافی، سفره کردی، نساجی سنتی، چوخه بافی، 
چاروق دوزی، کاله کرکی، نمدمالی، جاجیم بافی، فرش، پشتی و قالیچه ترکمن، ساخت سازهای سنتی، نگارگری، 
تذهیب و تشعیر، طراحی سنتی، رنگرزی سنتی، رودوزی سنتی، زیورآالت سنتی، البسه محلی، جوراب بافی، معرق 

کاری و منبت کاری.
٭ کدام صنایع دستی در شهرستان محل زندگی شما رایج است؟ چند مورد را نام ببرید.

جدول8 ــ5ــ وضعیت مجوزهای صنعتی و پروانه های بهره برداری صادر شده در بخش صنعت تا سال 1390

پروانه های بهره برداریجوازهای تاسیس 

 اشتغال )نفر( سرمایه ثابت )میلیارد ریال (  تعداد واحد اشتغال )نفر( سرمایه ثابت )میلیارد ریال (  تعداد واحدنام شهر 

270100731812914151304904بجنورد

135442552297028972546اسفراین

11054386215635762346شیروان

45164639591525921878جاجرم

562756416321195674مانه و سملقان

32244112621168206فاروج

2319868182790گرمه

67126977396383291148512644جمع
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 برای مطالعه 

معدنی  منابع  دارای  دگرگونی،  و  های رسوبی  و وجود سنگ  زمین ساختی  به علت وضعیت  استان خراسان شمالی  معدن: 
گوناگونی است. در استان ما تاکنون 13 نوع ماده معدنی و 125 فقره معدن شناسایی شده است. ذخیرٔه قطعی معادن استان 756 میلیون 
تن برآورد شده است. تاکنون 112 پروانه بهره برداری در این بخش صادر شده و سالیانه حدود 6 میلیون تن از معادن استان استخراج 

می شود. معادن اصلی استان شامل بوکسیت، باریت، کلسیت، گچ، مارن، آهک، شیل و سنگ الشه می باشد.
٭ به جدول 9ــ5 نگاه کنید. کدام معادن در شهرستان محل زندگی شما قرار دارند؟ در چه زمینه هایی می توان از آنها استفاده 

کرد؟ 

                                       شکل4٥ــ5ــ پوکه معدنی فاروج                                                                          شکل4٦ــ5ــ معدن بوکسیت در جاجرم

جدول9ــ5ــ آمار معادن استان خراسان شمالی به تفکیک مادۀ معدنی تا مرداد 1390

مورد استفادهپراکندگی در استانتعداد کلنام ماده معدنیردیف

راه سازی، پل سازی و امور عمرانیاکثر نقاط استان به ویژه شمال اسفراین، بام و صفی آباد37سنگ الشه و مالون1

مصالح ساختمانیبام و صفی آباد در شرق و جنوب شرق اسفراین18گچ و گچ خاکی                           2

سیمان و قنددر اغلب نقاط استان 16آهک، مارن3

نمای ساختمانبیشتر در شهرستان گرمه13مرمریت4

خوراک طیور و صنایع رنگبیشتر در منطقٔه قره میدان در شهرستان مانه و سملقان10کلسیت)آهک متبلور(5
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توانمندی های استان

نمای ساختمانپیرامون شهر بجنورد10مرمر6

صنایع رنگ، حفاری و داروسازیشمال جرگالن6باریت7

صنعت آلومینیومشرق جاجرم2بوکسیت8

صنایع رنگ و صنعت سیمانشهرستان جاجرم1خاک سرخ)هماتیت(9

جنوب و جنوب غربی شهرستان جاجرم1نمک آبی10
نمک طعام، مصرف دام و استفاده 

صنعتی

سوخت فسیلیشهرستان اسفراین1زغال سنگ11

تهیٔه لعاب کاشی، سرامیک و شیشهشهرستان بجنورد2ماسٔه سیلیسی12

اغلب صنایع معدنیشهرستان شیروان1خاک صنعتی13

مصالح ساختمانیجنوب و جنوب غربی فاروج1پوکه معدنی14

صنعت سیمانشهرستان فاروج1پوزوالن15

شهرستان های جاجرم و مانه و سملقان2بنتونیت16
حفاری، کاشی، سرامیک و 

رنگ سازی

نمای ساختمانشهرستان مانه و سملقان1تراورتن17

18
مخلوط کوهی

)واریزه و رسوبات آبرفتی(
صنعت سیمانشهرستان مانه و سملقان1

صنایع فوالد و سیمانشهرستان جاجرم1سنگ آهن19

 3ــ توانمندی های بخش خدمات )بازرگانی و حمل و نقل(
و  مشترک  مرز  کیلومتر   281 از  برخورداری  صنعتی،  و  کشاورزی  زمینٔه  در  استان  های  توانمندی  به  وجه  ت با  بازرگانی: 
آرام با کشور ترکمنستان و دارا بودن بیش از 142 هزار نفر مرزنشین با مشترکات فامیلی، قومی، مذهبی، فرهنگی، گویشی و ... 
با طرف ترکمن، زمینه های مناسبی برای تجارت در ابعاد داخلی و خارجی وجود دارد. با وجود زمینه های نام برده، متأسفانه استان 
خراسان شمالی در حال حاضر فاقد مرز ورودی بوده و مبادی ورودی حمل کاال به استان، عمدتاً گمرک بندر عباس، بندر لنگه و 
میرجاوه می باشند. شرکای بزرگ تجاری استان از لحاظ ارزش صادرات کشورهای ترکمنستان، ترکیه، هند، تاجیکستان و افغانستان 

هستند.
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بیشتر بدانیم  

 برای مطالعه 
جدول10ــ5ــ اقالم عمده صادراتی غیر نفتی استان خراسان شمالی در سال 1389 

وزن)هزار تن(ارزش)میلیون دالر(نام کاالردیف
درصد سهم از کل صادرات استان

وزن)هزار تن(ارزش)میلیون دالر(
23/05529/66527/9113/37کریستال مالمین1
15/65316/23318/957/31محصوالت فوالدی2
10/329141/98712/5064/02سیمان3
7/8313/5669/481/60چسب، رنگ و پالستیک4
6/435/3127/782/39کشاورزی)میوه و تره بار(5
19/28425/01423/3511/27سایر کاالها6

82/582221/769100100جمع کل صادرات غیر نفتی

جدول11ــ5ــ مهم ترین کاالهای وارداتی از گمرک استان خراسان شمالی در سال 1389 

کشور صادر کنندهارزش ریالی ارزش دالری وزن )تن(نام کاال
پاکستان9118696966071579894315برنج خوراکی

هند، سریالنکا و امارت متحده عربی2071759819558230چای

بازارچه مرزی پرسه سو: بازارچه مرزی مشترک پرسه سو خراسان شمالی در سال 1383 به تصویب هیئت 
دولت رسیده که متأسفانه با وجود پیگیری های متعدد تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است. بازگشایی بازارچه مذکور یا 
معبر رسمی کاال و مسافر در مرز استان با کشور ترکمنستان موجبات رشد و توسعه صادرات و رونق اقتصادی و ارتقای 

سطح درآمد مردم استان و اشتغال زایی در منطقه خواهد شد. 
کشور  با  همسایگی  آسیایی،  بزرگراه  مسیر  در  استقرار  از  ی  ناش ایی  جغرافی مناسب  موقعیت  نقل:  و  حمل 
ترکمنستان و امکان توسعٔه مبادالت با این کشور، شرایط مناسبی را برای گسترش حمل و نقل و استفاده از آن به 
عنوان یکی از مزیت های استان خراسان شمالی فراهم کرده است. استان خراسان شمالی به عنوان حلقٔه ارتباط شمال 
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توانمندی های استان

شرق با استان های شمالی، سمنان و تهران شناخته می شود و از 100 کیلومتر بزرگراه، 410 کیلومتر راه اصلی و 510 
کیلومتر راه فرعی آسفالته برخوردار است.

شکل4٧ــ5ــ حمل و نقل جاده ای یکی از توانمندی های استان

4ــ نقش مردم در توسعۀ اقتصادی استان
وجود نیروی انسانی جوان، تحصیل کرده، کارآمد، مستعد و عالقه مند به فناوری نوین و وجود منابع سرشار طبیعی، موقعیت 
استان  در  است.  اقتصادی  گوناگون  های  بخش  در  استان  و شکوفایی  زمینه ساز رشد  استان،  فراوان  ذخایر  و  مناسب  جغرافیایی 
 ،CNC مراکز آموزش عالی متعددی فعال اند. ضمن این که مراکز و مجتمع های فنی و حرفه ای در زمینه های مختلف از جمله تراش
تراشکاری، مکانیک خودرو، انواع جوشکاری، برق صنعتی، کشت گلخانه ای، نقشه کشی، کارآفرینی، تعمیر لوازم خانگی، پرورش 

قارچ، باغبانی و ... مهارت های فنی الزم را به متقاضیان ارائه می دهند.
این شرایط مناسب، زمینٔه ورود بخش خصوصی را به عرصٔه فعالیت های اقتصادی استان فراهم کرده است؛ به طوری که 85 
درصد از سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی استان از طریق بخش خصوصی انجام می گیرد. 
استان برای جذب سرمایه گذاری در زمینه هایی مانند زراعت، تولیدات دامی، باغبانی، صنایع کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، 

صنعت، معدن و خدمات تفریحی، اقامتی، پذیرایی و بازرگانی در بخش گردشگری وضعیت بسیار مناسبی دارد.

شکل4٨ــ5ــ کارخانه پنبه پاک کنی شکوفه در مانه و سملقان


