بسم اهلل الرحمن الرحیم

گزارش سفر علمی – فرهنگی به مناطق مرزی شهرستانهای درگز( مرز
باجگیران و لطف آباد) و شهر تاریخی کالت نادری

 1396/7/19الی 1396/7/20

سرپرست سفر :آقای دکتر اعظمی

نگارنده :زهرا نسیمی

1

این سفر علمی – فرهنگی در روزهای چهارشنبه  19و پنج شنبه  20مهر ماه سال  1396با حضور  7نفر از اساتید
دانشگاه فردوسی مشهد (آقای دکتر اعظمی ،با تخصص جغرافیای سیاسی ،آقای دکتر مینایی با تخصص  ،GISو
سنجش از دور ،خانم دکتر قاسمی و آقای دکتر عنابستانی با تخصص جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،آقای دکتر
میرزایی با تخصص جامعه شناسی ،آقای دکتر غفاری با تخصص علوم تربیتی و روانشناسی ،خانم دکتر عزیزیان
با تخصص تاریخ و آقای درخشان مسئول آموزش و خانم امیری مسئول کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
و  22نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی و دکتری تاریخ به مقصد از مرزها ی شمال شرق ایران
انجام شد.
سفر از ساعت  6:45صبح روز چهارشنبه  96/7/19با ملحق شدن جناب سرهنگ ابراهیمیان و همکارانشان آغاز
شد.
طی مسیر مشهد به درگز شاهد زیبایی های فراوانی از آبشارها و پوشش های گیاهی و رشته کوه های هزار مسجد
بودیم .کوه های سربه فلک کشیده هزار مسجد سرمنشا بسیاری از رودخانه ها است که پس از عبور از روستاهای
ایران وارد خاک ترکمنستان می شود .همچنین درختان ارس در این مسیر بسیار به چشم می خورد که گونه گیاهی
غالب ارتفاعات هزار مسجد است و دامنه های هزار مسجد را زیبا و دیدنی کرده بود .در طول مسیر روستاهایی
سرسبز را مشاهده کردیم که اقتصاد آنها کشاورزی و دامپروری است و شالیزارهای برنج در این روستاها بسیار
به چشم می خورد.
حدود ساعت  9:45برای صرف صبحانه و نرسیده به قوچان در کنار امامزاده جلیل توقف کردیم .این امامزاده
جلیل القدر به روایت اهالی و معتمدین محل نسبت شریفش به امام همام موسی بن جعفر (ع) می رسد.
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ساعت  11:30در روستای دربام از توابع بخش باجگیران شهرستان قوچان ،توقف کردیم.
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ساعت 12:10به شهر مرزی باجگیران رسیدیم .باجگیران شهری در بخش باجگیران شهرستان قوچان استان
خراسان رضوی است .این شهر در نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان است .بیشترین ارتفاع این شهر  2260متر
است.
سپس به هنگ مرزی درگز رفتیم و سرهنگ ابراهیمی توضیحاتی در مورد مسائل مرزی و مرزبانی ارائه نمودند.
در حوزه هنگ مرزی درگز دو دوازه اصلی داریم یکی دروازه باجگیران است .این مرز ،مرز سیاسی است و بیشتر
سفرا و دیپلمات ها تردد می کنند و  32کیلومتر با پایتخت کشور ترکمنستان فاصله دارد .دروازه بعدی ،دروازه
مرزی لطف آباد است که در آن بیشتر ترانزیت و عبورخودروها صورت میگیرد.
پس از آن ،بازدیدی از بازارچه مرزی باجگیران داشتیم .بازارچه مرزی ترکمنستان و ایران قرینه هم بودند .بیشتر
صادرات ایران به ترکمنستان مواد خوراکی  ،قالی و پشتی است و محصوالت کشور ترکمنستان در این بازارچه
محصوالت آرایشی و الکترونیکی است .بیشتر صادرات از سمت جمهوری اسالمی ایران است .این گمرگ در
گذشته شبانه روزی بود ولی به دلیل اینکه این گمرک به شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان نزدیک است به مرور
زمان به روزانه و االن تا ساعت  14بعدظهر کاهش یافته است .آقای قصابی دانشجوی دکتری تاریخ نیز توضیحاتی
در مورد سابقه تاریخی این مرز و علت نامگذاری این مرز دادند که در گذشته عمده ترین مرکز ترانزیت کاال بود
و علت نامگذاری این مرز باجی بود که از عبور و مرور کاالها گرفته می شد .همچنین در گذشته مواد غذایی
عشق آباد توسط مشهد تامین می شد .گمرگ باجگیران یکی از شلوغ ترین گمرک های شمال شرق ایران در زمان
اواخرقاجار و اوایل پهلوی بود.
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در ادامه در نقطه صفر مرزی توقفی کردیم و جناب سرهنگ ابراهیمی توضیحاتی در مورد میله های مرزی دادند
که برای تعیین مرز از آن استفاده می شود و وسط آنها هم میله های فرعی قرار داشت .این میله ها در نقاط
حساس به کار می رود و همچنین با سیستم کنترلی کشور ترکمنستان آشنا شدیم.
بعد از توضیحات ارائه شده و بازدید کامل از منطقه به سمت مهمانسرای هنگ مرزی برای استقرار و صرف ناهار
رفتیم و پس از آن به سمت شهر درگز حرکت کردیم .در ساعت  17بازدیدی از سایت موزه بندیان داشتیم که
شامل بزرگترین گچ بری یافت شده از دوران ساسانی در این منطقه است  .این محوطه در سال  1369توسط یک
کشاورز کشف شد و از سال  1373تا کنون در دست حفاری و بررسی باستان شناسی است .این اثر تاریخی در
 2کیلومتری شمال غرب شهرستان درگز در کنار رودخانه درونگر واقع شده است و به سبب آب بندی که در
این منطقه قرار داشته به بندیان معروف است .اهمیت گچ بری های بندیان نه به طوالنی بودن بلکه به محتوای آن
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است .این گچ بری ها بیش از  100متر مربع وسعت دارند و بخش مهمی از تاریخ دوره بهرام گور را به تصویر
کشیده اند.

حدود ساعت  20:30برای صرف شام به مقر فرماندهی درگز رفتیم و پس از شام جناب سرهنگ علی میرزایی
توضیحات کاملی راجع به چگونگی تعیین مرز در زمان شوروی و نقش روسیه در تحمیل این مرزها دادند و ما
در این گفت و گو با سختی کار مرزبانان آشنا شدیم.
ساعت  6:30صبح روز پنج شنبه برای صرف صبحانه در رستوران مقر حاضر شدیم و در ساعت  7صبح به مقصد
شهر مرزی لطف آباد راهی شدیم .ساعت  7:20به شهر لطف آباد رسیدیم ،از مرزهای آن بازدید کردیم .این مرز
برخالف مرز باجگیران در منطقه هموار واقع شده است .جناب سرهنگ ابراهیمی توضیحاتی راجع به چگونگی
کنترل در این مرز را ارائه دادند .کشور ترکمنستان در این مرز ریل راه آهن دارد که تا داخل گمرک لطف آباد می
آید این ریل راه آهن جزیی از راه آهن سراسری آنها است که بیشتر جابه جایی بار در آن صورت میکیرد و مسافر
کم است.
در ساعت  7:50دقیقه از بازارچه مرزی لطف آباد هم بازدید انجام دادیم در این بازارچه مرزی برخالف باجگیران
که در آنجا فروشنده ها ترکمن بودند ،فروشنده ها ایرانی بودند و کاال با واسطه فروخته می شد.
6

پس از آن از رودخانه مرزی زنگالنلو یا گزگان چای و محل تقسیم آب بین ایران و ترکمنستان بازدید کردیم.

حدود ساعت  10صبح به سمت کالت حرکت کردیم .ظهر به شهر تاریخی کالت رسیدیم و از کاخ خورشید
بازدید کردیم .کاخ خورشید در سال 1151ه.ق به دستور نادرشاه جهت اقامت و خزانه برای جواهرات و غنایم
در کالت ساخته شده است .این کاخ در وسط باغ بزرگی قرار دارد که شامل یک بنا در سه طبقه است ارتفاع آن
در گذشته  25متر بوده است اما در حال حاضر به علت خرابی طبقه سوم ارتفاع آن بیش از  20متر نیست طبقه
اول آن  8ضلعی است که آن را روی چهار ردیف پلکان به شکل هرم برپا کرده اند .ورودی های کاخ در اضالع
هشتگانه قرار دارد که به سالن اصلی کاخ منتهی می شود .این کاخ مجموعا دارای  12اتاق است که داخل هر
اتاق نیز تزییناتی از نقاشی و گچ بری دیده می شود .در وسط این بنای هشت ضلعی ،برج استوانه ای مانند در
دو طبقه قرار دارد که محل اقامت شاه و خانواده اش بوده است.
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پس از بازدید ،در باغ کاخ خورشید ناهار صرف شد و پس از آن به سمت مشهد حرکت کردیم .در بین راه در
روستای امیرآباد توقفی داشتیم .این روستا بسیار سرسبز و خوش آب و هوا بود و در این روستا از استخر بزرگ
پرورش ماهی قزل آال نیز دیدن کردیم.
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در نهایت و در ساعت  19به مشهد رسیدیم و این سفر پربار و خاطره انگیز به اتمام رسید.
یافته ها ،دست آوردها و پیشنهادهای سفر علمی – فرهنگی دو روزه درگز و کالت
-1حضور اساتید گروه های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد حضور دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد و
وجود تعامل صمیمانه اعضای هیئت علمی با دانشجویان که شرایط مطلوبی برای استفاده از تجارب را کسب کرده
بود.
-2آشنایی ملموس و واضح تر از فضای مرز و ماموریت ها و زحمات مرزبانان و مرزداران و اهمیت و حساس
بودن مرز
-3اشتیاق و وارد کردن دانشجویان از طریق ایده پردازی و استفاده از شیوه های نوین مرزداری توسط مرزبانان
-4تامل و تفکر دانشجویان و چالش برانگیز شدن مسائل و مشکالت مرزی و تعامل و حل آن توسط مرزبانان
-5گرفتن پاسخ چالش های ذهنی دانشجویان از خود شخص مرزبان و ارتباط مستقسم با این بزرگواران
 -6اشتیاق بیشتر دانشجویان برای پژوهش در خصوص مسایل مرزی به ویژه در قالب پایان نامه های کارشناسی
ارشد و رساله های دکتری
-7جامع و کامل بودن سفر دو روزه به مرز و...
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در نهایت الزم می دانم از زحمات بی دریغ مرزبانی و مرزبانان غیور و فداکار خراسان رضوی که با رشادت و
جانبازی ،امنیت و آسایش را برای ما به ارمغان آورده اند ،صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و از خداوند متعال
سالمتی ،بهروزی و توفیق روز افزون را برایشان مسئلت نمایم.
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