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 شهرستان سرخس فرهنگی-علمی گزارش سفر

 

 (1401ماه خرداد  11 تیلغا 10)

 

  ، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدیاعظم هادی دکتر یآقاسرپرست: 

 ، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدزرقانیسید هادی  دکتر یآقااساتید همراه: 

 و سنجش از دور دانشگاه فردوسی مشهد  GIS، دانشیار مینائی مسعود و آقای دکتر 

  

 دستیار سرپرست: خانم فاطمه بخشی، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 یئتوالخانم فاطمه  :سندهینو

 مشهد ی، دانشگاه فردوسایجغراف یکارشناس یدانشجو

 

 

 



، «سازماندهی سیاسی فضا»، «ایران جغرافیای سیاسی»دروسی همچون های های نظری در کالسدر تکمیل آموخته

 و  کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، و نظایر آن در مقاطع دکتری« جغرافیای مرز»، «جغرافیا و راهبرد ملی»

یش و تامین کنندگان آسا ها و اقدامات حافظان امنیتها و فعالیتفشانیو نیز آشنایی با زحمات، جانکارشناسی 

، با فرماندهی مرزبانی خراسان رضویهای به عمل آمده کشور در مرزها، طی هماهنگی و آرامش برای شهروندان

معاونت دانشجویی و فرهنگی مدیریت راه آهن خراسان رضوی، نژاد خانگیران، پاالیشگاه شهید هاشمیمدیریت 

نامه بین انجمن ژئوپلیتیک در قالب تفاهمو  دانشکده ادبیات و علوم انسانیمدیریت دانشگاه فردوسی مشهد و 

 -یعلمسفر ، نژادپاالیشگاه شهید هاشمیایران و دانشگاه فردوسی مشهد با فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی و 

آقای دکترسید همراهی  او ب یاعظم یدکتر هادآقای  سرپرستیسرخس به شهرستان مرزی  به مقصد فرهنگی

 تن از دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی 36و حضور هادی زرقانی و آقای دکتر مسعود مینائی 

و چگونگی تامین امنیت مرزها  نستانمآشنایی با نقاط صفر مرزی ایران و ترک، با هدف دانشگاه فردوسی مشهد

فرسا و موثر ، زحمات طاقتاسی مرز، ژئوپلیتیک آب()ژئوپلیتیک و جغرافیای سیتوسط مرزبانان غیور و سلحشور

فرسا و موثر مدیران و و زحمات طاقت )ژئوپلیتیک انرژی( نژادمدیران و پرسنل خدوم پاالیشگاه شهید هاشمی

المللی در سطح بین یات ریلو اهمیت ترانزیتی و ارتباطپرسنل خدوم راه آهن خراسان رضوی به ویژه سرخس 

، 1401 خرداد ماهدهم و یازدهم  خیدر تار همیت ژئوپلیتیکی دسترسی، ترانزیت و ارتباطات()ا ،شهرستان سرخس

 گردد: های سفر ارائه میریزی و برگزار گردید. در زیر گزارش مختصری از بازدیدها و برنامهبرنامه

با  ؛صورت گرفت رانینژاد خانگیهاشمشهید  شگاهیپاال و سرخس یهنگ مرزبان یزبانیکه به م کوتاهاین سفر 

ختم ، بزرگترین مرکز تغییر بوژی کشور، راه آهن سرخس و بهشروع  ،پایدارترین پاالیشگاه کشور از دیبازد

، گمرک و ترکمنستان رانیا یاز مناطق صفر مرز دنید، سرخس یهنگ مرزبان یسفر با هماهنگ نیا در گردید.

 .مناطق مورد توجه قرار گرفت نیا کیو استراتژ یتیترانز تییشد، و اهم ایمه یو سد دوستسرخس 

 1401خرداد  10شنبه روز اول، سه: 

 آغازبا عنوان نخستین موزه ریلی کشور  راه آهن مشهد و باغ موزه از موزه دیبازدصبح، اولین برنامه  9ساعت 

بخش داخلی موزه به نمایش انواع فانوس، وسایل ارتباطی، پالک و ماشین تحریر اختصاص یافته بود و در  شد.

های ریلی، واگن، ترازوهای واسطه توضیحات راهنمای موزه با انواع کشندهه دانشجویان، باساتید و ، باغ موزه

 آشنا شدند. کشور یلیدر شبکه ر ستگاهیا نیا تیاهم و ریلی حمل و نقل یهاتیظرفباری و 



       

 

 

 

 

 

 

 

 باغ موزه راه آهن مشهد

  .حرکت از مشهد به سمت سرخس با قطار صورت گرفتصبح  10:40ساعت 

توضیحات الزم توسط آقای دکتر اعظمی و آقای دکتر زرقانی از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در طی مسیر 

و سنجش از دور، عوارض  GISکارشناسی ارشد  ی و دانشجویانئآقای دکتر میناتوضیحاتی را ارائه دادند و 

جغرافیایی موجود در مسیر  را بر روی نقشه مشخص کرده و توضیحاتی در این خصوص به سایر همسفران ارائه 

 کردند.



 سمت و همراهی آنها بهسرخس هنگ مرزی ان با استقبال فرمانده ،13:10در ساعت  پس از رسیدن به مقصد

پاالیشگاه پرداختیم و از تاسیسات مختلف صرف ناهار به بازدید از  حرکت کردیم. بعد ازخانگیران پاالیشگاه 

و  در امر مهم گازرسانی به شش استان کشور های پاالیشگاهپاالیش در رابطه با تواناییمدیر  ارزشمند توضیحات

، تولید کود های طبیعیجویی انرژیت صرفهدر جه این پاالیشگاه همچنین دستاوردهای هوشمندانه مهندسین

 . مند شدیمبهرهدر پروسه تولیدات؛  های مالیو کاهش هزینهگوگرد بنتونیت دار 

 

 



 یمرز نیو توافقات و قوان یبا منطقه صفر مرز ییآشنا برایسرخس  یهنگ مرزمرزبانان  یا همراهب 16ساعت 

 .میشد یو ترکمنستان راه رانیا

 

 

 

 و ترکنستانمرز ایران 

نگ مرزی و همچنین اساتید حوزه جغرافیای سیاسی در ارتباط با مرزبانان هاز توضیحات نقطه صفر مرزی در 

از  استفاده کردیم. و مدیریت مرزها های صورت گرفتهتاریخچه همسایگی با کشور ترکنستان و شیوه مرزبندی



دیکی از مرز بود که نشان دهنده ثبات مرزهای ی نزنکات حائز اهمیت این منطقه کشاورزی بومیان در فاصله

  ها و زحمات مرزبانان عزیز در حفظ آرامش و امنیت کشور و مردم است.کشورمان و تالش

بازدیدها به روز بعد ادامه  رفتیم و حل اسکان مورد نظربرای استراحت و اقامه نماز و صرف شام به مپس از آن 

 موکول شد.

  1401خرداد  11روز دوم، چهارشنبه: 

پل تاریخی  از قصد سد دوستی ترک کردیم؛ در مسیرسرخس را به م ، شهریازدهم خرداد ماهچهارشنبه صبح روز 

دو بازدید بعمل آمد. در محل پل خاتون  بوده قدیم در جاده ابریشممسیر ارتباطی خراسان به مرو  که خاتون

مفید  از توضیحاتدهند. همچنین می ارتجن ودخانه تشکیل رپیوسته و  رودخانه کشف رود و هریرود به یکدیگر

 ر این رابطه بهره مند شدیم.مرزبانان د

 

 

 

 

 

 

 

 

  پل خاتون - مرزی نقطه صفر

این سد از نوع ؛ رسیدیمقرار دارد کیلومتری سرخس  75 بعد از حدود یک ساعت به سد دوستی که در فاصله

متر  50می باشد. سطح آب در هنگام بازید، کمتر از متر  15متر و عرض  655با طول تاج متر  78خاکی به ارتفاع 

طول به  یبا مخزنمیلیون متر مکعب و  250میلیارد و سد دوستی با ظرفیت یک از ارتفاع سد را در برگرفته بود. 



هر مشهد و آب سد دوستی آب آشامیدنی ش شده است.ساخته  روی رودخانه مرزی هریرودبر  ،کیلومتر 35

 در ایران و ترکمنستان را تامین می کند.مسیر کشاورزی روستاهای واقع در 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سد دوستی

گمرک شهرستان  اتمام برنامه بازدید، سد دوستی را به مقصد کمرگ شهرستان سرخس ترک کردیم. پس از

است و حمل و نقل بار  رکزیآسیای مکشورهای و جمهوری اسالمی ایران  ترین گلوگاه ترانزیتسرخس اصلی

  از این گمرک به صورت ترانزیت و ترانشیپ صورت میگیرد.



 

 کمرگ شهرستان سرخس

کاملی در مورد شیوه تعویض توضیحات  از شهرستان سرخس رفتیم وبه ایستگاه راه آهن ها بازدیدادامه در 

 از و همچنین  های ایران(میلیمتر نسبت به ریل 85)به دلیل عریض بودن ریل کشور ترکمنستان به میزان  هابوژی

این ایستگاه . مند شدیمها و اهمیت این ایستگاه در ارتباط با افزایش ظرفیت ترانزیت ریلی کشور بهرهتوانایی

 این مقدار را دارد.آمادگی افزایش د دار میزان ترانزیت ریلی کشور می باشد و ررکو

 یستگاه راه آهن سرخسدر ا تعویض بوژی



در این مکان برنامه بازدید های سفر به پایان رسید و برای بازگشت به مشهد از طریق قطار به طرف راه آهن به 

 راه افتادیم.

سردار  ، مشاور محترم فرماندهی مرزبانی در شرق کشور،کمیلی سردار همکاری و میزبانی دانیم ازدر انتها الزم می

شجاع، فرماندهی محترم مرزبانی خراسان رضوی و همکاران محترمشان به ویژه جناب سرهنگ صفاپور، جناب 

سرهنگ عارفی، از همراهی و مساعدت جناب آقای مهندس  بپور، جناب سرهنگ غالمی و جناسرهنگ نقی

پرست، ران محترمشان به ویژه جناب آقای دکتر نیکنژاد و همکاپاالیشگاه شهید هاشمیمحترم  فیضی مدیر عامل

جناب آقای یعقوبی و جناب آقای هاشمی، از همکاری و همراهی جناب آقای مهندس جناب آقای مهندس نعمتی، 

نصیری، مدیر عامل محترم راه آهن خراسان رضوی و همکارن محترمشان از جمله جناب آقای مهندس قادری و 

 ،رئیس محترم ،فردوسی مشهد امور عمومی دانشگاهمحترم  مدیریت و  ی و فرهنگینیز معاون محترم دانشجوی

و تمام عزیزانی که شرایط را برای دانشکده ادبیات و علوم انسانی  مدیر امور عمومی و مسئول دفتر حوزه ریاست

د متعادل برایشان برگزاری این سفر مفید و موثر فراهم نمودند کمال تشکر و قدردانی را داشته و از درگاه ایز

 لت نماییم.ئمس را روزافزونو توفیقات  سربلندی، سالمتی

 

 

 والسالم


