
 -سلسلة جبال يف الشمال الشرقّي من إقليم خراسان. متتّد من الناحية الشمالّية الغربّية. بينالود
اجلنوبّية الشرقّية من قضاء وناحية سرواليت يف حمافظة نيسابور، حىت ناحية جلغه ُرخ يف حمافظة تربتت  

تّتصت  متن    (.521، ص 5؛ اجلعفرّي، متج 034، ص 9كلم )رزم آرا، مج 521احليدرّية، بطول 
جغرافيتة إيتران   الشمال الغربتّي جببال آالداغ )تّتمة سلسلة جبال ألُبرز(، وهي يف الواقع تتّمة هلتا ) 

)التابعتة هلنتدوك (    1(. تتوّسط سلسلة جبال بينالود، جبال باروباميسوس142، ص 5، مجالكاملة
جبال بينالود وآالداغ وبشت كوه(  وجبال ألُبرز، وهلا من هذه الناحية أمهّية خاّصة. هذه املنطقة )سلسلة

، املاّدة نفسها(. على سبي  املثال، ضربت هّزة أرضّية يف إيرانيكامنطقة زالزل، معّرضة للهّزات األرضّية )
هتّدمت مدينة قوشان بالزلزال، وكتذل  يف  ه 5211منطقة سرواليت بشّدة. يف العام ه 5211العام 
عّرضت ضواحي َأتَرك العليا املكتّظة بالسّكان، ومنطقة سرواليت يف هذا الزلزال األخري، ته. 5355العام 

إىل أضرار فادحة، فسالت القنوات، وظهرت يف األرض تشّققات وص  عمقها من مخسة إىل مثانية أمتار 
 (.591، 519)أمربسز وملوي ، ص 

ها اجلنوبّية سفوحُتعّد سلسلة جبال بينالود، احلدوَد الطبيعّية حملافظَتي نيسابور ومشهد، ويقع يف 
قضاء بينالود. لسلسلة اجلبال هذه عّدة قمم، أعالها قّمة بينالود، ذكرت بعض املصتادر أن  ارتفاعهتا   

م 3244م. تقع قّمة شريباد وارتفاعها التقريبتتّي  3314م، وذكرت مصادر أخرى أنَّه 3255حواىل 
اخلريطتة الطبيعّيتة   ؛ 521، ص 5مجم جنوبتّي قّمة بينالود )اجلعفرّي، 3544وقّمة َزرَغران حواىل 

 (. 03، ص 5؛ كيهان، مجوالسياسّية للجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية
 
 

 هت5051م/5991قدرت اهلل كسرائّيان، جبال إيران، طهران    
 بينالود )أواخر اخلريف( نيسابور   

 
تّي هذه اجلبتال يف  تصّب ينابيع جنوبتّي بينالود بشك  أساسّي يف هنر كاْل شور، وينابيع مشال

هنر َكَشف )اجلعفرّي، م.ن، ص.ن(. دّون محداهلل املستوفتّي أيًضا يف القرن الثامن اهلجرّي معلومات عن 
النهر الفائض املياه الذي ينبع من هذه اجلبال، وأضاف: "على اجلانب الشمالتّي، على قّمة اجلبت  نبتع    
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 -501ر، وخيرج منه متاء حلتو أخضتر" )ص    على بعد مخسة فراسخ، ُيطلق عليه اسم النبع األخض
509.) 

القدم[ يف جنوبتّي بينالود ومدينة طرقبه يف مشالّيته، تعترب جتاّدة     ءتقع مدينة قدمكاه ]موطى
 -نيسابور -(، والطريق احلديدّي طهران01، ص 5مشهد من سفحه الشمالتّي )كيهان، مج -طهران

قوشان تعرب مرتفعاته. ذكر ابن حوق  أن   -ة سبزوارمشهد من آخر القسم اجلنوبتّي الشرقّي منه، وجاّد
الناس يف عصره )القرن الرابع اهلجرّي( كانوا يعربون للذهاب من نيسابور إىل طوس مشاًة الشِّعب الذي 

(. وصف بارتولد هتذه اجلتاّدة   010 -013تقع نيسابور يف وسطه، صعوًدا، فيصلون إىل طوس )ص 
(. ُيستخرج من جبال بينالود، ال سّيما من قرية معتدن  535بينالود )ص القدمية أنَّها بني سلسلة جبال 

؛ املديرّية اجلغرافّيتة للقتّوات املستّلحة    045، ص 9)يف قضاء بارمعدن(، حجر الفريوز )رزم آرا، مج
(. توجد يف هذه اجلبال أيًضا مناجم معدن الكروميت 051، ص 32للجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية، مج

)يعود تاريخ تأليفه إىل القترن   حدود العامل(. وردت يف كتاب 103، ص 5، مجإيران الكاملة جغرافية)
الرابع اهلجرّي( معلومات أيًضا عن مناجم الفريوز والنحاس والرصاص يف ناحية طوس، مطابقة للموقتع  

 (.94اجلغرافتّي جلبال بينالود )ص 
رامتترس، ليتتدن ، ط. كصتتورة األرض: ابتتن حوقتت ، كتتتاب املصااادواملاملجا اا 

]تاريخ اهلتّزات   هاى ايران هتاريخ زمني لرزهت؛ نيكوالس أمربسز وتشارلز ملوي ، 5311م/5911
م[؛ فاستيلي  5995ش ]5314األرضّية يف يران[، ترمجه بالفارستّية أبتو احلستن رده، طهتران     

]التذكرة اجلغرافّية التارخيّيتة إليتران[، ترمجته     جغرافياى تارخيى ايران ءتذكرهفالدميريوفيت  بارتولد، 
: 5تيتاشناسى ايتران، ج گم[؛ عّباس جعفري، 5919ش ]5311بالفارسّية محزة سردادور، طهران 

ش 5311: اجلبال اإليرانّيتة وأااههتا[، طهتران    5]طوبوغرافية إيران، مج ايران ءكوهها وكوهنامه
ان الكاملة[، طهران: مديرّية البحوث والربامج التعليمّية، ]جغرافية إير جغرافياى كام  ايرانم[؛ 5919]

ش 5304، ط. منوتشهر ستودة، طهتران  حدود العامل من املشرق إىل املغربم[؛ 5911ش ]5311
، ط. غتي لستترنج، ليتدن    نزهة القلوبم[؛ محداهلل بن أيب بكر محداهلل املستوفتّي، كتاب 5915]

گ فرهنتت م[؛ حستينعلي رزم آرا،  5913ش ]5312؛ ط. أوفست طهتران  هت5333/م5951
، 9( ]معجم إيران اجلغرافتّي )البلتدات(، متج  ، استان هنم )خراسان9جغرافيائى ايران )آباديها(، ج

م[؛ املديرّيتة اجلغرافّيتة   5914ش ]5329م[، 5911ش ]5311اإلقليم التاسع )خراسان([، طهران 
جغرافيائى آباديها كشور مجهورى اسالمى گ فرهنت، للقّوات املسّلحة يف اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية

: مشهد[، 32]املعجم اجلغرافتّي ملدن وبلدات اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية، مج : مشهد32ايران، ج



]جغرافية إيران املفّصلة[، طهران  جغرافياى مفّص  ايرانم[؛ مسعود كيهان، 5919ش ]5311طهران 
]خريطة[، طهران: املديرّية اجلغرافّية للقّوات املسّلحة  شهدمم[؛ 5932 -5935ش ]5355 -5354

 ژئومرفولژى مجهورى اسالمى ايتران  ءنقشهم[؛ 5995ش ]5314يف اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية، 
]خريطة جيومورفولوجّية ]على شكالة األرض[ للجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية[، طهران: املديرّية اجلغرافّية 

]اخلريطتة   طبيعى وسياسى مجهورى استالمى ايتران   ءنقشهم[؛ 5995ش ]5314ت املسّلحة، للقّوا
ش 5314الطبيعّية والسياسّية للجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية[، طهران: املديرّية اجلغرافّية للقّوات املسّلحة، 

 م[؛5995]
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