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الناحیة من تمتّد خراسان. إقلیم من الشرقّي الشمال في جبال سلسلة             بینالود .
نیسابور، محافظة في سروالیت وناحیة قضاء من الشرقّیة الجنوبّیة الغربّیة-            الشمالّیة
ص مج9، آرا، (رزم كلم 125 بطول الحیدرّیة، تربت محافظة في ُرخ جلغه ناحیة                حتى
سلسلة (تّتمة آالداغ بجبال الغربـّي الشمال من تّتصل .(126 ص مج1، الجعفرّي،              430؛
.(602 ص مج1، الكاملة ، إیران (جغرافیة لها تتّمة الواقع في وهي ألُبرز)،              جبال
ولها ألُبرز، وجبال لهندوكش) (التابعة باروبامیسوس 1 جبال بینالود، جبال سلسلة            تتوّسط
كوه) وبشت وآالداغ بینالود جبال (سلسلة المنطقة هذه خاّصة. أهمّیة الناحیة هذه              من
المثال، سبیل على نفسها). الماّدة (إیرانیكا ، األرضّیة للهّزات معّرضة زالزل،            منطقة
تهّدمت 1288ه العام في بشّدة. سروالیت منطقة 1267ه العام في أرضّیة هّزة              ضربت
تعّرضت األخیر، الزلزال هذا في 1311ه. العام في وكذلك بالزلزال، قوشان             مدینة
فسالت فادحة، أضرار إلى سروالیت ومنطقة بالسّكان، المكتّظة العلیا َأتَرك            ضواحي
(أمبرسز أمتار ثمانیة إلى خمسة من عمقها وصل تشّققات األرض في وظهرت              القنوات،

 وملویل، ص 189، 195).
في ویقع ومشهد، نیسابور لمحافظَتي الطبیعّیة الحدوَد بینالود، جبال سلسلة            ُتعّد
ذكرت بینالود، قّمة أعالها قمم، عّدة هذه الجبال لسلسلة بینالود. قضاء الجنوبّیة              سفوحها
تقع 3350م. أنَّه أخرى مصادر وذكرت 3211م، حوالى ارتفاعها أنَّ المصادر             بعض
قّمة جنوبـّي 3100م حوالى َزرَغران وقّمة 3200م التقریبـّي وارتفاعها شیرباد            قّمة
اإلسالمّیة للجمهورّیة والسیاسّیة الطبیعّیة الخریطة 126؛ ص مج1، (الجعفرّي،           بینالود

  اإلیرانّیة ؛ كیهان، مج1، ص 43).
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هذه شمالـّي وینابیع شور، كاْل نهر في أساسّي بشكل بینالود جنوبـّي ینابیع              تصّب
القرن في أیًضا المستوفـّي حمداهللا دّون ص.ن). م.ن، (الجعفرّي، َكَشف نهر في              الجبال
وأضاف: الجبال، هذه من ینبع الذي المیاه الفائض النهر عن معلومات الهجرّي              الثامن
اسم علیه ُیطلق فراسخ، خمسة بعد على نبٌع الجبل قّمة على الشمالـّي، الجانب               "على

 النبع األخضر، ویخرج منه ماء حلو أخضر" (ص 148- 149).
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شمالّیه، في طرقبه ومدینة بینالود جنوبـّي في القدم] [موطى ء قدمكاه مدینة             تقع
والطریق ،(46 ص مج1، (كیهان، الشمالـّي سفحه من مشهد طهران- جاّدة             تعبر
سبزوار- وجاّدة منه، الشرقّي الجنوبـّي القسم آخر من مشهد نیسابور- طهران-             الحدیدّي
كانوا الهجرّي) الرابع (القرن عصره في الناس أنَّ حوقل ابن ذكر مرتفعاته. تعبر               قوشان
وسطه، في نیسابور تقع الذي عب الشِّ مشاًة طوس إلى نیسابور من للذهاب              یعبرون
أنَّها القدیمة الجاّدة هذه بارتولد وصف .(454 -453 (ص طوس إلى فیصلون              صعوًدا،
معدن قریة من سّیما ال بینالود، جبال من ُیستخرج .(131 (ص بینالود جبال سلسلة                بین
الجغرافّیة المدیرّیة 401؛ ص مج9، آرا، (رزم الفیروز حجر بارمعدن)، قضاء             (في
هذه في توجد .(415 ص مج32، اإلیرانّیة، اإلسالمّیة للجمهورّیة المسّلحة            للقّوات
وردت .(643 ص مج1، الكاملة ، إیران (جغرافیة الكرومیت معدن مناجم أیًضا             الجبال
عن أیًضا معلومات الهجرّي) الرابع القرن إلى تألیفه تاریخ (یعود العالم حدود كتاب               في
لجبال الجغرافـّي للموقع مطابقة طوس، ناحیة في والرصاص والنحاس الفیروز            مناجم

 بینالود (ص 90).
لیدن كرامرس، ط. األرض ، صورة كتاب حوقل، ابن والمراجع :           المصادر
ایران هاى لرزه زمین تاریخ ملویل، وتشارلز أمبرسز نیكوالس           1967م/1386هـ؛
1370ش طهران رده، الحسن أبو بالفارسّیة ترجمه یران]، في األرضّیة الهّزات             [تاریخ
[التذكرة ایران تاریخى جغرافیاى تذكره ء بارتولد، فالدیمیروفیتش فاسیلي          [1991م]؛
] 1358ش طهران سردادور، حمزة بالفارسّیة ترجمه إلیران]، التاریخّیة          الجغرافّیة
ایران وكوهنامه ء كوهها ج1: ایران، گـیتاشناسى جعفري، عّباس          1979م]؛
[1989م]؛ 1368ش طهران وأسماؤها]، اإلیرانّیة الجبال مج1: إیران،          [طوبوغرافیة
والبرامج البحوث مدیرّیة طهران: الكاملة]، إیران [جغرافیة ایران كامل           جغرافیاى
منوتشهر ط. المغرب ، إلى المشرق من العالم حدود [1987م]؛ 1366ش            التعلیمّیة،
نزهة كتاب المستوفـّي، حمداهللا بكر أبي بن حمداهللا [1961م]؛ 1340ش طهران             ستودة،
1983] 1362ش طهران أوفست ط. 1915م/1333هـ؛ لیدن لسترنج، غي ط.           القلوب ،
(خراسان ) نهم استان ج9، (آبادیها)، ایران جغرافیائى فرهنـگ آرا، رزم حسینعلي             م]؛
] 1355ش طهران (خراسان)]، التاسع اإلقلیم مج9، (البلدات)، الجغرافـّي إیران           [معجم
الجمهورّیة في المسّلحة للقّوات الجغرافّیة المدیرّیة [1950م]؛ 1329ش          1976م]،
ج32: ایران، اسالمى جمهورى كشور آبادیها جغرافیائى فرهنـگ اإلیرانّیة،           اإلسالمّیة
مشهد]، مج32: اإلیرانّیة، اإلسالمّیة الجمهورّیة وبلدات لمدن الجغرافـّي [المعجم           مشهد
إیران [جغرافیة ایران مفّصل جغرافیاى كیهان، مسعود [1989م]؛ 1368ش           طهران
طهران: [خریطة]، مشهد 1932م]؛ -1931] 1311ش -1310 طهران          المفّصلة]،
] 1370ش اإلیرانّیة، اإلسالمّیة الجمهورّیة في المسّلحة للقّوات الجغرافّیة          المدیرّیة
[على جیومورفولوجّیة [خریطة ایران اسالمى جمهورى ژئومرفولژى نقشه ء          1991م]؛
للقّوات الجغرافّیة المدیرّیة طهران: اإلیرانّیة]، اإلسالمّیة للجمهورّیة األرض]          شكالة
ایران اسالمى جمهورى وسیاسى طبیعى نقشه ء [1991م]؛ 1370ش          المسّلحة،



المدیرّیة طهران: اإلیرانّیة]، اإلسالمّیة للجمهورّیة والسیاسّیة الطبیعّیة         [الخریطة
 الجغرافّیة للقّوات المسّلحة، 1370ش [1991م]؛
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