حديقة قارشي ياقا :السطح
الطبيعي املشرف

أعلن من قبل اجلهات الرسمية يف عام  2015بأن حديقة قارشي ياقا هي حديقة
طبيعية مسجلة رسمياً وتقوم بخدمة ضيوفها وزوارها بساحتها الطبيعية البالغة
مساحتها  300ديكار حيث أن قسم  200ديكار من هذه الساحة جاهزة للتسييج
والتنبيت وحيث أنه حني الرغبة للذهاب إلى هذه احلديقة يجب إتباع طريق بري
.طوله  2كم لغرض الوصول إلى هذه املسيرة

طبيعة متنزهات
تعاكس متألق األضواء من الزمرد

يتمتع اإلناس الزائرين لهذه احلديقة مبيزات التنزه اخللوي حيث أنه يوجد بداخلها
مساكن قصرية النوع جاهزة لإلقامة ويتمكن بها القيام بالشوي وتنضيج الشاي
بأباريقها النحاسية .تبعد حيقة قارشي ياقا عن مدينة غوموشخانة القدميةفقط
مبسافة  15 – 10كم حيث أن زيارتكم إلى قارشي ياقا ليست منحصرة فقط
.باحلديقة بل يتمكن لكم اإلستراحة وإستنشاق أجوائها املنعشة األرواح

غابات أورومجاك :متحف األشجار احلية
تبعد عن ناحية كورتون مبسافة  17كم حيث أنها حتوي على أضخم وأكثف وأطول
أشجار التنوب والسرو يف الدول األوروبية ودول القفقاص وتشمل ساحتها غابات
مساحتها  2630ديكار وحيث أنها يف عام  1998أعلن رسمياً بأنها حتوز على وصف
الساحة الطبيعية اخلاضعة للحماية وحيث أن األشجار التي بحوزتها تبلغ أعمارها 417
سنة وحيث أنها تشهد على كافة الوقائع طوال  4قرون من األعوام ورغم فوات هذا
الزمن مازالت أشجارها ناهضة بخمود وإفتخار وحيث إن هذه الغابة حتوزعلى موارد
عديدة طبيعية عالية املواصفات بفضل أشجارها الشاهقة وحني التركزعلى أسبابها
جند بأن مناخها تتميز بغزارة ومنو األشجار بتواصل وبسرعة وعدم وجود أي عوامل
سيئة بأحوالها متنع تكاثف أشجار الغابة ولهذا حتوز هذه الغابة على ميزات طبيعية
جميلة المثيل لها وتثبت هذه األحداث مبظاهرها حيث أن ساحتها موجودة رسمياً
حتت الحماية وتتميز أشجارها بنوعيات المثيل لها تلتف بها أشجار التنوب والسرو ولهذا
.تعتبر أشجارها مثالية وقدمت تسجيل أربع أنواع من أشجارها كتمثال طبيعي رسمي

تتمثل غابات أورومجاك بوصف السطح األخضر الطبيعي مبنطقة
غوموشخانة يوجد بداخلها شالالت غزيرة املياه ونهيرات وإنحدارات
.الوادي الشاهقة وبأشجارها الشاهقة املرتفعة للسموات وبطريق جيلغا

ناحية قوالجا :مسار املاعزات

تقع هذه الناحية داخل حدود قرية يوقاري قوالجا حيث أنها مسجلة رسمياً يف عام 2006
كساحة تطوير حياة املاعزات البرية .يتمكن الوصول إلى هذه الساحة الطبيعية بعد إتباع
 18,5.كم حني اإلنقالع من ناحية شيران وإتباع الطريق الناحية
يعيش بالناحية ماعزات برية مزودة بقرون ملتوية تتجول بشكل قطيع واحد أو أثنني
يشمل كل قطيع منها  10 -6ماعزات حيث أن أصناف هذه املاعزات متعرضة بأخطار
اإلنقراض .ولهذا مت التأسيس باملنطقة مبآوي خاصة بهذه املاعزات لكي تستمر بإدامة
.نسلها وبفضلها يتم حلني هذا الوقت احلاضر بإدامة نسلها وعدم إنقراضها
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شالالت جاغاليان ديبي:
هي حجاب الزفاف الناعمة

مت اإلعالن رسمياً يف عام  2014بأن شالالت جاغاليان ديبي هي حديقة طبيعية
حيث أنها املنطقة املقيم بها سابقاً القوات الكورتونية بالعهود التاريخية السابقة.
تبعد هذه املنطقة عن غابات أورومجاك مبسافة  4كم حيث أنها تقع على الطريق
الواصل بني هضبات غوفاندا ،جيقريدوزو ،قازيبالي وتنتشر ساحتها مبساحة
 170ديكار وتتساقط مياهها الغزيرة من إرتفاع  15متر وحيث أنها تبعد مبسافة
 100متر فقط عن طريق غوفاندا وهي تنتظر ضيوفها وزوارها لكي يكشفون على
.الطبيعة الالمثيل لها
توجد هذه الشاللة داخل عابات أورومجاك املتألفة من أشجار التنوب والسرو
الغزيرة التي هي من أوائل الغابات األوروبية والتركية التي حتوز أكثرية على
أشجار التنوب والسرو ولهذا تثير إعجابات من يزورها وهي إحدى املناطق املفضل
.زيارتها بنواحي غوموشخانة
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شالالت تومارا :صراخ أصوات اجلنة املخفية
بالتراب ثم ينبثق منها مياه يتوضى منها وتشرب مواشيه
مياهها من تلك املياه املنبثقة من حفرة ضرب العصاة.
ولكن حني قيام القاضي بصالته الحظ بأن سكان القرية
يراقبوه .غضب عليهم ثم رمى لطرف قصبة الناي ورمى
بطرف آخر مأوى السكينة حيث أن الرواية تقول إن
إحداها وقعت مبوقع شاللة تومارا واألخرى وقعت بقرية
ميندوال املوجودة بناحية جام أولوق وتقول الرواية أيضاً
.إنه مياه الشاللة إنبثقت فيما بعدها من هذه النقاط
نوصيكم باملرور واإللتحاق بأيام إحتفاالت مهرجان
الثقافة والسياحة بشالالت تومرا التراثية املنعقدة يف
األسبوع األولي من شهر يوليو أغلبياً اجلاري مبوجبه
برامج موسيقية وملهية ومسابقات الدراجات والركض
واإلشتراك بالتماشي والتسلق إلى ذروة العلم والرقص
الشعبي واإللتحاق بالنشاطات اإلجتماعية والثقافية
التي البد اإلشتراك بها والتي تغير إحساسات املشاعر
.وجتعلها مرحة
يوجد للبحيرات هذه حكايات وقصص مثيرة اإلعجابات تقول بأنه سابقاً غاصوا
غواصني محترفني ببحيرة قارانليق ولكن لم يتمكن لهم الوصول إلى قاعة البحيرة
ولهذا تسمى البحيرة بأسم قارانليك الذي يعني بحيرة اإلعتام ولهذا السبب يقول
سكان القرية بأن البحيرة عميقة جداً .وكما تعبر الروايات بأقوالها بأن البحيرة
الميكن مشاهدتها يف األجواء املعتمة رغم مشاهدة البحيرات األخرى بنفس
األجواء وحتى إحدى الروايات تقول بأنه هناك طابور من اجلند كانوا سابقاً
ميشون بهذه املنطقة وسقطوا مبياه البحيرة وغرقوا بها لسبب عدم رؤيتها بالعتمة
».وإحدى الروايات تقول لسبب هذه احلادثة كان أسم املنطقة السابق هو «أخطابور
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بحيرة ليمني

تشرف شاللة تومارا على مدينة غوموشخانة من إرتفاع
 1380متر حيث أن ساحتها مسطحة على مساحة 70
ديكار وحيث أنها معلنة يف عام  2011من قبل اجلهات
الرسمية بأنها حديقة طبيعية وحيث أن موارد مياه
الشاللة يأتي من أجواف الينابيع السفلية وتسقط مياهها
من إرتفاع  15متر بكثافة وتدفق عالي ثم تستمر سير
مياهها يف مجرى ضيق وعميق داخل وادي ملتوي املسار.
يوجد يف حواف اجلبل منابع مختلفة تنبثق منها املياه
بغزارات مخالفة مما سماها سكان املنطقة بأسم «أربعني
العيون» ولهذا تتميز هذه املنطقة مبناظر خالبة معجبة
من قبل من يزورها .تقول الروايات بأنه كان هناك
باملنطقة راعي قرية سيدبابا يقوم كل يوم بتنزيه مواشيه
يف أوقات الظهر يف مكان هادئ ويتوضى لقضاء الصالة
ولهذا إشتكى عليه سكان القرية بأن مواشيه تبقى أثنائها
عاطشة ولهذا إتبعوه يف يوم ما لكي يروا مايفعله الراعي.
حينما يصل الراعي إلى هذا املكان الهادئ الغير موجود
به مياه .الحظوا سكان القرية بأن الراعي يضرب عصاته

تتميز بحيرة ليمني بأنها إحدى الساحات السياحية الهامة مبدينة
غوموشخانة حيث أن أحوالها معلن من قبل وزارة الثقافة والسياحة يف عام
 2011بأنها حديقة طبيعية وحيث أن هذه العجبة الطبيعية موجودة بإرتفاع
 2015متر وتوجد يف الوسط التام بوادي الزمرد البالغ مساحته  720هكتار
وهو يفتتح أبوابه للزوار والضيوف لغرض الراحة واإلستمتاع بأجوائها
الهادئة الطبيعية املمتعة .يتمكن لكم التجول بكافة أنحاء الطرق املخصصة
ملسار املشاة املتعنقة أحوالها أشجار الصنوبر األصفر وأشجار التنوب الكثيفة
األغصان واإلستفادة من أجوائها املنعشة .يوجد داخل غابات ساحة بحيرة
ليمني املسجلة رسمياً بصفة ساحة املسيرة بنوع أ مساكن قصرية يتمكن
.اإلقامة بها وكما يتمكن التخيم بهذه الساحة
تتميز ساحة ليمني بأنها أفضل الساحات الغنية مبواردها الطبيعية املوجودة
مبنطقة قارادنيز الشرقية وإنها حتوز على بيئة متنوعة األوصاف حيث أنه
ينبت يف ساحاتها نبتات مجتازة عددها على  200نبتة مما يجعل سطحها
مفروشة باخلضار املتنوع األلوان ويوجد بداخل هذه الساحة مطعم بري
يحوز على مناضد متعددة مزودة مبظالت خشبية ويوجد بها أسطحة تشرف
على الساحة وكما يوجد بها ساحات حدائق ألعاب األطفال وهيتنمتظر
.زوارها وضيوفها األعزاء والكرام

حديقة أرتبل :صقر اجلبال الشاهقة
أعلنت اجلهات الرسمية يف عام  1998بأن هذه
احلديقة التي تشابه مأوى الصقر هي احلديقة
الطبيعة املسجلة رسمياً حيث أنه تشرف على مناظر
املدينة من إرتفاع  3331متر وحيث أن البحيرات
املتسلسلة يف أحوال حواف جبل عبداملوسى املوجودة
يف أعلى نقاط املنطقة منتثرة بساحة تبلغ مساحتها
 58.590ديكار .يوجد طريق بري ممتد من قرية
غول آجار إلى هضبة غول آجار حيث أن هذا الطريق
يوصل بالزوار إلى حديقة آرتبل .حينما تستمر
باملسار يف طريق املشاة املؤسس لغرض وصول املشاة
إلى احلديقة بإتباع مسار هضبة غول آجار بإجتاه
بحيرات أرتبل تبدأ فيما بعد مشي ثالثة كيلومتر
مشاهدات مناظر الشالالت والنهيرات وسطح
األراضي اخلضراء املنبتة بالزهور واألعشاب وتظهر
أمام عيونكم مبظاهر المثيل لها حيث أنه جتمع
يف أحوال نهيرة آرتبل بحيرات يلديز وبحيرات
بيش وبحيرات قارانليق املتكونة من مياه الثلوج
والبالغة تعدادها  18بحيرة .اليستغرق زمن املشي
هذا بني البحيرات سوى  10دقائق ويوجد باملنطقة
مساكن قصرية كجهزة لغرض اإلقامة بداخلها ملن
يرغب التمتع بأجواء باملنطقة وإنتهاز هذه الفرصة
.بأجمل وأحلى األوقات
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