
جبل زيغانا
«الذروة امللتقية بالسموات»

 ليست جبال زيغانا هي املنطقة املفضلة زيارتها مبواسم الصيف بل هي
 مزارة طوال املواسم األربعة وحيث أنه يف األيام الشتوية لها جماالت
 مميزة عن األيام األخرى مما تدعوا الزوار والسواح والضيوف للتمتع

 مبظاهرها املختلفة عن املواسم األخرى. يبعد هذا املركز السياحي
 ومنشآته التزلقية عن مدينة غوموشخانة مبسافة 46 متر وعن مدينة
 ترابزون مبسافة 54 كم. حيث أن طول مسار مركز رياضة التزلقات

 املوجود يف منطقة جبال زيغانا يبلغ طوله بني 1900- 2500 متر
 ونزودكم علماً بأن الثلج باملواسم الشتوية يبلغ سماكته متر واحد. حيث

 أن موسم التزلق يبدأ إعتياراً من شهر ديسمبر ويستمر حلني نهاية شهر
 أبريل. مت تزويد املنطقة بوصف املركز السياحي وتسجيله رسمياً يف عام

 1991 من قبل وزارة السياحة. ويف نفس الوقت سوف يقوم هذا املركز
 الرياضي بطوال األعوام اآلتية أيضاً بتقدمي خدمات رياضات التزلق

.بإعتباره مركز التزلقات الوحيد املوجود يف منطقة قارادنيز الشرقية
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«جبل زيغانا »الذروة امللتقية بالسموات
 ينادي جبل زيغانا بأحد من أطرافها مدينة غوموشخانة وبالطرف

 اآلخر ينادي مدينة ترابزون حيث أن بقعته األرضية منتشرة على ساحة
 مساحتها 40 ألف مترمربع يختفي بها جماالت الطبيعة وأثار التاريخ

 مما يجعلها املكان املميز املفضل زيارته من قبل السواح وحيث أنه يوجد
 ضمن ساحتها كنيسة العبادات املسيحية وبحيرات طبيعية رائعة وأرياف

 وقرى عديدة وغابات شاهقة متيزها بأجواء تنعش الصدر واألرواح.
 وحيث أن كافة ألوان الطبيعة موجودة منحصراً بهذه املنطقة وتتميز

 بحضارتها التاريخية واملدنية السابقة. لها همسات باآلذان تهمس
 مبعلومات الضارات التاريخية. تتداخل بها كافة احلاالت الطبيعية أي
 الصيف بالشتاء واألخضر باألبيض واألبيض باألزرق وبالنهاية تهمس

 أقوال احملبة هنا باآلذان. ميكنكم سماع صراخات اجلبل إلى جبل
 آخر.  تتطمع بالغيام البيضاء املتألقة بالذروة وتشهدون وتسمعون أنغام

.وأصوات العصافير التي لها دور إستيقاظ اجلبال

 يتميز جبل زيغانا بحوزته على تراث ثقافة املنطقة احلولية حيث أنه
 يحوز على تقاليد السياحة بهضباتها ممارسة عليها منذ 800 عام

 حلني يومنا هذا وتتميز ساحاتها بتقدمي مئات األنواع من املأكوالت
 اللذيذة املذاق املثيرة اإلعجابات وهي جاهزة ومنتظرة دوماً إلستقبال
 زوارها أثناء إحتفاالتها املهرجانية وحيث أن جبل زيغانا يقع بني مدن

 غوموشخانة و ترابزون يتحكم بكافة سطوحه األلوان اخلضراء مبواسم
 الصيف وتغطي الثلوج أراضيها مبواسم الشتاء مما يجعل سطح

 أراضيها بيضاء اللون. حيث أنه يف كال املوسمني يتمارس على إجراء
 إحتفاالت محلية ومهرجانية تراثية باملنطقة وحيث أن كل شخص ملتحق

 هذه اإلحتفاالت يقضي أوقات ملهية ممتعة وبأثنائها ينتعش بأجواء
 املنطقة املميزة ]اجواء طريق احلرير التاريخي اآلتية نسماتها من إيران

 واملمتدة إلى منطقة قارادنيز. يتمم مظاهر جبل زيغانا الرائعة أرياف
.وقرى مثيرة اإلعجاب منشأة على حواف اجلبال الشاهقة

 متتد تسلسل جبال زيغانا من جهة إلى مدينة ترابزون ومتتد جهتها
 األخرى إلى البحر عبر جهة شرق نهيرة هارشيت. حيث أن املياه املنبعة
 من مختلف أنحاء جبل زيغانا تغذي نهيرة دغيرماندره املوجودة باجلهة

 الشمالية وتغذي نهيرة هارشيت املوجودة باجلهة اجلنوبية. حيث أن
 تسلسل اجلبال هذا يزود ملن يزود املنطقة مبظاهر رائعة ونفيسة المثيل

 لها يبقى من يشاهدها متأثراً مبا يراه من مناظر طبيعية طوال تسلقه
.يف الذروات ومشيه يف مسار الهضبات

 يبعد مركز زيغانا للسياحة مبسافة 9 كم عن بحيرة ليمني ومبسافة
 16 كم عن هضبات وادي قادرغا ومبسافة 20 كم عن هضبات وادي

 أريكبالي ومبسافة 49 كم عن بحيرة جاقرغول ومبسافة 30 كم عن كهف
 قاراجا ومبسافة 38 كم عن كنيسة سوميال ومبسافة 46 كم عن مركز
 مدينة غوموشخانة ومبسافة 54 كم عن مركز مدينة ترابزون ومبسافة
 63 كم عن إطالالت سانطا التاريخية وتبعد مبسافة 50 كم عن غابات

.أورومجاك املتميزة بإحتوائها على أشجار التنوب الكثيفة الشاهقة

 ترتفع ذروة دافابوينو املتميزة بأنها أعلى الذروة بجبال زيغانا عن املنسوب
 األرضي مبسافة 3 آالف 82 متر. أما ذروة الزيارة التي هي بالدور الثاني

 فتتميز بإرتفاعها عن املنسوب األرضي مبسافة 2 ألف و 800 متر.
 يوجد بني كال هاتني الذروتني جسر حجري أسمه طاش كوبرو املسمى
 به أيضاً هضبات وادي طاش كوبرو وتروي القصص التاريخية بأن هذا

 اجلسر أنشأ بالعهود التاريخية املاضية لكي متر به كروانات اجلمال املارة
 من طريق احلرير التاريخي وحيث أن هذا اجلسر يتميز مظاهر بارعة

 متجانساً مع أجواء املنطقة وله دوراً هاماً جداً بتعريف املنطقة. تقرب إلى
 جبال زيغانا جداً جسر طاش كوبرو و ذروة دافابوينو و بحيرة جاقرغول

 التي هي البحيرة الوحيدة املتكونة من ثلوج اجلبال. وكما تقرب أيضاً
 إليها أرياف ياغموردره وشابخانة وقاياباشي التي لها طرازات معمارية

 مميزة وكما ميكن الوصول منها إلى إطالالت صانطا بسهولة. وحيث أن
 كنيسة سوميال املوجودة بناحية ماجقا تبعد عن جبال زيغانا مبسافة 42

 كم. ترتبط تسلسل جبال زيغانا ببعضها وكأنها أصابع اليد بأشكال رفيعة
.مزودة إليها من قبل العوامل الطبيعية بجماالت المثيل لها

 يوجد داخل الغابات الشاهقة واخلالبة باألشجار بحيرة ليمني املخفية
 داخل هذه الغابات حيث أنها تقع بالطرف اجلنوبي من الذروة وكما
 إنه من الواجب زيارة ورؤية األرياف املوجودة بحواف وجوانب طريق

 احلرير التاريخي التي يسكن بها سكان مايزالون مستمرين على احلياة
 األوتانتيكية. وحيث أنه إعتباراً من حواف شمال جبال زيغانا متتد الغابات
 املشجرة بأشجار الصنوبر حلني الوصول إلى قرية خمسيكوي. وحيث أن

.هذه الغابات تنبثق خضاراتها يف مواسم الربيع بألوان متعددة اخلضار
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