
 
  

 

 

 Panshan کوه

 110مایل ) Jixian County ،70 واقع در Scenic Panshan کیلومتر مربع(، منطقه 106هکتار )حدود  26193مساحت 

کیلومتر( دور از پکن است. همانطور که از نام آن پیداست، منظره منطقه عمدتا  60مایلی ) 40کیلومتر( دور از تیانجین، 

زیبایی طبیعی و میراث تاریخی شناخته شده به عنوان "اولین کوه شرق پکن" است و به عنوان کوهستانی است. این منطقه با 

 .یکی از پانزده کوه بزرگ چین شناخته شده است

های مختلف گردد. همچنین پادشاهان سلسلهبرمی ( Eastern Han, 25-220) انتخاب نام این منطقه به اوایل دورۀ هن شرقی 

اند بطوریکه به طور پیوسته مورد تحسین، بازدید و توسعه قرار گرفته و روز به طقه عالقه بسیار نشان دادهدر چین به این من

 روز بر شهرت و محبوبیت آن افزوده شده است

 ,Ming Dynasty) های مینگبتکده و تعداد زیادی برج و باغ سلطنتی توسط سلسله 13معبد،  72روزگاری در این منطقه 

شود که یکی از امپراتورهای خردمند سلسله بنا شده است. نقل می (Qing Dynasty, 1644-1911) چینگ و (1368-1644

 1360بار از منطقه بازدید نموده و بیش از  30های این کوهستان قرار گرفته بود بیش از چینگ که بسیار تحت تأثیر زیبایی

تأسفانه در نیمه اول قرن بیستم، بسیاری از اماکن ساخته شده قطعه شعر در وصف آن سروده است. م 1700و به نقلی بیش از 

کار بازسازی و احیای آنها با جدیت تمام از سر گرفته  1990توجهی از بین رفتند، هر چند که از دهۀ به دالیل جنگ یا بی

 .شده است

با اشکال عجیب و غریب، و  سنگهاها و آبهای زالل، تختههای جالب و دیدنی، چشمهوجود درختان کاج و صنوبر، قله

 .باشدها و دالیل معروفیت این منطقه میای از معابد و اماکن تاریخی، از ویژگیزنجیره

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  .نیز معروف است "san pan" این منطقه به نام های "پنج قله" و "هشت سنگ" و همچنین

 Hanging Moon Peak, the Purple Crest نام هایپنج قله: به عنوان یکی ازویژگی های برجسته این منطقه است که به 

Peak, Zi Lai Peak, Jiu Hua Peak, and the Brandishing Sword Peak شناخته میشود که اصلی ترین آن قله ی 

Hanging Moon  متر از سطح دریاست 864با ارتفاع. 

،  Hanging Stone  ،Shaking Stone  ،Courtyard Stone  ،General Stone هشت سنگ: هشت سنگ شامل

General Stone  ،Armor Stone  ،clamp the wood and stone  ،Frog Stone و Python Stone است. 

باشد. ( می5Aشن یکی از مناطقی است که از طرف وزارت فرهنگ و گردشگری چین دارای ارزشیابی گردشگری عالی )پن

اکنون دارای امکانات گردشگری در چین حایز این رتبه هستند. این منطقه همجاذبه  250شایان ذکر است در حال حاضر حدود 

 کابین، پیست اسکی، و غیره است.و مراکز تفریحی و خدماتی متعددی اعم از رستوران، هتل، تله

 

 

 در پایان برای همه عزیزان سفری بسیار مفرح، 

 کنیم.شاد و بیادماندنی آرزو می
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