
وهو جبل شاهك ٌمع غرب محافظة المخواة ذو مناظر أخاذة للرٌف المترامً حوله،
واهم ما ٌمٌزه وجود السكان األصلٌٌن علٌه ألنه منطمه مغرٌة للفالحٌن وٌنتج هذا
الجبل الموز والبن والرمان وتوجد به بعض النموش والكتابات الثمودٌه المدٌمة
ورسومات لبعض الحٌوانات من أهمها المها العربً والصمر .والطرٌك المؤدي للجبل
معبد بشكل جزئً.

ٌمع شمال غرب محافظة المخواه وٌوجد به عدد من المرى والرموز األثرٌة مثل
مصلى إبراهٌم بن أدهم وٌعد جبل شدا من أعلى الممم فً المحافظة لذلن ٌعتبر هذا
الجبل منطمه مغرٌه لهواة التسلك كما أن منظر األودٌة من أعلى لمة المصلى فً غاٌة
الروعة والجمال وتوجد فً أعلى لمة الجبل أشجار البن التً تصدر أجود أنواع البن
المستخدم للمهوة العربٌة األصٌلة (البن الشدوي) .والطرٌك المؤدي إلى الجبل معبد مما
ٌجعل من السهولة الوصول إلٌه.

وهو أهم المنتزهات التً تمع فً محافظة بلجرشً بل وفً منطمة الباحة وأجملهاٌ ،مع
على بعد 02كم جنوب مدٌنة بلجرشً على طرٌك الجنوب ،وٌتمٌز هذا المنتزه بانتشار
أشجار الزٌتون البري المعروفة محلٌا ً باسم (العتم) ،كما أن هنان أشجار متنوعة من
مثل ا لعرعر والطلح .كما ٌتمٌز بسهولة الوصول إلٌه والتنمل داخلة .وٌتوفر بالمولع
العدٌد من الخدمات البلدٌة الجٌدة مثل أماكن الجلوس المغطاة والمجهزة بمولد خاص
للرحالت البرٌة وكذلن مالعب األطفال العامة ،إضافة إلى ما ٌعرضه بعض األفراد
من وسائل ترفٌه مثل الدبابات وركوب العربات والخٌول .وٌطل المولع على سهول
تهامة من الجهة الغربٌة حٌث ٌمع على حافة الجرف المطل علٌها .ومن الجهة الجنوبٌة
ٌطل ٌمف جبل أثرب شامخا ً ٌبهر الناظرٌن إلٌه بشموخه وجاذبٌته وتحدٌه المعلن لهواة
التسلك والمغامرات.
ٌشتمل المولع أٌضا ً على مشروع العربات المعلمة (تلفرٌن أثرب) والذي ٌمل الزوار
للمنتزه من مرتفعات السراة إلى سهول تهامة ،ورغم أن المشروع ٌوفر عدد من
الخدمات للزوار إال أن المشروع بحاجة ماسة إلى التطوٌر والتحدٌث إلرضاء رغبات
الكثٌر من الزوار .ولد لامت عدد من الجهات باستحداث مراكز لها بالمنتزه خالل
مواسم اإلجازات مثل الدورٌات األمنٌة والهالل األحمر والدفاع المدنً والبلدٌة.

وٌحظى منتزه الممع بالكثٌر من االهتمام من لبل الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار والتً
انتهت مؤخرا ً من إعداد دراسة مفصلة ومتكاملة حول تطوٌر المولع بشكل متكامل
وذلن من خال طرحة لالستثمار من لبل المطاع الخاص بالتعاون مع كل من وزارة
الشؤون البلدٌة والمروٌة ووزارة الزراعة.

منتزه ٌمع بالمرب من منتزه الممع ،ولكنه ٌتمٌز بأنه ٌمع بمحاذاة طرٌك الجنوب تماما ً
وعلى جانبً الطرٌك تنتشر األماكن المخصصة لجلوس زوار المنتزه ولضاء أولاتهم،
ٌوفر المنتزه أماكن مخصصة للعزاب وأخر للعائالت ،وكل لسم من األلسام ٌوفر عدد
من الخدمات األساسٌة التً تخدمهم وتجعل من زٌارتهم للمنتزه مرٌحة وممتعة ،مثل
اإلنارة والمٌاه ،وٌحظى المنتزه بكثافة الزوار خالل مواسم اإلجازات وكذلن عطل
نهاٌة األسبوع سواء للمادمٌن للمنطمة أو من الممٌمٌن.

وٌمع فً محافظة المندق بمساحة 0كم وهو من أحدث المنتزهات الجمٌلة التً تتوفر فٌه
مظالت وأماكن لمضاء ٌوم جمٌل،كما أنه لرٌب من مناطك التجمع السكنً مما جعل
الوصول والتنمل بٌن طرلة المعبدة مٌسرا جدا ،وتكثر فٌه هذا المنتزه أشجار العرعر.

ٌمع شمال غرب المندق على بعد  3كم منها وٌتكون من عدة منتزهات مثل الفمدة
والسنام والممرة وٌوجد بالمتنزه مظالت وأماكن للجلوس وألعاب لألطفال ودورات مٌاه
وإنارة وجمٌع الطرق المؤدٌة إلٌه معبده وٌكثر فٌه أشجار العرعر والزٌتون البري.

ٌعتبر منتزه ووادي الجنابٌن الذي ٌبعد عن المحافظة 51كم جنوبا ً من أكثر المنتزهات
هدو ًء وطبٌعة وهو ممٌز جدا ً للباحثٌن عن الهدوء واالسترخاء بعٌدا ً عن الصخب
واإلزعاج .وٌمكن الوصول إلٌه عن طرٌك عدد من الطرق المتفرعة من الطرٌك
الرئٌسً ولعل ما ٌمٌز هذا المنتزه واألودٌة أٌضا ً هو وجود عدد من النموش األثرٌة
والتً تعود إلى حمب زمنٌة لدٌمة.


عبارة عن وادي ٌتمٌز بكثافة أشجار العرعر والمٌاه الجارٌة خالل مواسم األمطار
وٌبعد لرابة  51كم جنوب المحافظة وٌوفر كبمٌة المنتزهات العدٌد من الخدمات
األساسٌة التً توفر الراحة لمرتادي هذا المنتزه.

وتشتهر بإطاللتها على سهول تهامة وكثافة أشجارها ولربها من وسط مدٌنة بلجرشً
حٌث تبعد عن وسط المدٌنة لرابة 3كم فمط شماالً.

غابة مشهورة تبعد عن وسط مدٌنة الباحة بحوالً 1كم شماال وتعد من اجمل الغابات
فً منطمة الباحة تمع على حواف جرف ٌوفر مشاهد واسعة إلى أسفل الجرف وأسفل
الوادي فٌها جمٌع الخدمات وتطل على طرٌك عمبة الملن فهد الذي ٌربط الباحة
بالمخواة وهً غابة جاذبة للسكان المحلٌٌن والزوار لما تملكه من جمال ٌمزج بٌن
الم ناظر الطبٌعٌة الخالبة والمناظر الجبلٌة الجمٌلة ولد وفرت لها جمٌع الخدمات نظرا
لكثرة الزوار فطرلها معبده والممرات مضاءه والجلسات العائلٌة ودورات المٌاه
وبعض المحالت التجارٌة.

من الغابات الجمٌلة فً مدٌنة الباحة وتمع شمال شرق الباحة وتبعد 1كم عن وسط
المدٌنة بمساحة 3كم تمرٌبا والوصول إلٌها سهال للغاٌة وتوجد بهذه الغابة مالهً
لألطفال وجلسات عائلٌه ودورات مٌاه وتتوفر بالمرب من المولع جمٌع الخدمات
الضرورٌة من مطاعم ومراكز تموٌن وتمف على لمة هذه الغابة جامعة الباحة للعلوم
التً تتٌح لن أن تطلل على مدٌنة الباحة كما تكثر أشجار العرعر والصنوبر بها.

وتمع فً مدٌنة الباحة وتبعد عن المدٌنة 0كم جنوبا وتمع على سفح جبل موتٌالت الباحة
والوصول لهذه الغابة فً غاٌة السهولة والخدمات الضرورٌة لرٌبة جدا منها وهً
مغطاة تماما بالنباتات الصغٌرة طوال العام مما اكسبها صورة تسر للناظر.


وتمع فً شمال غرب الباحة على طرٌك الباحة الطائف السٌاحً على بعد 52كم من
وسط مدٌنة الباحة وٌمكن للزائر الوصول لها بكل ٌسر وتتوفر بها جمٌع الخدمات
وٌوجد بها شالل ٌنحدر فً بركه محاطة بالصخور ،كانت فً الماضً تشكل مصدر
ماء للسكان المحلٌٌن وهً مغطاة تماما بأشجار العرعر والطلح وبعض شجر الزٌتون
البري.

ٌمع بمدٌنة بنً كبٌر فً منتصف الطرٌك الواصل بٌن مدٌنتً الباحة وبلجرشً ،وٌتمٌز
بوجوده على لمة أحد الجبال المغطى بأشجار العرعر والذي ٌوفر مناظر أفمٌة ال نهائٌة
أخاذة لمرتادٌه ،ولد جهز بالعدٌد من أماكن الجلوس والتنزه والعاب األطفال وٌمكن
للزائر لضاء ٌوم كامل بالمنتزه.

على لم ة جبل حزنه الذي ٌشرف على جبال تهامة من الجهة الغربٌة وتبعد مسافة 1كم
عن بلجرشً ،وبها جلسات عائلٌه وضعت تائه بٌن أشجار العرعر والطلح والزٌتون
البري.

ٌمع هذا المولع فً محافظة المندق على مساحة أكبر من 0كم وٌرتفع اكثر من 0222م
عن سطح البحر ل ٌطل على عدة أودٌة وعدد من المرى والطرٌك إلٌه معبد وهو عبارة
عن منطمة زراعٌة بها مدرجات زراعٌة أكسبتها منظرا جذابا عند النظر إلٌه من ظهر
الغداة حٌث ٌحوي إضافة إلى هذه المدرجات مبانً لدٌمه مما جعله أكثر الموالع
المناسبة لاللتماط الصور الفوتوغرافٌة،وتكثر أشجاره الزٌتون والعرعر والطلح
والزٌتون البري فٌه.

تمع شمال محافظة المندق وتبعد عن مدٌنة الباحة لرابة  01دلٌمه (1كم) الطرٌك إلٌها
معبد وهً من الغابات الجمٌلة التً تمتاز بكثافة غطائها النباتً،كما تعد من الغابات
البكر ومساحة هذه الغابة كبٌر وتكثر بها أشجار العرعر والطلح والزٌتون البري.


وتمع هذه الغابة غرب محافظة المرى بمسافة 52كم ،وتمتاز بطبٌعتها البكر التً لم
ٌتدخل بها اإلنسان ،وتبلغ مساحتها حوالً 52كم ،0وتصب فً هذه الغابة عدد من
األودٌة مما ٌجعلها مخضرة طوال العام ،وهً مكان ممٌز ٌجذب الزوار.

على بعد 52كم من شمال محافظة المندق توجد بهذا المنتزه الذي تغطً أراضٌه
النباتات وأشجار الزٌتون البري والعرعر ،العدٌد من التجهٌزات األساسٌة التً توفر
للزائر وسائل الراحة والترفٌه البري.

ٌمع شمال الباحة على الطرٌك المتجه إلى الطائف وٌمع على طرٌك بٌده الواصل إلى
معشوله وٌبعد عن مدٌنة الباحة  32كمٌ ،وجد بهذا المنتزه الذي تغطً أراضٌه النباتات
والعرعر  ،العدٌد من التجهٌزات األساسٌة التً توفر للزائر وسائل الراحة والترفٌه
البري.
:

وٌمع جنوب غرب المخواة على بعد 02كم ،وهو من اكبر األودٌة فً المنطمة وبه عدد
من المزارع على جانبٌة وذلن لتوفر المٌاه على مدار العام كما ٌوجد به لرٌة أثرٌه
هً امتداد لمرٌة عشم األثرٌة وبعض النموش التً ٌرجع معظمها إلى العصور
اإلسالمٌة األولى.

وٌمع بالمرب من جبل شدا األعلى شمال محافظة المخواة باتجاه محافظة للوه وٌبعد
52كم عنها وٌمتاز بطولة الذي ٌبلغ 52كم وعرضة 122م وتجد األهالً والزوار
ٌسترٌحون تحت أشجاره الضخمة ومن الملفت لالنتباه أن تجد أنواع كثٌرة من الطٌور
والتً ٌأتً فً ممدمتها المماري.

وٌمع على بعد 02كم عن غرب محافظة للوة وما ٌمٌز هذا الوادي هو جرٌان المٌاه فٌه
طوال العام مع زٌادة لوتها فً فصل الشتاء ،وتكثر فٌه أشجار األران والسدر والطلح
وتملئ أشجاره أصناف كثٌرة من الطٌور.


وٌمع شرق محافظة المرى وهو وادي دافئ وٌمتاز بإنتاج الرمان بكمٌات كبٌرة
وتصدٌره إلى داخل وخارج المنطمة ،كما ٌشتهر هذا الوادي بإنتاج العنب بنوعٌة
األبٌض واألسود ،وغالبا ما ٌموم الزوار باصطحاب هذه الفواكه معهم وإهدائها ،وٌمر
هذا الوادي بالعدٌد من المرى المختلفة وبعض المرى األثرٌة وٌنتهً هذا الوادي فً سد
وادي بٌده.

ٌعتبر وادي الخٌطان من أهم األودٌة المعروفة على مستوى منطمة الباحة وهو ٌبعد
نحو  02كم من محافظة بلجرشً باتجاه تهامة عن طرٌك عمبة األبناء .وٌتمٌز بروعته
وجاذبٌة المكان وٌشتهر بكثرة السٌول على مدار العام .كما ٌتمٌز هذا الوادي بوجود
دالئل على أن وادي الخٌطان ضم دٌار بكر وتغلب وبه دارت حرب البسوس ،ولكنها
بحاجة إلى كثٌر من البحث والتمحٌص.

على ما ٌمارب  3كم عن جنوب محافظة للوة ٌمع هذا المنتزه الذي تم تهٌئته للتنزه
بوجود خزانات المٌاه وأماكن جلوس وألعاب لألطفال وتوفر اإلضاءة فً اللٌل
والوصول له سهل جدا.

وٌمع على بعد  01كم من الطرٌك المؤدي إلى جرب وٌعد هذا الوادي من األودٌة
الضخمة الذي ٌفوق طوله عن 51كم ،وٌوفر هذا المنتزه أماكن طبٌعٌة جمٌلة لتمضٌه
ولت ممتع به.

وٌمع جنوب غرب محافظة العمٌك وبه كمٌات كبٌرة من مخزون المٌاه الذي تتغذى
علٌة منطمة الباحة ولد عملت علٌه محطة لتنمٌه المٌاه وهو أحد المعالم السٌاحٌة وٌمكن
الوصول إلٌه بسهولة وهو محطة ممتعة لكل أهالً وسٌاح المنطمة وننصحن دائما أخً
الزائر اصطحاب عدسة التصوٌر اللتماط بعض الصور التً سوف تذكرن بجمال مثل
هذه األماكن.

ٌمع شرق محافظة المندق ،وٌتمٌز بوجوده على وادي الصدر الذي ٌشتهر باتساعه
وكثرة مزارعة المنتجة على مدار العام للمنتجات المحلٌة الممٌزة من الرمان والعنب.


وتمع بوسط مدٌنة الباحة وهً حدٌمة متكاملة بحٌث تحتووي علوى مجموعوة مون األلعواب
الكهربائٌووة لألطفووال والكبووار وجلسووات جمٌلووة ومطوواعم وكوول الخوودمات التووً ٌحتاجهووا
الزائر ،كما أنها تعمل طوال أٌام األسبوع وبها بعض التجهٌزات الخاصة باألطفال.

على بعد 50كم تمرٌبا تمع هذه الحدٌمة شمال محافظة المندق على الطرٌك السٌاحً
المؤدي للطائف وٌوجد بها أماكن للجلوس وألعاب لألطفال وخزانات مٌاه وتشكل
فرصة للتنزه وترفٌه األطفال.

وهً أهم الحدائك الموجودة فً محافظة للوة والتً زودت بمالعب ومالهً لألطفال
مزروعة بالكامل باالنجٌلة الخضراء وبعض أشجار الزٌنة وٌتوفر بها دورات مٌاه
وأماكن رائعة للجلوس وهً وجهه سٌاحٌة أكٌدة خصوصا فً فصل الشتاء.

تمع بمدٌنة بنً كبٌر وتوفر العدٌد من وسائل الترفٌه والتنزه لألسره مكتمله وتتمٌز
بمربها من التجمعات السكانٌة المحلٌة وتوسطها بٌن مدن المنطمة الرئٌسٌة.

