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 هورامانات کردستانپل های تاریخی  سازی در معماریپل  سیر تحول

 

پویا طالب نیا، زرین فخار  
 استادیار باستان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر

 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر
 

z.fakhar387@gmail.com  وpouya_tn@yahoo.com 

 

  دهیچک
ضلعی، نیم دایره درمنطقه هوراماان  مربع،پنج ی هاپایه با موردی صورت به پل ده به  ، است آن  بر  سعی در این پژوهش  

تان دست یابیم، درساختن ایان پال هاا یارای  استان کردس غرب بپردازیم تا به سیر تحول پل سازی دردر استان کردستان 
گردیاهه  گا  ماتت باا سنگ قلوه ساروج،اقلیمی منجر به استفاده از مصالح بوم آورد از جمله ؛چوب درختان محلی ، سنگ، 

 ،و اهمیت این مسیر با توجه به تعهد روستاها همچنین وجود آثار باساتانی متعاهد ایان منطقاه رودها فراوانی سویی از  است.
 تیا  ناو  مثلثای هاای یانن موج و ها ستون پایه نوع مصالح، مشخص کرده وباتوجه به یناسایی  را پل ساخت ضرورت 

  ایه.نم می ن دیک تاریخی دوره به را ها پل انتساب

 
 سیر تحولمعماری،  ،پل ،هورامانت  ،استان کردستان کلیدی: کلمات

 
 

  مقدمه. 1

ختلفی مه نظر معماران قرار دایته که از جمله ی این عوامل ینی یرای  اقلیمی و در ساخت آثار معماری همواره عوامل م
محیطی دوم استفاده از مصالح بوم آورد است. منطقه ی هورامان با توجه به یرای  محیطی و آب و هوایی خاص دارای 

به امروز مورد استفاده بوده پل های معماری ویژه ای در سطح استان می بایه. ینی از این آثار معماری که از گذیته دور تا 
این منطقه می بایه که تهاوم آن از گذیته دور تا دوره حاضر نشان از اعتبار و اهمیت آن دارد. در اثر تخیرب های ایجاد یهه 

مورد  بر روی پل ها بر اثر سیل آبهای رودخانه های منطقه و تغییراتی که روی آنها پس از مرمت به وجود آمهه یناسایی آنها
توجه و اهمیت می بایه زیرا برخی از پل ها به دلیل تغییر مسیر کتًٌ  تخریب و آثار چنهانی از آنها باقی نمانهه است و برخی 
دیگر که هموراه مورداستفاده و مرمت قرار گرفته انه در طول زمان بر اساس پیشرفتها و تجربیات تغییراتی در نوع ساخت آنها 

ورامانات با توجه به کوچ فصلی مردمان این منطقه که در اواخر فصل بهار به دلیل گرمای دره ها کوچ بوجود آمهه است. در ه
عمودی انجام داده و به ارتفاعات نقل منان مینننه مسیرهای متعهدی قابل یناسایی می باینه، اما در بررسی حاضر مسیر 

ده و از جنوب غرب به سمت یمال یرق می بایه معرفی اصلی از روستای تنگی ور به سمت هورامان تخت که محل تردد بو
و مورد تحلیل قرار می گیرد. در بررسی و یناسایی این مسیر سعی بر آن است عتوه بر معرفی پل ها، سبک پل سازی 

 منطقه نی  مشخص گردد.
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 پیشینه پژوهش .2
راه های دوران استمی استان "تحت عنوان در رابطه با یناسایی پل های این منطقه می توان به رساله کاریناسی اریه 

ایاره نمود، همچنین در مقاله ای  [5]که در بخشی از آن پل ها بصورت کامل مطالعه یهه انه "کردستان و آثار وابسته به آن
عه و که راه باستانی این منطقه در آن مورد مطال "رامان؛ راهی باستانی در دل کوه های یاهوهو -راه تنگی ور "تحت عنوان

. گ ارش بررسی های باستان یناختی که در این منطقه [6]معرفی قرار گرفته در آن ایاره ای به پل های منطقه یهه است
در منطقه ی پالنگان  1931؛ بررسی انجام یهه سال یاملتوس  کاریناسان میراث فرهنگی استان کردستان به انجام رسیهه 

البته در هیچنهام از این گ اریها و مقاالت به  [2]نطقه ی سرو آباد و کامیاراندر م 1931و بررسی صورت گرفته در سال [7]
 پل های منطقه ی هورامان ایاره ای نشهه است و هی  یک به ثبت میراث فرهنگی نرسیهه انه.

  روش تحقیق.3
 و یناسایی جودمو آثار بررسی طی میهانی روش در است. گرفته صورت ای کتابخانه و میهانی روش دو به پژوهش روش

 اساس بر ای کتابخانه روش در همچنین گرفت، صورتبردایت پتن، مصالح یناسی ، سبک ساخت و عناسی از پل 
 یناسایی سبک ساخت و مقایسه آنها انجام گرفته است. منتوب، منابع در موجود آثار بررسی و مطالعه

 محدوده ی مورد پژوهش.4
یود که از سمت یمال و یمال یرق به یهرستان  مى یامل را کردستان استان جنوب غرب  محهوده ی پژوهش این

 مریوان، از یرق به یهرستان سننهج، از جنوب غرب به استان کرمانشاه و از سمت غرب به کردستان عراق محهود است. این

د بررسی حه فاصل بین گیرد. گذرگاه مور مى بر را در جنوب در کامیاران یهرستان و در یمال سروآباد دو یهرستان منطقه
  در یمال غرب مسیر را یامل میشود. دو روستای تنگی ور در جنوب یرق مسیر و روستای هورامان تخت

 پل ها؛ اهمیت و جایگاه آنها.5
ینی از عوارض طبیعی در ایجاد راه ها، رودخانه های پر آب و دره های عمیق هستنه که برای عبور از آنها و ایجاد راه های 

ر و ن دیک تر، انسان به فنر ساختن پل بر روی این موانع افتاد. قطعاً از همان هنگام که بشر توانست برای گذر از سریع ت
جوی ها و رودخانه های کوچک از ابتهایی ترین راه یعنی استفاده از تنه درختان سود جویه، می توان گفت کار پل سازی آغاز 

همواره در مسیر پیشرفت و تنامل حرکت نموده، با اف ایش توانایی و تجربیات  . ولی انسان با توجه به ایننه[3]یهه است
خود در ساخت پل ها و عبور از رودخانه ها، روش های جهیهی را به کار برده و بر استحنام و امنیت پل ها اف وده است. در 

یها نشهه، دلیل این امر نی  آن است که پل ها ایران تا کنون اثر ساختمانی از پل که مربوط به دوران پیش از ساسانیان بایه، پ
بناهایی هستنه، بیشتر از هر ساختمانی در معرض آسیب و ویرانی قرار دارنه و زودتر از بناهای دیگر از میان رفته و وجود آنها 

ه و احتمال می از ضروریات زنهگی بوده است. در اعصار بعه بر جای آنها و یایه بر یالوده آنها، پل های جهیهی ساخته یه
 .[1]رود که پل های به جای مانهه از دوره های قبل، قهمت بیشتری دایته انه

در بعضی نواحی به ویژه در قسمت های یمال و غرب کشور که تعهاد رودخانه ها بیشتر است، ناچار می بایستی رودها را 
. استان [1]یجاد پل های موقت و دائم افتاده بودنهقطع کرده و از روی آن بگذرنه، بنابراین از همان اعصار قهیم، به فنر ا

کردستان و منطقه ی هورامان نی  ینی از همین مناطق می بایه و نقش پل ها در راه سازی منطقه با توجه به وجود رودخانه 
یی آنها های فراوان حائ  اهمیت می بایه. در این بخش به معرفی پل های این منطقه پرداخته می یود و عتوه بر یناسا
 معماری و ییوه ی ساخت آنها همچنین مصالح بنار رفته در ساخت پل های این منطقه مورد مطالعه قرار گیرنه. 

 معرفی پل های منطقه.6

 پل تنگی ور 
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 055این پل دریک کیلومتری  یمال یرقی روستای تنگی ور واقع در دهانه دره ای که منتهی می یود به کتیبه آیوری، در
این پل دارای یک دهانه است و پایه های پل در دو طرف  آن و بر روی رودخانه تنگی ور احهاث گردیهه است .متری جنوب 

متنی بر صخره های طبیعی هستنه و ستون ها که از قلوه سنگ می باینه بصورت نیم دایره ای بر روی این تخته سنگ ها 
ه سنگ بسیار ب رگ طراحی یهه است. در جهت پل به سمت قرار دارنه. پل در تنگ ترین دهانه رودخانه بر روی دو تخت

کتیبه باستانی یک مسیر سنگ چین به چشم می خورد. پل فاقه جان پناه و مال رو می بایه. مصالح بنار رفته سنگ برای 
چشم می پایه ها، چوب که از تنه درختان منطقه می بایه روی پل  و متت ساروج در رج های پایینی سنگ چین پایه ها به 

خورد. پل در حال حاضر سالم و مورد استفاده مردم منطقه است. با توجه به نیاز مردم منطقه و عبور و مرور از روی آن احتماالً 
توس  اهالی روستا  این پل مرمت یهه  و در حال حاضراز متت سیمان برای پایه های سنگی استفاده یهه همچنین سطح 

این پل احتماالً از دوران باستان مورد استفاده بوده و همواره با توجه به نیاز (. 1است)تصویرپل نی  با ماسه وسیمان مفروش 
 مردم منطقه مورد بازسازی قرار گرفته است.

                          
 (1131)مأخذ: نگارندگان، : نمای شرقی پل تنگی ور و نمای روی پل جهت جنوب به شمال1تصویر 

 

 رودی قلعه پالنگان( )پل و6پل شماره 
ضر ورودی باغ ییخ عثمان می بایه. پل جنوب روستای پالنگان و در ورودی قلعه قهیمی پالنگان واقع یهه که در حال حا

این پل دارای یک دهانه است و پایه های پل در دو طرف متنی بر صخره های طبیعی هستنه و ستون ها که از قلوه سنگ 
ی بر روی این تخته سنگ ها قرار دارنه. مصالح بنار رفته سنگ برای پایه ها، چوب که از تنه می باینه بصورت نیم دایره ا

درختان منطقه می بایه بر روی پل  استفاده یهه است و متت ساروج)ماسه آهک( در رج های پایینی سنگ چین پایه ها به 
ه به نیاز صاحب باغ و عبور و مرور از روی آن چشم می خورد. پل در حال حاضر سالم و مورد استفاده مردم است. با توج

توس  صاحب باغ این پل مورد مرمت قرار گرفته است. با توجه به ایننه این پل دقیقاً در وردی قلعه قهیمی احهاث گردیهه، 
انی همچنین مصالح و سبک ساخت آن همهوره با قلعه که مربوط به دوره صفوی است می بایه و نی  با توجه به مسیر باست

 (.1)تصویراین منطقه که از تنگی ور آغاز می گردد احتماالً در دوره تاریخی بنای اصلی پل ساخته یهه است

 پالنگان   5پل شماره 
متری جنوب روستای پالنگان قرار دارد. این پل دارای دو دهانه می بایه. این پل از یک ستون  055پل در فاصله حهوداً 

خانه و پایه های کناری پل که متنی بر صخره های طبیعی هستنه تشنیل یهه است. پایه )پایه( پنج ضلعی در وس  رود
های کناری بصورت نیم دایره ای می باینه. پایه های پل بر روی تخته سنگ های ب رگ وس  و کنار رودخانه بنا گردیهه 

سنگ با متت ماسه آهک برای ستون انه. موج ینن پایه پل در جهت آب رودخانه مثلثی ینل است. در ساخت پل از قلوه 
ماسه و سنگ ری ه  برای مفروش کردن آن استفاده  ها و پایه های پل، همچنین از تنه درخت، یاخ و برگ در روی پل و

یهه در قسمتهایی از پل که جهیهاً مرمت گردیهه از متت سیمان در پایه ها استفاده یهه است. وضعیت پل در حال حاضر 
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تفاده قرار می گیرد. با توجه به سبک معماری، پایه ستون های سنگی، موج ینن مثلثی وس  پل همچنین سالم و مورد اس

 .مقایسه به عمل آمهه با سایر پل های منطقه بنای اولیه این پل متعلق به دوره تاریخی می بایه

 پالنگان)پل داخل روستا(  4پل شماره 
توجه به روستا که در دو طرف رودخانه گسترش یافته است برای عبور و مرور پل در داخل روستای پالنگان قرار گرفته و با 

. پل دارای چهار دهانه و سه ستون )پایه( می (1)تصویراهالی داخل روستا بر روی رودخانه تنگی ور این پل ساخته یهه است
ی روستا به آن بصورت کامل مرمت یهه و بایه. پایه های پل بر روی بستر رودخانه بنا گردیهه انه. این پل با توجه نیاز اهال

آثار و بقایایی از معماری گذیته در پل به چشم نمی خورد و بنای پل جهیه می بایه اما ننته ای که قبل اهمیت است سبک 
ساخت پل می بایه که مشابه پل های قهیمی که در منطقه یناسایی یه ساخته یهه است از نظر ینل پایه ها و موج ینن 

الح بومی مشابه سایر پل های منطقه می بایه فق  به جای متت ماسه آهک، سیمان بنار رفته و بجای تیرهای ها و مص
 چوبی از تیرآهن روی پل استفاده یهه و روی پل سنگ فرش با متت سیمان است. 

 پالنگان)پل دوآو( 2پل شماره 
دهانه  4به پل دوآو)دو آب( معروف است. این پل دارای این پل نرسیهه به روستای پالنگان در یرق روستا احهاث گردیهه و 

که ینی از آنها از سایر دهانه ها کوچنتر است. پل بر روی سه پایه ستون و دو پایه تنیه گاهی ساخته یهه، دهانه ها فاقه 
اری این پل یاخص (. از نظر معم4تصویرطاق بوده و پایه ها)ستون ها( بصورت یک تنه  تا قسمت باالی پل، بنا گردیهه انه)

ترین پل در میان پل های باقی مانهه منطقه است زیرا بقایای معماری قبلی پل در پایه های آن کامتً موجود می 
در پایه دوم پل از سمت راست پایه قهیمی افتاده و از آن به عنوان پشت بنه و پایه برای پایه جهیه استفاده  (.0بایه)تصویر

در پایه اول از سمت چپ این پل پایه ستون مربع ینلی مشابه پایه های باقی مانهه در پل (، همچنین 9یهه است)تصویر
در ساخت پل از قلوه سنگ با متت  )پل دختر(می بایه. موج ینن ها در جهت جریان آب بصورت مثلثی می باینه.1یماره 

 ماسه آهک برای ستون ها و پایه های پل استفاده یهه است.

                                    
 (1131)مأخذ: نگارندگان، : پایه ستون مربع شکل ستون اول سمت چپ پل دید از غرب به شرق1تصویر  (1131)مأخذ: نگارندگان، : پل داخل روستای پالنگان  2تصویر 

              
 (1131)مأخذ: نگارندگان، : نمای پشت پل دوآو  دید از غرب، 5تصویر                          (   1131)مأخذ: نگارندگان، : پالن و نمای  پل  دوآو4تصویر

 

پل با توجه به نیاز مردم به پل در دوره های مختلف مورت مرمت و بازسازی قرار گرفته است، وضعیت آن در حال حاضر 
ه، همچنین سبک معماری سالم و مورد استفاده می بایه. بر اساس  موراد ذکر یهه در پل دختر و معرفی اهمیت منطق
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پل)پایه های پنج ضلعی و مربع( و آثار بجای مانهه در پایه های پل که نمونه های مشابه آن در باال ذکر گردیه احتماالً پل 
دوآو نی  هم دوره با پل دختر و مربوط به دوره تاریخی می بایه و در دوره های بعهی مورد مرمت قرار گرفته است. برای 

 .[4]پل دوآومی توان به پل قلعه قنبر در استان لرستان ایاره کردنمونه مشابه 

 پالنگان)پل دختر(  1پل شماره 
پل در فاصله حهوداً یک کیلومتری یمال یرق روستای پالنگان قرار دارد . از این پل فق  دو پایه ستون باقی مانهه است. 

متر است این پایه ها و  1و ارتفاع آنها نی   1*1اد پایه ب رگتر پایه ستون های باقی مانهه از این پل مربع ینل می باینه ابع
ب رگی آنها نشان از عظمت و اهمیت سازه ای که روی آن قرار دایته می بایه. مصالح بنار رفته در این پایه ها قلوه سنگ و 

ن اثر ینی از پل های (. پایه ستونهای مربع ینل و بسیار ب رگ این پل نشان می دهه ای6)تصویرسه آهک استمتت ما
سبک پایه ستون های باقی مانهه این پل که مربع ینل هستنه همچنین نام این پل که به گفته اهالی ، مهم منطقه بوده

ره است و احتماالً این پل در دوره تاریخی احهاث گردیهه تا اواس  دوقهمت پل منطقه به پل دختر معروف بوده نشان دهنهه 
 از این نمونه پایه پل در منطقه لرستان مشاههه و می توانه با این پایه قابل مقایسه بایه.بوده است. استمی مورد استفاده 

 

 
 (1131)مأخذ: نگارندگان، :  بقایای پل دختر پالنگان دید از غرب به شرق 6تصویر 

 

 پالنگان 3پل شماره 
. از این پل فق  سه ستون باقی مانهه است. ارتفاع پل در یمال یرقی روستای پالنگان بر روی رودخانه سیروان ساخته یهه

متر، ستون های باقی مانهه از این پل پنج ضلعی می باینه و موج ینن ها در جهت جریان آب مثلثی ینل  6آنها حهوداً  
باال  هستنه. مصالح بنار رفته در این ستون ها قلوه سنگ و متت ماسه آهک است. وضعیت موجود این پل همان گونه که در

ذکر گردیه فق  پایه های آن باقی مانهه که در صورت عهم مرمت ونگههاری در اثر سیل آبهای فصل بهار با تخریب مواجه 
. با توجه به نوع معماری، سبک ساخت، مسیر حرکتی و مصالح بنار رفته که در بقایای (7)تصویرمی گردد و از بین می رود

 پل های منطقه بوده و مربوط به دوره تاریخی بایه.این پل مشاههه گردیه همهوره با سایر 

 پل روستای روار 
دهانه است. پل بر  6نطقه احهاث گردیهه است. این پل دارای ماین پل در پایین دست روستای رورا جهت عبور و مرور مردم 

ها در جهت جریان آب . موج ینن می بایهروی پنج پایه ستون و دو پایه تنیه گاهی ساخته یهه، دهانه ها فاقه طاق 
بصورت نو  تی  می باینه. در ساخت پل از قلوه سنگ با متت ماسه آهک برای ستون ها و پایه های پل، همچنین از تنه 

 درختان، یاخ و برگ در روی پل و ماسه و سنگ ری ه  برای مفروش کردن آن استفاده یهه است. 
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 پل روستای سلین 
 7ای سلین قرار دارد. از این پل فق  یک ستون باقی مانهه است. ارتفاع آنها حهوداً  متری یمال روست 1555پل درفاصله 

متر، ستون باقی مانهه از این پل مهور و موج ینن در جهت جریان آب مثلثی ینل می بایه. مصالح بنار رفته در این ستون 
که در صورت عهم مرمت ونگههاری در اثر پل فق  پایه ی آن باقی مانهه  ازقلوه سنگ و متت ماسه آهک)ساروج( است. 

با توجه به نوع معماری، سبک ساخت و مصالح  (.8سیل آبهای فصل بهار با تخریب مواجه می گردد و از بین می رود)تصویر
 بنار رفته که در بقایای این پل مشاههه گردیه همهوره با سایر پل های منطقه بوده و مربوط به دوره تاریخی می بایه.

 

                 
 (1131)مأخذ: نگارندگان، : نمای روبروی  پایه پل سلین دید از غرب به شرق8تصویر          (1131)مأخذ: نگارندگان، دید از شمال به جنوب  1: پل شماره  7تصویر

 پل روستای بلبر 
قایای پایه ای که افتاده و احتماالً در اثر پل در یمال روستای بلبر قرار دارد. از این پل فق  یک ستون باقی مانهه و مقهاری ب

متر، ستون باقی مانهه از این پل مهور و موج ینن در جهت  6ری ش سنگ بر روی پل تخریب یهه. ارتفاع آنها حهوداً  
فق  از پل  جریان آب مثلثی ینل می بایه. مصالح بنار رفته در این ستون قلوه سنگ و متت ماسه آهک)ساروج( است.

آن باقی مانهه که در صورت عهم مرمت ونگههاری در اثر سیل آبهای فصل بهار با تخریب مواجه می گردد و از بین  پایه ی
(. با توجه به نوع معماری ، سبک ساخت، مسیر حرکتی و مصالح بنار رفته که در بقایای این پل مشاههه 3می رود)تصویر

 ه دوره تاریخی می بایه.گردیه همهوره با سایر پل های منطقه بوده و مربوط ب
 

  
 (1131)مأخذ: نگارندگان، : آثار پل بلبر دید از شرق به غرب 3تصویر

 گیرینتیجه .7
پل و پایه پل موردیناسایی و  15در مسیر مورد بررسی این پژوهش در حاییه ی رودخانه های تنگی ور و سیروان تعهاد 

تعهاد این پل ها و آثار باقی مانهه از آنها بیشتر نی  بایه. که نیاز به بررسی  (. ناگفته نمانه احتماال1ًجهولبررسی قرار گرفتنه)
های ههفمنه در منطقه ی هورامانت دارد. این پل ها بر روی پایه های مربع ینل، پنج ضلعی، نیم دایره در کناره ها و یا 

و پایه پل ها اکثراً مربوط به دوران تاریخی  تخته سنگ های ب رگ داخل رودخانه احهاث گردیهه انه که احتمااًل بنای اصلی

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 3 

می باینه. موج ینن ها بصورت مثلثی نو  تی   هستنه، مصالح بنار رفته در این پل ها از قلوه سنگ و از متت گ  نیم 
یه کوب در ساخت  استفاده یهه است. روی پل ها با تنه درختان و ماسه و خا  مفروش یهه انه. پل ها فاقه طاق بوده و پا

متر و مال رو هستنه، این  8/1تا  0/1ها)ستون ها( بصورت یک پارچه  تا قسمت باالی پل ساخته یهه انه. عرض آنها بین 
امر نی  به یرای  منطقه و کوهستانی بودن آن ارتباط دارد که غیر از استفاده از چهار پایان وسیله نقلیه دیگری قادر به حرکت 

.  معرفی و یناسایی پل های این منطقه می توانه با وجود استفاده از مصالح (1)جهولایهدر این مسیرهای باستانی نمی ب
بومی منطقه و سبک ساخت خاص و ساده آنها، سبنی خاص را در معماری پل سازی ایران در این منطقه معرفی 

وستای تنگی ور آغاز و تا و از آن به عنوان سبک پل سازی کردستانی می توان نام برد که از دهانه دره ر (9)جهولکنه
روستای هورامان در یهرستان سرو آباد آثار این پل ها و پایه پل ها به چشم می خورد که با بررسی های بیشتر تعهاد 
بیشتری را می توان یناسایی و معرفی نمود. با توجه به قهمت منطقه همچنین اهمیت این پل ها یناسایی و معرفی آنها می 

 سازی راه های باستانی منطقه نی  بسیار مفیه واقع گردد.توانه در جهت باز 
 )ماخذ: نگارندگان(معرفی پل ها - 1جدول

 
 

)ماخذ: نگارندگان(معماری پل ها  -2جدول   

 معماری پل های کردستان

تعداد  کد پل ردیف

 دهانه

پایه های  پشت بند موج شکن ابعاد

 وسطی پل 

لپایه های کناری پ بهکتی تزئینات جان پناه   

 حدا کثرارتفاع عرض طول

1 P1 1 12 66/1  86/4  ندارد ندارد ندارد تخته سنگ ومدور - - - 

2 P2 - - - - - - مربع - - - - 

1 P1 4 45 46/1  26/6  ندارد ندارد ندارد زاویه دار مربع تخت نوک تیز 

4 P4 1 - - 6 ضلعی5 تخت نوک تیز  - - - زاویه دار 

5 P5 4 25 26/2  5/4 ضلعی5 تخت نوک تیز  دفلزی جدی زاویه دار   ندارد ندارد 

6 P6 2 22 86/1 ومدور تخته سنگ تخته سنگ تخت نوک تیز 4   ندارد ندارد ندارد 

7 P7 1 21 46/1  5/5  ندارد ندارد ندارد تخته سنگ ومدور - - - 

8 P8 6 121 36/1  5/7 ضلعی5 تخت نوک تیز   ندارد ندارد ندارد زاویه دار 

3 P3 - - - 7 مدور - تخت نوک تیز - - - 

16 P16 - - - 6 - - - مدور - - - 

 معرفی پل های کردستان

ر نام دیگ نام پل  کد پل ردیف  ش ثبت  وضعیت مرمت جهت پل رودخانه روستا شهرستان قدمت 

1 P1 اسالمی -تاریخی  - پل تنگی ور رتنگی و کامیاران  رتنگی و  جنوبی -لیشما   - سالم شده 

2 P2 (1پل پالنگان) رپل دخت  غربی -شرقی  ژاورود پالنگان کامیاران تاریخی   - مخروبه نشده 

1 P1 (2پل پالنگان) اسالمی -تاریخی  دو آو  غربی -شرقی  ژاورود پالنگان کامیاران   - سالم شده 

4 P4 (1پل پالنگان) جنوبی -شمالی  سیروان پالنگان کامیاران تاریخی -   - مخروبه نشده 

5 P5 (4پل پالنگان) رتنگی و پالنگان کامیاران معاصر -  غربی -شرقی    - سالم شده 

6 P6 (5پل پالنگان) اسالمی -تاریخی  -  رتنگی و پالنگان کامیاران  غربی -شرقی    - سالم شده 

7 P7 (6پل پالنگان) اسالمی -تاریخی  پل قلعه  رتنگی و پالنگان کامیاران  غربی -شرقی    - سالم شده 

8 P8 اسالمی -تاریخی - پل روار یجنوب غرب –شمال شرقی  سیروان روار سروآباد   - سالم شده 

3 P3 جنوبی -شمالی  سیروان سلین سروآباد تاریخی - پل سلین  - مخروبه نشده 

16 P16 غربی -شرقی  سیروان بلبر سروآباد تاریخی - پل بلبر  - مخروبه نشده 
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: نگارندگان()ماخذ مصالح شناسی پل ها  -3جدول   

 مصالح شناسی پل های کردستان

 مالت مصالح  کد پل ردیف

لمصالح پایه پ ل مصالح بدنه پ   مالت بدنه مالت پایه پل مصالح روی پل 

1 P1 سیمان -آهک نیم کوب)ساروج( چوب ، شاخ و برگ درختان و ماسه سنگ سنگ  آهک نیم کوب)ساروج( 

2 P2 آهک نیم کوب)ساروج( - - سنگ - 

1 P1 آهک نیم کوب)ساروج( آهک نیم کوب)ساروج( چوب ، شاخ و برگ درختان و ماسه سنگ سنگ 

4 P4 آهک نیم کوب)ساروج( - - سنگ - 

5 P5 سیمان -آهک نیم کوب)ساروج(  آهن و سنگ فرش سنگ سنگ سیمان -آهک نیم کوب)ساروج(   

6 P6 روج(آهک نیم کوب)سا چوب ، شاخ و برگ درختان و ماسه سنگ سنگ  آهک نیم کوب)ساروج( 

7 P7 آهک نیم کوب)ساروج( آهک نیم کوب)ساروج( چوب ، شاخ و برگ درختان و ماسه سنگ سنگ 

8 P8 آهک نیم کوب)ساروج( آهک نیم کوب)ساروج( چوب ، شاخ و برگ درختان و ماسه سنگ سنگ 

3 P3 آهک نیم کوب)ساروج( - - سنگ - 

16 P16 (آهک نیم کوب)ساروج - - سنگ  - 
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