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 ،«الون»

 ،«ونــــلهه»

 امــــن «دـالون» اـی «وانـحل»

های داالهو سرچشمه ای است که از کوهنام رودخانه

این رودخانه پس از گذر از منطقه  می گیرد.

گردشگری ریجاب وارد تنگ پیران در نزدیکی 

می شود. یکی از روستای هدف گردشگری پیران 

های طبیعی زیباترین مواهب خداوندی و جاذبه

استان کرمانشاه و شهرستان داالهو چشم انداز آبشار 

  با ارآبش اینزیبا و رفیع واقع در روستای ژالگه است. 

  بخشی عنوان به که طبقه سه در و متر 180 ارتفاع

  قصر سمت به الوند رودخانه جریان سیر خط از

می باشد، که موجب حاصلخیزی ارازی این  شیرین

 روستا شده اســــــــــــــــــــــــــــــــــت.

 آبشار پیران

  نزدیکی در ابودجانه مقبره و قبرستان مجموعه

  این. دارد قرار داالهو شهرستان توابع از ریجاب

  مخروطی گنبدی با ضلعی چهار است بنایی آرامگاه

  گچ مالت و سنگ الشه از شده ساخته آن، فراز بر

  امبرپی اصحاب از ابودجانه به منسوب مقبره. کوب نیم

  دارای شهرستان اهالی جمیع میان در که است اکرم

  مقبره پیرامون در. است باالیی و خاص احترام

  از فیمختل انواع با قدیمی و وسیع قبرستانی ابودجانه

  این در. دارد وجود منطقه در رایج قبرهای سنگ

  در هپراکند و متعدد خانوادگی قبور کنار در قبرستان

 قبور محل دادن نشان جهت مجموعه، جای جای

 درگذشتگان از شیوه های 

 متفاوت و متنوعی

 استفاده شده

 است.

 مقبره ابودجاهن
 دوران از مانده برجای یزدگرد قلعه تاریخی مجموعه

ش بخ توابع از زرده روستای در انساسانی و اناشکانی

نام آن که  ،می باشــد داالهو شــهرســتان  مرکزی 

 و مرتفع قلل از یکی روی بر ای قلعه از برگرفتـه 

 بناهای. اســت شــده گرفته مجموعه این بر مشــرف

 و مرتفع بخش دو در مکانی نظر از مذکور مجموعه

 یزدگرد، قلعه که طوری به اند شــده واقع ارتفاع کم

 واردی آشپزخانه، خانه، نقاره برج ،(آسیاب) آشیوا برج

 و ارتفاعات در کاکاکشیا بنای و زندان دروازه، دفاعی،

 و هرهشت دار، جای گنبد، گچ داور، قلعه های محوطه

 .دــــــدارن قرار اعـــارتف مـــک تـــقسم در رش هـــتپ

 

 مجموهع آاثر قلعه زیدگرد

ری شهرستان داالهو )ستاد سفر(  روابط عمومی فرماندا


