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چکیده
یا  انباشت و ذخیرۀ آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گرفته، یخدان  برای  همان گونه که آب انبار 
یخچال نیز مخزنی جهت نگهداری و حفظ یخ بوده است. یخ در زمستان و در طی ماه های سرد سال 
تهیه شده و در طی فصول گرم تا شروع زمستان سال بعد استفاده می شد. در مناطقی که وضع اقلیم 
باعث می شده که برف و یخ زمستانی در ارتفاعات پایدار بماند، در فصول گرم از این ذخایر طبیعی 
استفاده می شد و بنای خاصی برای تولید و ذخیره یخ وجود نداشت. اما در مناطق گرم و خشک ایران 
از فنون معماری  با استفاده  باالست  تابستان  تابستان های نسبتاً طوالنی و درجۀ حرارت هوا در  که 
ایرانی، بنایی به نام یخدان )یخچال( برای تولید و ذخیره و نگهداری یخ تدبیر شده است. این بناها با 
توجه به ویژگی هایی کالبدی و معماریانه ای که داشتند، یخ را از فصل زمستان تا آخر فصل تابستان 
ایران رایج بوده در  این نوع یخ سازی طبیعی و سنتی که برای قرن ها در  به خوبی نگه می داشتند. 
حال حاضر به علت حساسیت در مسائل بهداشتی و دستیابی به روش های صنعتی و بهداشتی تولید 
یخ مانند پدیدار شدن یخچال های مکانیکی خانگی، کاماًل منسوخ شده و بناهایی نیز که بدین منظور 
طراحی شده بودند به فضاهایی  متروکه تبدیل شده اند. در شهرستان نایین واقع در اقلیم گرم و خشک 
منطقۀ مرکزی ایران، تعدادی از این بناهای فراموش شده دیده می شود. روش پژوهش حاضر توصیفی 
ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات میدانی و کتابخانه ای است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یخچال های 
و  محمدیه،  روستای  یخچال  نایین،  کلوان  محلۀ  در  محمدآباد  یخچال  سه  شامل  نایین  شهرستان 
یخچال بافران است. این یخچال ها در گروه یخچال های گنبدی قرار می گیرند و از سه قسمت دیوار 

سایه انداز و حوضچه های تولید یخ و مخزن ذخیرۀ یخ تشکیل شده اند. 

واژه  های کلیدی: 
یخ سازی طبیعی و سنتی، یخدان، ساختار کالبدی، نایین، محمدیه، بافران.
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مقدمه
به کارگیری کلیۀ عوامل اقلیمی جهت ایجاد حرارت یا برودت 
ــنتی ایران بوده است.  مورد نیاز، جزء اصول اولیۀ معماری س
همان گونه که از تابش آفتاب و مصالح ساختمانی برای تأمین 
ــتفاده می شود، از سرمای زمستان  و ذخیره کردن حرارت اس
ــب هنگام و عایق بودن نسبی اعماق  ــیار پاییِن ش و دمای بس
ــرۀ آن )با طراحی  ــور ایجاد برودت و ذخی ــن نیز به منظ زمی
ــت )قبادیان، 1377: 316(.  ــتفاده شده اس بنای یخدان( اس
ــت. این  ــال منحصر به مناطق کویری نبوده اس احداث یخچ
ــهرهای  ــا در مناطق پرآب و معتدل مازندران و گیالن و ش بن
ــتان های معتدل برخوردار اند نیز نقش  غربی ایران که از تابس
بسیار مهم و محسوسی ایفا می کرده است. از پیشینۀ تاریخی 
ــت نیست. هر چند  یخچال ها تا دورۀ صفوی اطالعاتی در دس
ــتان ها و حتی  ــرح وقایع تاریخی و داس ــون قدیمی، ش در مت
اشعار قبل از دورۀ صفوی واژۀ یخ به وفور دیده می شود اما از 
نحوۀ تولید آن سخنی به میان نیامده است )مخلصی، 1374: 
ــتر در مورد مصرف یخ در بین ایرانیان  ــت هولس 686(. ارنس

می نویسد: 
ــتند.  ــی محکوم به زوال هس ــان بدون یخ، گوی »ایرانی
ــند،  ــتان طبقات فقیر عذاب می کش به خصوص در تابس
ــل مخارجی آب خوب  ــا نمی توانند بدون تحم زیرا آنه
ــند. از این جهت یخچال های بسیار بزرگی  ــته باش داش
ــت کرده اند تا بتوانند حتی االمکان احتیاجات دو  درس
ــتانی بدون  ــرف کنند. به ندرت زمس ــال مردم را برط س
یخ بندان می ماند. از آنجا که یخچال های بسیاری وجود 
ــت، یخ در تمام  ــا نیز خصوصی اس ــی از آنه دارد و برخ
ــتان نسبتاً ارزان است و فقیران نیز می توانند  طول تابس
ــتفاده کنند.  ــردن آب و میوه اس ــک ک ــرای خن از آن ب
ــا با یخ خنک  ــربت و میوه را در همه دکان ه ــاً ش اساس
ــه می دارند. تکه های بزرگی از آن را بار االغ می کنند  نگ
ــتر،  ــانند« )هولس ــهر به فروش می رس و همه جا در ش

 .)47:1355
ــه یخچال وجود  ــتان تاریخی و کویری نایین س      در شهرس
ــتای محمدیه، و  ــال روس ــهر بافران، یخچ ــال ش دارد؛ یخچ

ــال محمدآباد در محلۀ کلوان نایین )تصویر 3(. پژوهش  یخچ
ــخ می دهد: یخچال های شهرستان  حاضر به این سؤاالت پاس
ــدام اندو جزء کدام گونه از یخچال ها قرار می گیرند؟  نایین ک
ــت؟  نحوۀ تولید و ذخیرۀ یخ در این یخچال ها چگونه بوده اس
ساختار کالبدی هر یخچال چگونه است و از چه قسمت هایی 

تشکیل شده است؟

1. جغرافیای شهرستان نایین
ــزی ایران و  ــیۀ جنوبی کویر مرک ــتان نایین در حاش شهرس
شمال باتالق گاوخونی قرار گرفته است. این شهرستان حدود 
26000 متر مربع وسعت دارد و از وسیع ترین شهرستان های 
استان اصفهان است. شهر نایین مرکز این شهرستان  در 145 
ــرق به شهرستان  ــرق اصفهان قرار دارد و از ش کیلومتری ش
ــوِب غرب به  ــزد، از غرب و جن ــتان ی ــور، از جنوب به اس خ
ــمنان محدود  ــتان س ــمال به اس ــتان و اصفهان و از ش اردس
می شود. این شهرستان شامل دو بخش مرکزی و انارک است 
و سه شهر نایین و انارک و بافران در آن واقع اند. یخدان های 
این شهرستان در شهر بافران روستای محمدیه و محلۀ کلوان 
نایین قرار دارند )تصویر 3(. بررسی وضعیت جوی شهر نایین 
ــت که  ــاله 1364 تا 1375 حاکی از آن اس ــی دورۀ ده س ط
میانگین ساالنه حداکثر دما این شهر در ایستگاه نایین 23/2، 
میانگین ساالنه حداقل دمای آن 13/4، میانگین ساالنه درجه 
ــانتی گراد است. حداکثر مطلق دما در  حرارت 15/9 درجۀ س
ــال 1375، 41/2 و حداقل مطلق دما  ایستگاه منتخب در س
آن در سال 1374، 19/2 و میانگین ساالنه حداکثر و حداقل 
ــب 37/5 و  6/9  ــاله به ترتی ــق دما در دورۀ آماری ده س مطل
ــانتی گراد است )مهندسان مشاور ایوان نقش جهان،  درجۀ س

 .)62 :1388

2. طبقه بندی کلی یخدان ها
ــه دستۀ بدون گنبد، تونلی شکل،  یخچال ها به طور کلی به س

و گنبددار قابل تقسیم هستند.
الف( یخدان های بدون گنبد

ــت  ــول و متداول بود. ارنس ــا در اصفهان معم ــن یخدان ه ای
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هولستر دربارۀ این دسته یخ سازها می نویسد: 
ــت. چاله هایی به  ــاه ژانویه یخ به اندازه کافی هس »در م
ــق 5 تا 6 متر کنار دیوار بلندی می کندند به طوری  عم
که یخچال تمام تابستان را در سایه می ماند. زمین ]؟[ 
ــرازیر شود.  ــیب دارد تا آب یخ بتواند از یک طرف س ش
ــوراخ عمیقی  ــیر آب، س به همین منظور در انتهای مس
حفر می کنند. نزدیک چاله مزرعه ای را به آب می بندند. 
ورقه های یخ را که در زمستان بسته شده، می شکنند و 
به صورت قالب هایی به یخچال می اندازند. صبح و شب 
ــرار می کنند تا این  ــریع تک ــن عمل را چندین بار س ای
ــود. یک تا دو متر پایین تر از سطح زمین  یخچال پر ش
ــود. آن وقت به  ــوالً خالی می ماند تا باز آب وارد ش معم
قطر 1 تا 2 متر کاه برنج روی یخ می گذارند تا از هوای 
ــب  ــتفاده از یخ صبح یا ش ــرم مصون بماند. برای اس گ
ــیله پلکانی مشخص است،  از گوشۀ مرتفع تر که به وس
شروع به شکستن یخ می کنند. البته نباید فراموش کرد 
محلی را که یخ از یخچال برداشته شده باید خوب با کاه 

پوشاند« )هولستر، 1355: 47(؛ )تصویر 1 و 2(. 
  بنابراین یخ سازهای بدون گنبد دارای استخری برای تولید 
یخ و دیوار بلندی برای سایه انداختن بر روی یخ ها بوده اند. 

ب( یخدان های تونلی شکل
ــتطیلی درازی  مخزن این نوع یخچال ها به صورت دهلیز مس
است که به تونل شباهت دارد. عرض این نوع دهلیزها حدود 

5 متر و طول آنها گاه به ده ها متر می رسید و طاق آنها عموماً 
ــت؛ مانند یخچال  ــه صورت ضربی و یا طاق وتویزه بوده اس ب
ــال دوقوزپله از آثار دورۀ قاجاریه در  خلیلی در تهران و یخچ
ــن دهلیزها اتاق کوچکی قرار دارد  ارومیه. معموالً در کنار ای
ــیلۀ پله های  ــده و به وس ــف آن در زیر زمین واقع ش ــه نص ک
متعددی به کف گودال یخ راه پیدا می کند )مخلصی، 1374: 

 .)694

ج( یخدان های گنبددار
پوشش مخازن این نوع یخچال ها که معموالً از چینه یا خشت 
ــتو یا  ــت، و فرم آن در اکثر نقاط ایران به صورت بس خام اس
ــت. این نوع پوشش به علت باربر بودن، در  رک مخروطی اس
ــود. قطر دیوار گنبد در  ــیع به کار گرفته می ش دهانه های وس
پاطاق زیاد است و هر چه به راس نزدیکتر می شود از قطر آن 
کاسته می شود. گاه معمار، برای کم کردن فشار وارده از گنبد 
بر پایه، آن را به صورت مطبق )پله پله( می سازد. شکل مخزن 
این نوع یخچال ها دایره ای با شعاعی تقریباً 4 متر و گاه بیشتر 
است )مخلصی، 691:1374(. یخدان های شهرستان نایین نیز 

در این دسته قرار می گیرند. 

3. شناخت یخدان های نایین 
ــتان در شهر بافران روستای محمدیه  یخدان های این شهرس
ــده اند )تصویر 3(. این یخدان ها  و محلۀ کلوان نایین واقع ش
شامل دیوار سایه انداز، حوضچه های تولید یخ و مخزن ذخیره 

تصویر1و 2. جمع آوری برف و یخ و قرار دادن آنها در حوضچه های یخ ساز در یخدان های بدون گنبد و تصویری از کارگران در منطقۀ جلفای اصفهان 
)مأخذ: هولستر،  1355: 45(.
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شهرستان اردکان محدود است.1یخدان این شهر که امروزه به 
ــگری بافران مطرح  عنوان یکی از جاذبه های تاریخی و گردش
است، بیرون از منطقۀ مسکونی بافران در کنار مزرعۀ َکچوییه 
ــت )تصویر 4(. از آب قنات َکچوییه برای تولید  واقع شده اس
ــت.  ــده اس ــتفاده می ش یخ و نگهداری آن در این یخدان اس

اجزای این یخدان عبارت اند از:

یخ هستند و در گروه یخدان های گنبددار قرار می گیرند. 

1-3. یخدان شهر بافران
ــتان نایین  ــهرهای تاریخی و کهن شهرس ــران یکی از ش باف
ــش کیلومتری جنوب شرقی نایین واقع شده  است که در ش
ــمال به نایین و دشت کویر، از غرب به  ــت. این شهر از ش اس
ــتان طبس، و از جنوب به  ــرق به شهرس بخش کوهپایه، از ش

تصویر 4. موقعیت قرارگیری یخچال بافران نسبت به مزرعۀ کچوییه و شهر بافران در سال 1346 ش )ماخذ: سازمان نقشه برداری(.

.)google earth :تصویر 3. موقعیت قرارگیری سه یخچال شهرستان نایین در شهر بافران، روستای محمدیه و شهر نایین )ماخذ
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حوضچه های تولید یخ )یخ بند یا یخ ساز(
ــده از قنات در این حوضچه های کم عمق ریخته  آب منتقل ش
ــد. این حوضچه های تولید یخ، به صورت  و تبدیل به یخ می ش
گودال های مستطیلی بوده اند که به موازات دیوار سایه انداز و 
در پناه آن و در بخش شمالی مخزن ذخیره یخ حفر شده اند. 
ــانتی متر بوده و در ساخت  عمق حوضچه ها بین 30 تا 40 س
ــت. جداره وکف  این  آنها هیچ گونه مصالحی به کار نرفته اس
حوضچه ها خاک رس قرص و دست نخورده است. در شب های 
ــب هایی که هوا صاف می بود آب  ــتان و عموماً ش ــرد زمس س
ــۀ  مجاور یخدان )مزرعۀ  ــط نهری که از نهر اصلی مزرع توس
ــده و یک الیه  ــد، وارد این حوضچه ها ش َکچوییه( جدا می ش
آب به قطر حدود یک میلی متر داخل حوضچه جمع می شد. 
ــاد این الیه، دوباره آب وارد حوضچه می کردند و  بعد از انجم
ــب های متوالی  ــد از یخ زدن الیۀ جدید این کار را طی ش بع
ــانتی متر  انجام می دادند تا قطعه ای یخ به قطر 30 الی 35 س
ــپس یخ را با تبر قطعه قطعه کرده و در  ــود و س ــکیل ش تش
مخزن یخدان انبار می کردند.2 قالب های یخ با الیه ای از نوعی 
نی3 پوشانده می شد که عالوه بر عایق کاری آن جداسازی یخ 

را نیز راحت تر می کرد. 

دیوارهای سایه انداز
ــید بر آب های منجمدشده  برای جلوگیری از تابش نور خورش
ــرد نگه داشتن فضا، دیوار طویل و مرتفعی  در حوضچه ها و س
ــمت شمال مخزن  ــده است. این دیوارها در س ساخته می ش
ــده اند. در  ــرقی ـ غربی ایجاد ش ــتای ش ذخیرۀ یخ و در راس
ــت و  ــایه انداز، 40/5 متر اس ــوار س ــران طول دی ــدان باف یخ
ــی جانبی نیز با زاویه ای رو به جلوی محوطه یخچال  دیوارهای
به دو سر این دیوار پیوسته اند )نقشۀ 1 و 2( )تصویر 5 و 6(. 

مخزن یخ )گود اصلی( و گنبد روی آن
ــایه انداز و در دل خاک رس  ــوِد مخزن یخ در میان دیوار س گ
حفر شده است. جدارۀ این مخزن از چینه است که با الیه ای 
از کاهگل اندود شده است.4 شکل مخزن به صورت مخروطی 
وارونه است که عمق آن 5/5 متر است )نقشۀ 1( و )تصویر 7(. 

ــمت پایین مخزن  قطر این مخروط در باال 8/80 متر و در قس
ــزۀ گنبد 16متر  ــت. ارتفاع مخزن از کف تا تی ــر اس 2/40 مت
ــت. مخزن دارای دو مدخل ورودی است. درگاه شمالی در  اس
ــتان ها باز می شد و درگاه جنوبی در تابستان ها درگاهی  زمس
ــمالی و رو به حوضچه های تولید یخ قرار دارد که  در بخش ش
ــمت در جدارۀ مخزن 4 پله قرار دارد که از طریق  در این قس
ــمان به درون مخزن می ریختند.  ــا یخ ها را با قالب و ریس آنه
ــمت جنوب است که در این قسمت برای  درگاه دیگر رو به س
ــزن امتداد دارد.  ــارج پله هایی تا کف مخ ــال یخ ها به خ انتق
ــال دار و نگهداری ابزار  ــار این درگاه اتاقکی برای یخچ در کن
ــت. از آنجا که رطوبت و  ــده اس و ادوات مورد نیاز احداث ش
ــت در جداره های مخزن  آب های حاصل از ذوب یخ، می توانس
ــذارد، برای پیش گیری از  ــوذ کرده و اثر مخربی به جای گ نف
ــده که این آب ها  ــایش، چاهی در میان چال حفر ش این فرس
ــر این چاه  ــده اند. در حال حاض ــل آن هدایت می ش به داخ
ــده ولی روزنۀ آن مشخص است  ــنگی پوشانده ش با تخته س
ــت و گل ساخته شده و دارای  )تصویر 7(. گنبد مخزن با خش
ــه صورت گردچین  ــت و ب ــت؛ رویۀ درونی با خش دو رویه اس
ساخته شده و پوشش بیرونی آن الیه ای از چینه است که در 
ضمن عملیات مرمت با مالت کاهگل اندود شده است )تصویر 
ــاب این نوع مصالح که دارای خصوصیات حرارتی ای  5(. انتخ
ــدان را کاهش می دهد،  ــوذ گرما به داخل یخ ــتند که نف هس
ــد مخزن رک  ــت.  گنب ــمندانه صورت گرفته اس کاماًل هوش
ــش به دلیل قابلیت باربری در  ــت. این نوع پوش مخروطی اس
ــیع به کار گرفته می شود. ضخامت دیوار گنبد  دهنه های وس
ــت و هر چه به رأس نزدیکتر می شود از قطر  در پاکار زیاد اس
ان کاسته می شود. دهانۀ این گنبد 8/80 متر است. ضخامت 
ــت. ارتفاع گنبد از  ــن آن2/10 متر اس ــمت پایی گنبد در قس
ــت. روش جالبی در ساخت گنبِد  پاکار تا تیزه 10/45 متر اس
مخزِن این یخدان دیده می شود که بسیار در خور توجه است. 
ــروع مرحلۀ گردچین گنبد، طاق نماهایی دورتادور  قبل از ش
ــاخته شده است.  مخزن به ارتفاع 4/36 و طول 3/34 متر س
بدنۀ طاق نماها با چینه و طاق خشتی با چیدمان رومی ایجاد 

شده است. 
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نقشۀ 1. نقشۀ پالن، مقطع و نمای یخدان بافران )برداشت و ترسیم از: نگارندگان(. 
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نقشۀ 2. نمای سه بعدی یخچال  )برداشت و ترسیم از: نگارندگان(. 

تصویر 6. نمای جنوبی یخچال بافران )عکس از: سلطانی(. 

نقشۀ 2. نمای سه بعدی یخچال  )برداشت و ترسیم از: نگارندگان(. 

تصویر 5. نمایی شمالی یخدان و دیوارهای سایه انداز )عکس از: سلطانی(. 

تصویر 6. نمای جنوبی یخچال بافران )عکس از: سلطانی(. 
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تصویر 5. نمای شمالی یخدان و دیوارهای سایه انداز )عکس از: سلطانی(. 



تصویر7. پله های درگاه جنوبی یخدان که تا کف امتداد دارد. در تصویر 
روزنۀ چاه جذبی کف مخزن مشخص است )عکس از: سلطانی(. 

تصویر8. پله های درگاه شمالی مخزن که یخ ها از طریق آن به درون 
مخزن ریخته می شد )عکس از: سلطانی(. 

2-3. یخدان روستای محمدیه
ــرق  ــتایی کهن و تاریخی در دو کیلومتری ش ــه روس محمدی
ــارج از بافت تاریخی  ــتا در خ ــت. 5یخدان این روس نایین اس
ــده است )تصویر9(.  ــت خوان َحَنفش واقع ش و در انتهای کش
ــان معصومی بوده  ــدان در اختیار میرزا رحیم خ ــت یخ مالکی

ــال های اخیر توسط ادارۀ میراث فرهنگی نایین مرمت  ودر س
ــمارۀ 13662 به تاریخ 1384/8/15  شده است. این بنا به ش
ــت آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قسمت های  در فهرس

تشکیل دهندۀ این یخدان عبارت اند از:

تصویر 9. موقعیت یخ دان محمدیه در انتهای کشت خوان حنفس و نسبت به سه عنصر شاخص محمدیه، نارین قلعه )دژ شهر(، قلعه تاریخی )تخریب شده( 
و مسجد جامع در عکس هوایی سال 1335 شهر محمدیه )مأخذ: سازمان نقشه برداری کشور(. 
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تصویر 11. نمای جنوبی یخدان محمدیه )عکس از: سلطانی(. 

تصویر 10. بزرگ نمایی موقعیت یخدان محمدیه )مأخذ: سازمان نقشه برداری کشور(. 
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حوضچه های تولید یخ
ــات َحَنفش6 برای تولید و ذخیرۀ یخ در این یخدان  از آب قن
ــد. این حوضچه ها در حال حاضر کاماًل از بین  استفاده می ش

رفته و حدودش ناخوانا است. 

دیوار سایه انداز
ــمتی از دیوار سایه انداز این یخدان به علت  در حال حاضر قس
عبور جاده از کنار آن تخریب شده است. طول دیوار باقیمانده 
 20/56 متر است. ارتفاع دیوارها نیز 4/54 متر است )تصویر 10(

)نقشۀ 3(. 

مخزن یخ )گود اصلی( و گنبد روی آن
مخزن این یخدان در عمق 3/46 متری زمین قرار گرفته است. 
ــت. درگاه جنوبی که برای برداشت  مخزن دارای دو درگاه اس
ــده و درگاه شمالی که رو به سمت حوضچه های  یخ ایجاد ش
ــی بقایای اتاقک یخچال دار  ــد دارد. در کنار درگاه جنوب یخ بن
ــاهده است. گنبدخشتی مخزن رک  مخروطی است  قابل مش
ــاکار گنبد 1/89 متر ضخامت  ــت. پ و دهانۀ آن 7/76 متر اس

ــت. ارتفاع گنبد از  دارد و چیدمان آن به صورت گردچین اس
پاکار تا تیزه 9/23 متر است. در ضمِن عملیات مرمت، قسمت 
ــطح بیرونی گنبد با  ــازی و س ــۀ گنبد در تیزه بازس فروریخت

کاهگل اندود شد )تصویر 11(. 

3-3. یخدان محمدآباد
ــوب غربی بافت تاریخی نایین در محدودۀ  این یخدان در جن
ــده است )تصویر 12(7. امروزه بر اثر  باغات محمدآباد واقع ش
ــهر، این باغات تبدیل به خانه های مسکونی شده  ــعۀ ش توس
ــده اند. هر اثری  با  ــاخته ش و این خانه ها گرداگرد یخدان س
ــاخت، از دسترسی ها و مفصل هایی  توجه به زمان و مکان س
ــتقرار در بافت طبیعی،  ــن اس ــوردار بوده و ضم ــی برخ حیات
شهری و روستایی با محیط و بستر طبیعی خود انس و الفت 
ــتی  ــت. این هم زیس یافته و به گونه ای ارتباط برقرار کرده اس
ــیه ای بناها نیز هماهنگی  ــی ـ طبیعی با الحاقات حاش تاریخ
ــو با جریان تاریخ و فرهنگ و اعتقادات  ــته، همس کامل داش
ــا جغرافیای طبیعی  ــتفاده در آن نیزی ب بوده و فن مورد اس
ــیوۀ زندگی،  ــت. امروزه تغییر ش ــته اس مکان همخوانی داش

نقشۀ 3. پالن و مقطع یخدان محمدیه، دیوار تخریب شده سوي شرقي از روي عکس هوایي 1335 ش بازسازي شده است 
)مأخذ: برداشت و ترسیم نگارندگان(.
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تصویر 12. موقعیت یخدان محمدآباد در کنار باغات محمدآباد و نسبت به سه عنصر شاخص بافت تاریخی نایین نارین قلعه، مسجد جامع و بازار در عکس 
هوایی سال 1335 نایین )مأخذ: سازمان نقشه برداری کشور(. 

ــای گوناگون طراحی و اجرا  کاربرد مصالح و پیدایش روش ه
ــه دار کردن وحدت جغرافیایی( نوعی انقطاع در  )ضمن خدش
ــتایی پدید آورده  ــهری و روس ــل تاریخی بافت های ش تسلس
است. چنانچه شاهد بوده ایم، تحوالت مختلف تاریخی سبب 
جدا شدن بناها از بافت طبیعی، روستایی و شهری خود شده 
ــد و چه بنا در  اند. به هر تقدیر، چه این انفصال رخ داده باش
ــان وضعیت به حیات خود ادامه دهد، پیش بینی حریم و  هم
ــا بتواند این بناها را از  ــت ت ضوایط ویژۀ حفاظتی ضروری اس
ــات احتمالی مصون دارد )محبعلی و مرادی،  ضایعات و صدم
ــه کارکرد خود که تولید و  ــا با توجه ب 151:1387(. یخدان ه
ذخیرۀ یخ بوده در مکانی استقرار می یافتند که اطراف آنها را 
ــا در معرض جریانات هوا که الزمۀ  ــچ بنایی احاطه نکند ت هی

ــته در  محدودۀ  ــرار بگیرند. در گذش ــت ق چنین بناهایی اس
ــه بود که امروزه  ــدان باغ های محمدآباد قرار گرفت حریم یخ
ــدن قنات این باغ ها تبدیل به خانه های  با توجه به خشک ش
ــه حریم فنی و  ــت ک ــده اند. بنا بر این الزم اس ــکونی ش مس

منظری  و ضوابط ویژۀ حفاظتی یخدان مشخص شود. 
ــمارۀ ثبتی 2095 بخش یک حوزۀ  یخدان محمدآباد واجد ش
ــند اخذشده در سال 1378  ــت و بر اساس س ثبتی نایین اس
ــت.8 این  ــط ادارۀ اوقاف نایین، 4 دانگ یخدان وقفی  اس توس
اثر به شمارۀ 11565 در تاریخ 1383/12/24 در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است. 
ــاختار کالبدی با سایر یخدان های       این یخدان از لحاظ س
نایین تفاوت هایی دارد. مخزن یخدان دارای سه ورودی است. 
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نقشۀ 4. پالن و مقطع یخدان محمدآباد )برداشت و ترسیم از: نگارندگان(. 

تصویر 13. وضع کنونی نمای شمالی یخدان محمدآباد. در تصویر حوضچه های تولید یخ مشخص است 
)مأخذ: آرشیو ادارۀ میراث فرهنگی نایین(. 
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ــمالی و جنوبی درگاه دیگری نیز در سمت  عالوه بر درگاه ش
ــت. همچنین دیوار سایه انداز در  شرق مخزن تعبیه  شده اس
ــرقی واقع شده و حوضچه های تولید یخ نیز در  کنار درگاه ش
ــۀ 4 و تصویر 13(. بنابراین  ــمت قرار گرفته اند )نقش این قس
ــرقی مخصوص انتقال یخ های تولیدی در حوضچه ها  درگاه ش
ــایر  ــایه انداز بر خالف س ــت. دیوار س به داخل مخزن بوده اس
ــت و طول آن  ــده اس ــمت مخزن واقع ش یخدان ها در یک س
ــکل  و عمق  ــت. امروزه ش ــاع آن 5/56 اس ــر و ارتف 8/65 مت
ــته شدن از خاک آواِر تیزۀ گنبد  مخزن یخدان به دلیل انباش
مشخص نیست )نقشۀ 8(. دهانۀ گنبد مخروطی مخزن 8 متر 
ــت. ارتفاع  ــول دارد و ضخامت گنبد در پاکار 1/89 متر اس ط
ــمت تیزۀ آن فرور  ــت و قس گنبد از پاکار تا تیزه 12 متر اس

ریخته است )تصویر 14(. 

4. وضعیت امروزی یخدان های نایین و پیشنهادی برای 
تغییر کاربری آنها

در حال حاضر از سه یخدان نایین، دو یخدان محمدیه و بافران 
ــده اند ولی یخدان محمدآباد نیاز به مرمت دارد. با  مرمت ش
ــازی و ذخیرۀ یخ که کارکرد اصلی  توجه به اینکه عمل یخ س
ــوخ شده و  این بناها بوده به دالیل مختلفی امروزه کاماًل منس
از رونق افتاده است برای احیا و تغییر کاربری یخدان ها، موارد 

زیر پیشنهاد می شود:
ــاد در کنار بافت  ــدن یخدان محمدآب ــا توجه به واقع ش      ب
تاریخی نایین و همجواری با سایر آثار تاریخی این بافت مانند 
ــاجد تاریخی و بازار )تصویر  خانه های تاریخی، آب انبارها، مس
15( بهتر است این یخدان بعد از مرمت و خوانا کردن خطوط 
ــود در مخزن  ــارج کردن آوارهای موج ــی بنا از قبیل خ اصل

تصویر 14. نحوۀ چیدمان و قسمت فروریختۀ تیزۀ گنبد )مأخذ: آرشیو ادارۀ میراث فرهنگی نایین(. 
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یخدان و معلوم کردن حوضچه های یخ ساز و بازسازی و مرمت 
دیوار سایه انداز، به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری نایین 
ــده و تمامی مراحل تولید و نگهداری یخ در این بنا  معرفی ش

به صورت کامل مستندسازی و معرفی شود. 

نتیجه گیری
ــه دستۀ بدون گنبد، تونلی و گنبددار  یخدان های ایران به س
ــه یخدان شهرستان نایین شامل یخدان  تقسیم می شوند. س
ــتۀ یخدان های گنبددار  محمدیه، بافران و محمد آباد در دس
ــتای پاسخ به سؤاالت،  قرار می گیرند. در این پژوهش در راس
به بخشی از مسائل مربوط به یخدان ها پرداخته شد و مواردی 
ــائل اقلیمی  ــایه انداز با مس مانند ارتباط جهت گیری دیوار س
ــی و نحوۀ چیدمان  ــزان تولید یخ، فن شناس ــر منطقه و می ه
گنبد مخزن و بررسی سازهای آن مانند تحلیل نیروها و غیره 
می تواند موضوع پژوهش های آتی باشد. در انتها موارد زیر به 

عنوان نتیجه گیری و جمع بندی بیان می شود:
ــورد نیاز یک  ــرد و فضاهای کالبدی  م ــه به کارک ــا توج 1. ب
ــن بناها در وهلۀ  ــدان، مهمترین عامل در مکان یابی ای یخ
ــالم و قابل شرب و سپس در نظر گرفتن  اول تأمین آب س
ــاخت یخدان بوده است.  ــیعی برای س ــبتاً وس محدودۀ نس
ــکونی و در  بنابراین یخدان ها همگی خارج از محدودۀ مس
ــت خوان ها یا باغات واقع شده اند و برای استفاده  کنار کش
ــت  از آب رو آمدۀ قنات که در حال آبیاری کشت خوان هاس
احداث شده اند. عالوه بر این با استقرار یخدان ها در فضای 
ــتر در معرض  ــه اطراف آنها هیچ بنایی نبوده، بیش بازی ک
جریانات هوا که الزمۀ چنین بناهاییست، قرار می گرفتند. 
ــایر بناهای عام المنفعۀ شهری که اکثراً موقوفه  2. بر خالف س
هستند یخدان ها مالک خصوصی دارند. البته از سه یخدان 
ــال محمدآباد وقفی  ــال چهار دانگ یخچ ــن یک یخچ نایی
ــئله وقف در یخدان ها شکل  ــت که مس ــلم اس ــت. مس اس
ــایر بناها عبارت بوده از  ــت. وقف در س ــته اس ویژه ای داش
ــتفاده مستقیم عموم مردم از آن بناها در حالی که وقف  اس
در یخدان بیشتر به معنای اختصاص عایدات فروش یخ به 
ــت لذا بعید به نظر می رسد که یخدان  امور خیریه بوده اس

وقفی مستقیماً مورد استفاده عام المنفعه شود. 
ــورد قدمت و زمان احداث یخدان ها هیچ گونه مدرک  3. در م
ــندی به دست نیامد ولی قدمت این آثار را می توان به  و س

دورۀ قاجاریه و صفویه نسبت داد. 
ــتفاده از روش  ــاز با اس ــِق یخ س ــای کم عم 4. در حوضچه ه
ــازی انفعالی و بهره گیری از دمای پایین در آستانۀ  سردس
ــتانی، یخ تولید می شد. در شب های  یخ بندان شبهای زمس
ــه آب را در حوضچه ها جاری  ــتانی هنگامی ک ــرد زمس س
ــد و برای واکنش  می کردند به طور طبیعی یخ تولید می ش
ــرایط خاص اقلیمی و افزایش سرعت یخ زدگی،  بهتر در ش
ــایۀ  ــا را به تدریج از آب پر می کردند. هنگام روز نیز س آنه
ــایه انداز فضا را سرد  ــده توسط دیوارهای طویل س ایجادش

نگه می داشت. 
ــداری و ذخیرۀ یخ به مدت طوالنی، نیازمند یک عایق  5. نگه
ــخ را در داخل گودالی  ــود. بدین منظور ی حرارتی خوب ب
ــده بود، حفظ می کردند. ارتفاع  که در درون زمین کنده ش
بسیار بلند گنبد یخدان به این علت بود که در طی روزهای 
ــتان، خصوصاً در مناطق گرم و خشک که تابش  گرم تابس
ــال را گرم می کند، هوای گرم در ارتفاع  آفتاب درون یخچ
باالتری قرار گیرد و سطوح پایین تر خنک تر باشد. بنابراین 
با توجه به ماهیت کارکردی یک یخدان ساختار کالبدی و 
معماری آن متناسب با عایق نگه داشتن بنا و حفظ برودت 

داخلی آن بوده است. 
ــت و در حقیقت  ــق گودال های ذخیرۀ یخ متفاوت اس 6. عم
ــتگی دارد: نخست آنکه به اندازهای به حفر  به دو عامل بس
ــبی از رطوبت و  زمین مبادرت می کردند تا از میزان مناس
ــرما برای نگهداری یخ بهره مند شوند و دیگر یخ تولیدی  س
ــب با جمعیت مصرف کننده باشد. سه یخدان نایین  متناس
ــده اند که  ــر کدام در یک محدودۀ مکانی احداث ش نیز ه
ــرای جمعیت کم آن محدوده  ــزان یخ تولیدی هر یک ب می

کافی بوده است. 
ــت و گل بر  7. گنبد مخروطی مخزِن ذخیرۀ یخ با مالت خش
ــد که انتخاب این فرم کالبدی و  روی مخزن ساخته می ش
ــتای عایق کردن بنا و حفظ  ــتفاده در راس مصالح مورد اس
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برودت داخلی مخزن یخدان  بوده است. 
ــمت شمال  ــتند که یکی در س 8. یخدان ها اغلب دو در داش
ــد و درگاه دیگر  مابین محل یخ بند و مخزن یخ ایجاد می ش
نیز در سمت جنوبی تعبیه میشد. در فصل زمستان و زمان 
ــمالی استفاده می شد و یخ ها را از یخ بند  یخسازی از در ش
ــط پله های این قسمت  به داخل  مخزن  می ریختند.  توس
درگاه سمت جنوبی در فصل تابستان باز می شد و یخچالدار 
ــرده و به فروش  ــن در یخ را از مخزن خارج ک ــق ای از طری

می رساند. 
9. تزیینات خاصی در این بناها دیده نمی شود فقط در یخدان 
بافران در اجرای گنبد مخروطی مخزن طاق نماهایی با بدنۀ 
ــپس پوشش رگچین گنبد شروع  چینه ای ایجاد شده و س
ــۀ مخزن یخ از حالت  ــود. با ایجاد این طاق نماها بدن می ش

یک دستی و صاف بودن خارج شده است. 

پی نوشت ها
1. دیگر آثار تاریخی بافران عبارت اند از: قلعۀ رستم مربوط به دورۀ 
ــجد جامع مربوط به قرن سوم یا چهارم هجری،  ساسانیان، مس
ــیاب  ــاد، قدم گاه امام رضا، و آس ــجد علی آب ــجد مصلی، مس مس

گورآباد. 
ــی مفیدی از  ــک آقای حیدرعل ــمت با کم ــات این قس 2. توضیح
ــد. نامبرده در حدود چهل سال  معّمرین مطلِع محلی تکمیل ش
ــت خوان َحَنفش بوده و آگاهی های مفیدی در  پیش میراب کش
ــاره کردند یخ ها که  ــد. هم چنین اش ــورد یخدان ها ارایه کردن م
ــد، درون کیسه ای از  ــط مردم از یخچال دار خریداری می ش توس
موی بز ریخته شده و توسط چارپایان به محل مصرف می رسید 
ــه باعث می شد تا با جذب  ــت که جنس این کیس )مشخص اس
ــط شده و مانع نفوذ گرمای فضای بیرون به  رطوبت یخ ها منبس

داخل کیسه می شد(. 
ــاط نایین مانند  ــی در نیزارهای برخی از نق ــته نوعی ن 3. در گذش
ــت خوان شهداد می رویید که در این یخدان ها مورد استفاده  کش

قرار می گرفت. 
ــبختانه در هر سه یخچال امکان سونداژ بدنۀ مخزن وجود  4. خوش

داشت و بر اساس آن ترکیب مالت بدنۀ مخزن مشخص شد. 

ــود. این  ــهرداری نایین اداره می ش ــه امروزه زیر نظر ش 5. محمدی
روستا دارای بافت تاریخی غنی و زیبایی ست. یخدان بیرون این 
ــی محمدیه عبارت اند از: قلعه،  ــایر آثار تاریخ بافت قرار دارد. س
ــرکوچه )متعلق به اوایل دورۀ اسالمی(، مسجد جامع  مسجد س
)قرن 3 هجری(، مسجد سّید )دورۀ صفویه و قبل از آن(، حمام 

و حسینۀ پادرخت، آسیاب ریگاره، کارگاه های عبابافی، و. . . . 
ــود،  ــط یک قنات آبیاری می ش 6. در نایین به محدوده ای که توس
ــود. راستای قنات َحَنفش حدوداً شرقی  کشت خوان گفته می ش
ــمال محمدیه قرار گرفته  ــت خوان آن در ش ــت و کش ـ غربی اس
ــت. یخدان محمدیه نیز در انتهای این کشت خوان مکان یابی  اس

شده است. 
ــدۀ نایین است که  7. قنات محمدآباد از جملۀ قنات های خشک ش
ــوب و جنوب غربی نایین و در  ــت خوان و باغ های آن در جن کش

خارج از بافت تاریخی واقع شده بود. 
8. در عکس هوایی سال 1335 نایین نیز مشخص است که قسمت 

غربی این دیوار تخریب شده است. 
ــی یخدان ها  ــی مطالب این بخش که مربوط به گونه شناس 9. تمام
ــنتی ایران  نوشتۀ وحید  ــت از کتاب بررسی اقلیمی ابنیه س اس

قبادیان صفحات 316 تا 330 برداشت شده است. 
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