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چکیده
در  گوارا  آب  تهیۀ  آن  در  که  است  خشکی  و  گرم  مناطق  شمول  در  ایران  کشور  از  زیادی  بخش 
فصل های گرم سال همواره دشوار بوده است. معماران برای رفع معضل مردم این مناطق، یخچال های 
سنتی را ابداع کرده  اند. هندسه یکی از عوامل اثرگذار در طراحی فرم این یخچال هاست. بررسی و 
گونه شناسی هندسی یخچال ها در حفظ و نگهداری این عنصر معماری مؤثر است. بر اساس بررسی های 
استان کرمان  صورت گرفته، پژوهشی دربارۀ جایگاه هندسه در گونه شناسی فرم عناصر یخچال های 
)به خصوص گنبد آن ها( انجام  نشده است. در این پژوهش سعی شده است برای نخستین بار به جایگاه 
هندسه در فرم و شکل گنبد یخچال های استان کرمان پرداخته شود. این مقاله بر اساس مطالعات 
کتابخانه ای و میدانی نوشته شده و روِش تحقیق آن، تحلیلی ـ توصیفی است. نویسندگان این مقاله 
با هدف بازخوانی ویژگی هندسی )پالن و نما( گنبد یخچال های کرمان سعی کرده اند عوامل مؤثر در 
شکل گیری فرم آن ها را بررسی و تحلیل کنند. با توجه به یافته های این تحقیق مشخص شد که محل 
قرارگیری گنبد متأثر از عوامل جغرافیایی به خصوص زاویۀ تابش خورشید در محل ساخت یخچال 
و همچنین ایستایی دیوار سایه انداز است. ابعاد دهانۀ گنبد بر شکل آن و کیفیِت پله های ورودی به 
از فرم ُرک و پله های ورودی مخزن به  صورت  اثرگذار است. در یخچال های کوچک تر گنبد  مخزن 
مستقیم است و در یخچال های بزرگ تر، فرم گنبد به  صورت پلکانی و پله های ورودی مخزن مدور 

است. 
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مقدمه
ــنتی با شناختن و بهره گیری از وضع طبیعی و اقلیمی،  معماران س
ــواری های زندگی ساکنان هر منطقه داشته  ــعی در مقابله با دش س
ــرمای بیش  از  ــد. از جملۀ این ویژگی های طبیعی می توان به س  ان
ــتان مناطق کویری اشاره کرد. در این  ــتان و گرمای تابس حد زمس
ــازه ای بودند تا بتوان با استفاده  ــاخت س مناطق معماران به فکر س
ــتان، یخ مورد نیاز برای تهیۀ آب گوارا و  ــرمای شب های زمس از س
حفظ و نگهداری مواد غذایی در تابستان فراهم کرد. با همین هدف 
معماران عنصری شهري به نام یخچال طراحی و ساخته  اند. ریخت 
ــاس عوامل مختلفی شکل می گیرد که یکی از این  یخچال ها بر اس

عوامل هندسه ]خاص[ است.
ــکونی  ــدودۀ بافت مس ــارج از مح ــا در خ ــری یخچال ه      قرارگی
ــت دادن فعالیت و کاربری و اثر باران  ــته، از دس ــهرها در گذش ش
ــث از بین رفتن این  ــیمیایی باع ــایر عوامل فیزیکی و ش و باد و س
ــت. به سبب پراکندگی یخچال ها  ــمند معماری شده  اس گونۀ ارزش
ــتردگی سطح کشور ایران کمتر مورد محافظت قرار  با توجه به گس
ــت. عالوه بر  ــی از آن ها درگذر زمان از بین رفته اس گرفته و بخش
ــث از بین بردن فرم  ــان در مرمت یخچال ها باع ــدس و گم آن، ح
ــده است. با گسترش شهرها، یخچال ها به  مرور  اصلی یخچال ها ش
زمان در منطقۀ شهری واقع شده و بر اثر ساخت وسازهای جدید و 
ــده و به فراموشی سپرده می شوند.  کمبود فضا این بناها تخریب ش
ــرفته، این بناها  ــدن تکنولوژی های پیش عالوه بر این با متداول ش
کاربری خود را از دست  داده  اند. نتایج این پژوهش باعث بازخوانی 
معماری گذشتگان و افزایش تجربه و دانش معماران امروز می شود 
و می توان با بررسی هندسۀ گنبد یخچال ها در شناخت و محافظت 
درسِت این سازه های کهن معماری گامی بنیادین برداشت. در این 

راستا سعی در یافتن پاسخِ  سؤاالت زیر شده است:
ــالن در خنک کردن فضای داخلی  ــتقرار گنبد در پ .1 آیا نحوۀ اس

گنبد نیز مؤثر است؟
2 .عوامل اثرگذار بر محل قرارگیری ورودی گنبد چیست؟

3. شکل گیری فرم گنبدها بر چه اساسی بوده است؟
ــت نمونه ها و مدل کردن آنها در نرم افزار       این پژوهش با برداش

ترسیمی اتو کد به تحلیل و مقایسه آنها پرداخته است.

پیشینۀ تحقیق
ــگران متعددی در بارۀ یخچال ها پژوهش کرده  اند  تاکنون پژوهش
ــیاحان اشاره کرد. برخی از سیاحان  که از میان آن ها می توان به س

ــهرهای مختلف پرداخته  اند. شاردن1 در  به توصیف یخچال های ش
ــان را  ــفرنامۀ خود یخچال های اصفهان و کاش ــفر به ایران و س س
ــیراز و  ــت. همچنین چارلز ویلز2 یخچال های ش ــف کرده اس توصی
ــهر تبریز را توصیف کرده اند و ژول  مادام دیوالفوا3 یخچال های ش
لورنس4 یخچال گرمسار و لرد کرزن5 یخچالی در سبزوار و کرنلیس 
ــاردز7 یخچال های کرمان را  ــن6 یخچال قم و فردریک ریچ دو بروی
ــیده  اند. نخستین مقاله در مورد یخچال ها تاریخچه،  به تصویر کش
کارکرد و معماري آن به محمدعلي مخلصي تعلق دارد که در سال 
1374 تحت عنوان »یخچال هاي قدیمي شاهکار معماري ایران، در 
مجموعه مقاالت کنگره ارک بم به چاپ رسید. در این میان برخی 
از محققان واژگان مرتبط با یخچال ها را منتشر کرده  اند )بهشتی و 
قیومی بیدهندی، 1388(. یخچال در لغت چاله ای است که در آن 
ــی، 1390(. نویسندگان متعددی نیز  یخ نگهداری می شد )طاووس
ــی تاریخچه یخچال ها پرداخته  اند )بهادری نژاد و دهقانی،  به بررس
ــینۀ تاریخی  ــبزی، 1393(. از پیش ــی و رنجبر و س 1390(، )عالی
ــازها تا دورۀ صفویه، اطالعات دقیقی در دست نیست هرچند  یخ س
در متون قدیمی و تاریخی و حتی اشعار قبل از دورۀ صفوی استفاده 
ــخنی به میان  ــود اما از نحوه تولید آن س از یخ به  وفور دیده می ش
نیامده است. در متون تاریخی نیز اشاراتی به یخدان شده است که 
ــاره کرد )مخلصی،  از جملۀ آن می توان به کتاب انیس الطالبین اش
1374: 684(. برخی از پژوهشگران مناطق دارای یخچال را معرفی 

کرده  اند )شفقی 1386؛ موسوی 1383؛ کیانی 1379(. 
ــد که  ــده  ان ــاخته می ش ــی س ــران در مناطق ــای ای      یخچال ه
تابستان های بسیار گرم و زمستان هایی با حداقل 20 روز یخبندان 
ــته  اند، یعنی بر فالت ایران )در شهرهای جنوبی البرز و شمال  داش
ــه در همه حال  ــوب کویر(؛ فالتی ک ــان و جن ــمال خراس کویر، ش
کم آب، گاه یخبندان و گاه گرم و سوزان است. همچنین یخچال ها 
ــر و صحرای  ــت کوی ــه در پای کوه ها و میان دش ــهرهایی ک در ش
ــه، پراکنده  اند. اقلیم فالت  ــوت و کوه هایی که آن ها را در برگرفت ل
ــاختن یخ را  ــتان که س ــرمای کافی زمس ایران دارای دو ویژگی س
ــازد و گرمای شدید در تابستان است؛ گرمایی که  امکان پذیر می س
ــتفاده از یخ را در این فصل دلپذیر می کند )هورکارد و پیربرتو،  اس
ــاختار و عناصر  ــندگان به تحقیق در س ــیاری از نویس 1374(. بس
ــازندۀ یخچال ها پرداخته  اند )مخلصي، 1374؛ قبادیان، 1385؛  س
ــوی، 1383؛ علیزاده گوهری و  بهادری نژاد و دهقانی، 1390؛ موس
لطیفی، 1385؛ دهقانی، 1388(. ساختمان یخچال ها از پیچیدگی 
خاصی برخوردار نیست. اجزای اصلی یخچال شامل دیوار سایه انداز 
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ــاختمان  ــایه انداز فرعی، حوضچه های تولید یخ، س اصلی، دیوار س
ــت. اما همۀ این  ــزن یخچال، انبار، اتاق یخچالبان و ورودی اس مخ
ــت )پاپلی  ــۀ یخچال ها وجود ندارد و یا مانند هم نیس ــزا در هم اج
ــه عملکرد و کاربرد یخچال  ــته ای از محققان ب یزدی، 1378(. دس
ــتفاده از آن پرداخته  اند )دهقانی، 1388(. بهترین وقت  و زمان اس
ــود. یخچالی ها می گفتند  ــن آب برج قوس )برج آخر پاییز( ب گرفت
ــرمای زمستان است و  ــدیدتر از س ــرمای ماه قوس )آذزماه( ش س
ــود به امید بعد از آن  معتقد بودند که اگر در آن برج یخ گرفته نش
ــهری، 1369(. موضوع بیشتر پژوهش ها در زمینۀ  نباید باشند )ش
ــهر یا یک  ــاختار یک ش ــا، وصف کلی یک یخچال در س یخچال ه
بافت تاریخی است )جانب اللهی، 1385؛ دهقان مهرجردی، 1390؛ 
شیخ اسدی و زمانزاده، 1392؛ رضوی نسب و فخرآبادی پور، 1393؛ 
ــیاری از پژوهشگران غربی نیز دربارۀ یخچال های  پویا، 1371(. بس
ــه معرفی کلی یخچال ها،  ــتر آنها ب ایران پژوهش کرده  اند که بیش
ــران پرداخته  اند )Herrmann,2004؛  ــزا و نحوۀ تهیۀ یخ در ای اج

.)Beazly,2006 ؛Shafer,2013 

ــید که  ــه این نتیجه رس ــی می توان ب ــم انداز کل ــک چش      در ی
ــه و هندسه  ــگران و نظریه پردازان متعددی به بحث هندس پژوهش
در معماری پرداخته  اند. اکثر این نظریه پردازان معماری را برگرفته 
از عامل هندسه می دانند و بیان می کنند که اجزای یک بنا بر پایۀ 
ــۀ ویژۀ خود به وجود آمده و در جای خود قرار گرفته است.  هندس
ــاس می توان عنوان کرد که عناصر سازندۀ یخچال ها نیز  بر این اس
دارای هندسه )پالن و نما( مختص به خود بوده است. با بررسی های 
انجام شده می توان مجموعۀ مطالعات فوق را در چند دسته تقسیم 
ــیاحان و نویسندگان غربی انجام داده  اند؛  کرد: پژوهش هایی که س
ــی  ــته ای دیگر که کالبد کلی و فرم را تحلیل کرده اند؛ و بخش دس
که مطالعات تاریخی انجام داده  اند. با این حال بیشترین پژوهش ها 
ــهرها می پردازد.  ــی یخچال های ش به نمونه های مطالعاتی و بررس
ــی جامع و دقیق کلیۀ پژوهش ها ضعف مطالعات و تحلیل ها  بررس
ــکل گیری فرم یخچال ها را به خصوص  ــۀ کالبد در ش در بارۀ هندس

فرم نهایی گنبد آن ها آشکار خواهد ساخت.

روش تحقیق
روش تحقیق این مقاله تحلیلیـ  توصیفی است. اطالعات و داده های 
ــاس مطالعات کتابخانه ای و میدانی کسب  اولیۀ این پژوهش بر اس
ــت. مطالعات کتابخانه ای شامل مطالعات اسناد و کتاب ها   شده اس
ــع آوری نمونه های  ــامل جم ــت و مطالعات میدانی ش و مقاالت اس

مطالعاتی و برداشت )تهیۀ نقشه( پالن و نمای یخچال ها بوده است. 
نمونه های مطالعه شده در این پژوهش 11یخچال  موجود در استان 
ــتان کرمان  ــت. این یخچال ها به  صورت پراکنده در اس کرمان اس
ــت شده و سپس پالن آن ها  قرار گرفته  اند. نمونه ها تک تک برداش
ــیم  شده و در نهایت تحلیل شده اند. پالن ها با مترهای لیزری  ترس
ــپس در نرم افزار ترسیمی اتوکد  ــده و س ــتیکي برداشت ش و پالس
ــه های موجود، تک به تک نمونه ها  ــدند. جهت تصدیق نقش پیاده  ش
ــط نگارندگان مجدداً )با ابزار دقیق( برداشت شدند و سپس با  توس
ــه شده و تصحیح شدند. این  گونه شناسی  نقشه های موجود مقایس
ــت و در سایر  ــده اس ــترده تری از یخچال ها انجام ش در طیف گس
ــت آمده است. این پژوهش از لحاظ  نمونه ها نتایج مشابهی به دس
هدف کاربردی است؛ به این معنا که به مشکالت واقعی و آنچیزی 
که در فرآیند اجرا استفاده می شود می پردازد و متغیرهای پژوهش 

از نوع کیفی هستند. 

یخچال ها و اجزای آن ها
ــاً در مناطق گرم و  ــۀ ایران زمین و خصوص ــر خط عموماً در سراس
ــتان های داغ با گرمای طاقت فرساست،  ــک آن، که دارای تابس خش
ــمار می رفته  است که عالوه بر  یخ همواره از ضروریات مردم به ش
ــتفاده  ــرب، برای حفظ خوراکی ها نیز مورد اس خنک کردن آب ش
ــه مناطق کویری  ــت. احداث یخچال  منحصر ب ــرار می گرفته اس ق
نبوده بلکه در مناطق پرآب و معتدل مازندران و گیالن و شهرهای 
ــدل نیز برخوردار اند نیز نقش  ــتان های معت غربی ایران که از تابس
بسیار مهم و محسوسی ایفا می کرده است )مخلصی، 1374: 686(.  
ــال از وضع آب و  ــا و چگونگی کارکرد هر یخچ ــداد زیربخش ه تع
ــرد و  ــت. در گذر از مناطق س هوایی هر منطقه پیروی می کرده اس
بلند کوهستانی به سوی جاهای گرم و پست ایران، تغییر و تکامل 
ــۀ یخچال آشکار می شود )طاووسی، 1390(. یخچال ها  طرح و نقش
ــۀ تولید یخ و  ــایه انداز، حوضچ ــه بخش اصلی به نام دیوار س از س

مخزن نگهداری یخ تشکیل  شده  اند.
     دیوار سایه انداز دیوار بسیار طویل و بلندی بوده که در راستاي 
ــرق به مغرب کشیده می شده است. ارتفاع بلند این دیوارها که  مش
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ــمت جنوبی دیوار  ــزرگ در قس ــت بندهای ب ــدام به احداث پش اق
می کردند )تصویر 2()مخلصی، 1374: 689(.
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ــود. هیچ گونه مصالحی در احداث این حوضچه ها به کار نمی رفت  ب
ــی، 1374: 690(. در مناطقی مانند اصفهان حوضچه های  )مخلص
ــدن هوا زیر کشت می بردند  ــازی را بعد از پایان کار و گرم ش یخ س
ــت  ــتقیماً به دس ــبزی کاری می کردند و محصول را مس و اغلب س

ــل در  ــن عم ــفقی، 1386(. ای ــاندند )ش ــدگان می رس مصرف کنن
یخچال های سیرجان کرمان نیز انجام می شده است )تصویر 3(.

     مخزن یخ شامل گود ذخیرۀ یخ و پوشش آن است. گوِد اصلی، 
ــد. دیوارهای  ــل ذخیرۀ یخ بوده و در زمینی هموار کنده می ش مح
گود معموالً با کاهگل یا ساروج اندود می شد و در کف آن مجرایی 
ــد. آب های حاصل  ــت که به چاهی عمیق تر ختم می ش وجود داش
ــدند  ــده و از گود اصلی دور می ش از ذوب یخ در این چاه ریخته ش
ــاخته می شد به  صورت  )تصویر 4(. بنایی که بر روی گود اصلی س
ــازن یخ، به  صورت  ــود. در اکثر نقاط ایران مخ ــدی و تونلی ب گنب
ــتو یا رک مخروطی )خرستوک( بوده  ــش )فرم( بس گنبدی با پوش
است )مخلصي، 1374( )تصویر 5(. در این  گونه مخازن، گود اصلی 
به شکل دایره با شعاعی تا حدود 4 متر و گاه بیشتر ایجاد می شد. 
راه پله ای داخلی در طول دیوار مخزن به سمت پایین و یا در محور 
ــی مستقیم به  ــد که دسترس ــاخته می ش دایره تا انتهای مخزن س
قالب های یخ را امکان پذیر می کرد )پاپلی یزدی، 1378()نقشه 2(. 
ــاختمان یخچال کاماًل در دل  در برخی از مناطق ایران، مخزن و س

زمین فرو می رفت و به شکل تونلی ساخته  می شد )تصویر 6(.

تصویر 4. مخزن یخچال لنگر ماهان )عکس از: نگارندگان(.

تصویر 1. دیوار سایه انداز اصلی و فرعی یخچال مؤیدی کرمان )عکس از: نگارندگان(.

تصویر 2. پشت بندهای جنوبی دیوار سایه انداز یخچال ریگ آباد کرمان 
)عکس از: نگارندگان(.

نقشۀ 1. پالن یخچال مؤیدي کرمان )ترسیم از: نگارندگان(.

تصوير 3. يخچال دوقلو سیرجان و حوضچۀ تولید يخ )مأخذ: آرشیو زنده روح(.
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تصویر 5. یخچال گنبدی کبوترخان کرمان  
 .)Jorgensen2012,208 :مأخذ(

نقشۀ 2. پله های دسترسی به چالۀ مخزن  
)مأخذ: قبادیان 1385: 323(.

تصویر 6. یخچال تونلی در تبریز 
)مأخذ: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری(. 

ــه انواع یخچال  ــرم کلی و تعداد اجزا ب ــاس ف ــا بر اس      یخچال ه
ــال نیمه کامل  ــاده، یخچال بدون طاق، یخچ ــار، یخچال س برف انب
ــای زیرزمینی،  ــایه انداز(، یخچال کامل، یخچال ه ــدون دیوار س )ب
ــتان  ــوند. یخچال های اس ــته بندی می ش و یخچال های تونلی دس
ــتند. این نوع یخچال ها دارای  ــان به  صورت گنبدی کامل هس کرم
ــداری یخ، حوضچۀ یخ بند بوده  ــایه انداز، گنبد، مخزن نگه دیوار س
ــر7( و برخی از آن ها عالوه بر این اجزاي اصلي دارای اجزای  )تصوی

فرعی شامل انبار و اتاق یخچالبان نیز هستند.

تصویر 7.  فرم مدل سازی شده اجزای یخچال عباس آباد حاجی 
رفسنجان کرمان )ترسیم از: نگارندگان(.

معرفی یخچال های استان کرمان
ــرور زمان  ــت دادن کاربری خود به  م ــبب از دس ــا به س یخچال ه
ــایش یافته و از بین رفته  اند. استان کرمان دارای یخچال های  فرس
ــت که امروزه فقط تعدادی از این یخچال ها باقی   ــیاری بوده اس بس
ــمارۀ 1 نام، محل و دورۀ ساخت آن ها آمده  مانده  اند. در جدول ش

است.
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بررسی گنبدهای یخچال های استان کرمان
ــتان کرمان بر اساس هندسۀ گنبد متفاوت هستند.  یخچال های اس
ــی گنبد، نحوه اتصال،  ــکل کل ــن تفاوت ها را می توان در فرم وش ای
ــکان مخزن  ــری ورودی و نوع پل ــل قرارگی ــل قرارگیری، مح مح
ــاهده کرد. سعی شده است در این بخش به بررسی ویژگی های  مش

هندسی گنبد یخچال های استان کرمان پرداخته شود.

جدول 1. معرفی یخچال های مطالعه شده )مأخذ: نگارندگان(.

بررس�ی استقرار گنبد نس�بت به دیوار س�ایه انداز در پالن 
یخچال ها

ــبت به دیوار  ــاس محل قرارگیری گنبدها نس پالن یخچال ها بر اس
ــت. محل قرارگیری  ــهرهای گوناگون متفاوت اس ــایه انداز در ش س
ــتادکار و وضع اقلیمی محِل  ــب با مهارت اس گنبد در پالن متناس

ــی از یخچال ها، گنبد در  ــود. در برخ احداث یخچال تعیین می ش
شمال دیوار سایه انداز و در برخی از آن ها در جنوب دیوار سایه انداز 
ــاس دانش و مهارت خود  ــت. معماران کرمانی بر اس قرار گرفته اس
ــایه انداز قرار داده  اند. دیوارهای  ــمت شمال دیوار س گنبد را در س
سایه انداز یخچال های استان به علت شکِل U مانندشان و چرخشی 
ــمال غربی دارند، بادهای شمالی و شمال غربی را  ــمت ش که به س
محصور می کنند و باعث کاهش دما در سمت شمال خود می شوند. 
ــمال دیوار سایه انداز سعی  ــتقراِر گنبد در ش معماران کرمانی با اس
ــبت به جنوب دیوار  کرده اند گنبد در محیطی با دمای کمتر )نس
ــای اطراف  ــن در این حالت فض ــرد. همچنی ــرار گی ــایه انداز( ق س
ــایه قرار گرفته و حتی المقدور از نفوذ هوای گرم به  ورودی ها در س
داخل گنبد جلوگیری می شود )جدول 2(. همان گونه که در تصاویر 
8 و9 قابل  مشاهده است این نوع استقرار گنبد و دیوار، ریخت کلی 
ــهرها  ــایر ش ــالِن یخچال های کرمان را متفاوت از یخچال های س پ
ــاخته است. محل قرارگیری گنبد در طول  )به  طور مثال میبد( س
ــت. در برخی از یخچال ها گنبد در  ــایه انداز نیز متفاوت اس دیوار س
ــط و در برخی در یک سر یخچال قرار دارد. در یخچال های بم،  وس
حاج رشید، ریگ آباد و حاج آقا علی رفسنجان، گنبد در یک سمت 
ــده در عکس های  ــی های انجام ش ــت. با بررس دیوار قرار گرفته اس
ــبب قرارگیری  ــاهده شد یخچال بم به س ــال 1335 مش هوایی س
ــهر دارای دیوار سایه انداز کاملی نبوده و از حصار  در کنار حصاِر ش
ــایه انداز آن بهره گرفته اند. در عکس هوایی  ارگ به  عنوان دیوار س
ــایه انداز سمت راست  یخچال عباس آباد حاجی و ریگ آباد، دیوار س
ــی های صورت گرفته  ــت که به علت خیابان کش ــاهده اس قابل  مش
ــت )نقشۀ 3  ــده اس ــایه انداز آن ها تخریب ش بخش هایی از دیوار س

و 4(.

تصویر 9. عکس هوایی 1335 یخچال عباس آباد حاجی که باقی ماندۀ 
دیوار سمت راست یخچال قابل  مشاهده است 

)مأخذ: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(.

تصویر 8. عکس هوایی 1335 یخچال ریگ آباد کرمان قبل از تخریب 
دیوار سایه انداز سمت راست در خیابان کشی های اخیر 

)مأخذ: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(.

ردیف نام یخچال محل قرارگیری دوره ساخت
1 انار انار رفسنجان قاجار
2 بم ضلع شرقی ارگ بم صفوی
3 حاج رشید سیرجان قاجار
4 راور راور اواخر قاجار
5 ريگ آباد کرمان قاجار
6 عباس آباد رفسنجان قاجار
7 کبوترخان رفسنجان قاجار
8 گنج کرمان قاجار
9 لنگر لنگر ماهان قاجار
10 محمودآباد محمودآباد قاجار
11 مؤيدی کرمان اواخر صفوی
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 .ٔأخز: ٍ٘اس٘ذٌاٖ() ٞا٢ اػتاٖ وشٔاٖ دس پالٖ ٌٙثذ ٤خچاَ اػتمشاستشسػ٣  .2 رذَٚ
هحل لزار گزفتي گٌبذ  ٗخچال

در طَل دَٗار 
 اًذاس ِٗسا

هحل لزار گزفتي گٌبذ 
ًسبت بِ دَٗار 

 اًذاس ِٗسا

 ػىس َّاٖٗ پالى

ٍسط 
دَٗار 

 اًذاس ساِٗ

ٗه 
سوت 
دَٗار 

 اًذاس ساِٗ

ضوال 
دَٗار 

 اًذاس ساِٗ

جٌَب 
دَٗار 

 اًذاس ساِٗ

 .(اػت ٢ كفحٝرٟت ؿٕاَ ػٕت تاال ٞا پالٖ)دس تٕا٣ٔ 

 

  *  * ا٘اس

  
  * *  تٓ

 
 

  * * * حاد سؿ٥ذ

 
 

  *  * ساٚس

  
  *  * آتاد س٤ً

  
 آتاد فثاع

 حار٣
 * *  
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اثرگذاری کیفیت استقرار گنبد نسبت به دیوار سایه انداز بر 
محل قرارگیری ورودی ها

مکان استقرار گنبد یخچال ها بر محل قرارگیری و همچنین تعداد 
ــت. عموماً برای یخچال ها دو ورودی  ورودی های گنبد اثرگذار اس
ــزن یخ دارای  ــا در برخی از یخچال ها، مخ ــر می گرفتند ام در نظ
ــهر  ــت. در ش ــای فرعی از داخل اتاق یخچال بان نیز هس ورودی ه
ــت. در این  ــایه انداز قرار گرفته اس ــمال دیوار س کرمان گنبد در ش
ــایه قرار دارد که باعث می شود هوای  حالت ورودی های گنبد در س
ــد. ولی زمانی که  ــه داخل گنبد نفوذ کن ــتان کم تر ب گرم در تابس
ــایه انداز ساخته شود، تنها ورودی یخ که  یخچال در جنوب دیوار س
ــایۀ دیوار سایه انداز قرار  ــمال دیوار سایه انداز قرار دارد در س در ش

ــتند. این  ــرد و ورودی های دیگر در معرض تابش آفتاب هس می گی
ــاهده کرد )تصویر  ــر را می توان در یخچال های یزد و کرمان مش ام
10 و 11()نقشه هاي 3 و 4(. یخچال های راور و مؤیدی، دارای سه 
ــرق دارای  ــتند. ورودی ش ــرق و غرب و جنوب( هس ورودی )در ش
ــیب راهه است و از آن فقط برای انتقال یخ از حوضچه های تولید  ش
ــت. ورودی غرب عالوه  ــده اس ــتفاده می ش یخ به داخل مخزن اس
ــان می دهد این در  ــت که نش ــیب راهه دارای پلکان نیز هس ــر ش ب
ــت. ورودی جنوب، ورودی اتاق  ــل خروج یخ از مخزن بوده اس مح
ــت که به دلیل موقعیت قرارگیری )اتاق یخچال بان  یخچال بان اس
ــت(، جبهۀ هوای گرم و اشعه های  میان ورودی و فضای مخزن اس
ــید هیچ گاه از آن به داخل یخچال نفوذ نمی کند )جدول2(.  خورش

  *  * وثٛتشخاٖ

  
  *  * ٌٙذ

 
 

  *  * ٍِٙش

 
 

  *  * ٔحٕٛدآتاد

  
  *  * ٔؤ٤ذ٢

  
 

 (.: ػاصٔاٖ رغشاف٥ا٣٤ ٥٘شٚٞا٢ ٔؼّحٔأخز) اخ٥ش ٞا٢ وـ٣ خ٥اتاٖػٕت ساػت دس  ا٘ذاص ػا٤ٝ د٤ٛاسآتاد وشٔاٖ لثُ اص تخش٤ة ٤خچاَ س٤ً 1335فىغ ٞٛا٣٤  .9تل٤ٛش 

 
 (.: ػاصٔاٖ رغشاف٥ا٣٤ ٥٘شٚٞا٢ ٔؼّحٔأخز) اػت ٔـاٞذٜ  لاتُد٤ٛاس ػٕت ساػت ٤خچاَ  ٔا٘ذٜ تال٣وٝ  آتاد حار٣ فثاع٤خچاَ  1335فىغ ٞٛا٣٤  .10تل٤ٛش 

 ّاٍرٍدٕ ٕز٘لزارگبز هحل  اًذاسِ ٗسا َارٗدگٌبذ ًسبت بِ  و٘ف٘ت استمزار اثزگذارٕ
 أا ٌشفتٙذ ٣ٔدٚ ٚسٚد٢ دس ٘ؾش  ٞا ٤خچاَتشا٢  فٕٛٔاًاػت.  شٌزاساحٌٙثذ  ٞا٢ ٚسٚد٢ٕٞچ٥ٙٗ تقذاد ٚ  لشاس٥ٌش٢ ٔحُ ٞا تش ٤خچاٌَٙثذ  اػتمشاس ىأٖ

ٌشفتٝ  ا٘ذاص لشاس . دس ؿٟش وشٔاٖ ٌٙثذ دس ؿٕاَ د٤ٛاس ػا٤ٝٞؼتتاٖ ٥٘ض ٞا٢ فشف٣ اص داخُ اتاق ٤خچاَ ٚد٢ٞا، ٔخضٖ ٤خ داسا٢ ٚس دس تشخ٣ اص ٤خچاَ
تش تٝ داخُ ٌٙثذ ٘فٛر وٙذ. ٣ِٚ صٔا٣٘ وٝ ٤خچاَ دس ؿٛد ٞٛا٢ ٌشْ دس تاتؼتاٖ وٓ ٞا٢ ٌٙثذ دس ػا٤ٝ لشاس داسد وٝ تافج ٣ٔ ٚسٚد٢ دس ا٤ٗ حاِتاػت. 

٤ٍش دس ٞا٢ د ٚ ٚسٚد٢ ٥ٌشد٣ٔ ا٘ذاص لشاس د٤ٛاس ػا١ٝ٤ داسد دس ػا٤ا٘ذاص لشاس  ا٘ذاص ػاختٝ ؿٛد، تٟٙا ٚسٚد٢ ٤خ وٝ دس ؿٕاَ د٤ٛاس ػا٤ٝ رٙٛب د٤ٛاس ػا٤ٝ
، داسا٢ ػٝ ٚسٚد٢ ٔؤ٤ذ٢ٚ  ساٚسٞا٢  ٤خچاَ (.14 تا11تل٤ٛش) دوش ـاٞذٜٞا٢ ٤ضد ٚ وشٔاٖ ٔ تٛاٖ دس ٤خچاَ . ا٤ٗ أش سا ٣ٔٞؼتٙذٔقشم تاتؾ آفتاب 

ٞا٢ ت٥ِٛذ ٤خ تٝ داخُ ٔخضٖ اػتفادٜ  تشا٢ ا٘تماَ ٤خ اص حٛضچٝ فمظ اص آٖ ٚ ساٞٝ اػتؿ٥ة. ٚسٚد٢ ؿشق داسا٢ ٞؼتٙذغشب ٚ رٙٛب(  ٚ ؿشقدس )
خشٚد ٤خ اص ٔخضٖ تٛدٜ اػت. ٚسٚد٢ رٙٛب،  ٔحُدٞذ ا٤ٗ دس  وٝ ٘ـاٖ ٣ٔ ٞؼتداسا٢ پّىاٖ ٥٘ض ساٞٝ ؿ٥ةؿذٜ اػت. ٚسٚد٢ غشب فالٜٚ تش  ٣ٔ

ٞا٢ خٛسؿ٥ذ  ٞٛا٢ ٌشْ ٚ اؿقٝ ١(، رثٟاػت ٚسٚد٢ ٚ فضا٢ ٔخضٖ تاٖ ٥ٔاٖاتاق ٤خچاَ) وٝ تٝ د٥ُِ ٔٛلق٥ت لشاس٥ٌش٢ اػتتاٖ ٚسٚد٢ اتاق ٤خچاَ
دس تٕا٣ٔ ٞا  ا٤ٗ ٚسٚد٢وٝ  ٞؼتٙذٚسٚد٢ دس ػٕت ؿشق ٚ غشب  دٚداسا٢  ٞا ٤خچاَػا٤ش  (.2رذَٚ) وٙذ تٝ داخُ ٤خچاَ ٘فٛر ٣ٕ٘ اص آٖ ٌاٜ ٥ٞچ
تٓ،  ٞا٢ ٤خچاَػٕت ساػت  ٞا٢ ٚسٚد٢أشٚصٜ  (.اػتؼتخٙا ٔ ا٤ٗ أش ٤خچاَ ا٘اس اص) داس٘ذلشاس  ا٘ذاص ػا٤ٝد٤ٛاس  ١ت ٚ دس فلَٛ ٔختّف دس ػا٤اػاف

ٞٛا٣٤ ٔـاٞذٜ  ٞا٢ فىغدس  ؿذٜ ا٘زاْ ٞا٢ تشسػ٣وٝ تا  ٞؼتٙذ آفتابحار٣ سفؼٙزاٖ ٚ ٤خچاَ دٚلّٛ حاد سؿ٥ذ دس ٔقشم تاتؾ  آتاد فثاع، آتاد س٤ً
 دس چ٥ٙٗ ٚضق٣ لشاس ٘ذاؿتٝ ا٘ذ. ٌزؿتٝ دسؿذ 
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سایر یخچال ها دارای دو ورودی در سمت شرق و غرب هستند که 
ــاعات و در فصول مختلف در سایۀ دیوار  این ورودی ها در تمامی س
ــایه انداز قرار دارند )یخچال انار از این امر مستثني است(. امروزه  س
ــاد، عباس آباد  ــت یخچال های بم، ریگ آب ــمت راس ورودی های س
ــید در معرض تابش  ــال دوقلو حاج رش ــنجان و یخچ حاجی رفس
ــده در عکس های هوایی  ــتند که با بررسی های انجام ش آفتاب هس

مشاهده شد در گذشته در چنین وضعی قرار نداشته اند.

بررسی فرم و شکل گنبد یخچال های استان کرمان
ــاس ابعاد و قطر دهانۀ  ــاد و ارتفاع گنبد یخچال ها بر اس ــرم و ابع ف
گنبد شکل می گیرد. با افزایش ابعاد دهانه )در پالن( ارتفاع گنبدها 

ــت. در یخچال های دارای گنبد  ــز افزایش می یافته اس )در نما( نی
ــتری از گنبد در معرض تابش خورشید است.  ــطح بیش مرتفع، س
ــن برای مرمت و نگهداری گنبد یخچال ها معماران نیازمند  همچنی
ــیار مرتفع بوده  اند که به سبب در دسترس نبودن  ــت بس چوب بس
ــت هایی دچار مشکالتی می شدند. از سوی دیگر در  چنین چوب بس
ــش ارتفاع حجم مصالح  ــای دارای دهانه های بزرگ با افزای گنبده
ــداری یخچال هایی که  ــش پیدا کرده درنتیجه پای به کاررفته افزای
ــده است. به دلیل چنین  ــتند دچار مشکل می ش دهانۀ بزرگ داش
ــا به خصوص  ــتر گنبد یخچال ه ــکل بیش ــکالتی، معماران ش مش
ــد. این فرم باعث  ــاخته  ان ــای بزرگ را به  صورت پلکانی س گنبده
ــود. همچنین بخش زیادی  کاهش حجم مصالح و وزن گنبد می ش

نقشۀ 3. پالن یخچال میبد 
)ترسیم از: نگارندگان؛ برگرفته از قبادیان، 1385: 318(.

نقشۀ 4. پالن یخدان راور کرمان 
)ترسیم از: نگارندگان(.

تصویر 10. موقعیت قرارگیری گنبد یخچال بافران نائین نسبت به 
دیوار سایه انداز )عکس از: نگارندگان(.

تصویر 11. موقعیت قرارگیری گنبد یخچال لنگر کرمان نسبت به دیوار 
سایه انداز و قرارگیری ورودی آن در سایۀ دیوار سایه انداز  

)عکس از: نگارندگان(.
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ــا در معرض تابش  ــی به  صورت عمودی درآمده ت ــتۀ خارج از پوس
ــد. برای مرمت گنبد نیز معماران نیازمند  ــتقیم خورشید نباش مس
ــدند و از پلکان برای این امر بهره می بردند. فرم  چوب بست نمی ش
گنبدهایی که دارای دهانه کوچک تر بوده  اند به  صورت رک ساخته 
 شده است زیرا ارتفاع این گنبدها زیاد نبود )جدول 3(. بسیاری از 
ــده در این پژوهش دارای مخازنی با قطر 10  یخچال های مطالعه ش
الی 15 متر هستند. لذا برای ساخت پوشش مخزن به دلیل بزرگ 
ــت و معماران به دلیل  ــودن ابعاد دهانه، ارتفاع گنبد نیز زیاد اس ب
ــده گنبد را به فرم  ــاختن پوشش و سایر عوامل ذکرش ــبک تر س س
پلکانی ساخته  اند. برای مقایسۀ یخچال های پلکانی با رک، می توان 
ــایر یخچال ها مقایسه کرد )جدول  یخچال انار و محمودآباد را با س
ــتان کرمان  ــرم پلکانی گنبد فقط مختص به یخچال های اس 3(. ف
ــیاری از یخچال های منطقۀ  ــرم را در بس ــت و می توان این ف نیس
ــبزوار،  ــیری ایران مانند یخچال میبد یزد، زوارۀ اصفهان، س گرمس

سمنان، و ... نیز مشاهده کرد )تصویر 12 و 13(.

تصویر 12. گنبد پلکانی یخچال زواره )عکس از: نگارندگان(.

تصویر 13. گنبد پلکانی یخچال شه سفید گرمسار 
)مأخذ: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی(.

بررسی نحوۀ اتصال گنبد به دیوار سایه انداز در یخچال های 
استان کرمان

برخی از یخچال ها عالوه بر اجزای اصلی دارای عناصری فرعی مانند 
ــتند که نحوۀ استقرار این  اتاق یخچال بان، انبار و راهرو ورودی هس
ــایه انداز  اجرا در پالن باعث تفاوت در نحوۀ اتصال گنبد به دیوار س
ــایه انداز در یخچال ها  ــت. اتصال گنبد به دیوار س ــده اس در نما ش
ــتقیم  ــتقیم و غیر مس ــت. این اتصال به دو صورت مس متفاوت اس
ــتقیم، سر دیوار  ــده است. در اتصال مس ــاهده ش در یخچال ها مش
سایه انداز و یا دیوار سایه انداز فرعی به گنبد متصل شده  اند ولی در 
اتصال غیر مستقیم دیوار سایه انداز به  واسطۀ اتاق یخچال بان، انبار 

و یا راهرو ورودی به گنبد یخچال متصل شده است )جدول 4(.
     بر اساس استقرار اجزای فرعی در پالن برخی از این اجزا واسطۀ 
ــایه انداز و گنبد می شوند که در این موارد نوع اتصال  میان دیوار س
ــت. در این اتصال، محل اتصال دیوار سایه انداز در  ــتقیم اس غیرمس
نما صاف است. در صورتی  که این اجزا میان دیوار سایه انداز و گنبد 
ــر دیوار در نما، برای اتصال با  ــتقیم است که س ــد اتصال مس نباش
گنبد و نشستن بر روی پلکان گنبد به  صورت پلکانی درآمده است 
ــدول 4(. به  طور مثال در یخچال ریگ آباد و راور دو نوع اتصال  )ج
ــوع اتصال ها باعث  ــتقیم وجود دارد که این ن ــتقیم و غیر مس مس
ــده است سر دیوارهای سایه انداز شرق و غرب با یکدیگر متفاوت  ش
ــد. در یخچال بم، گنج، مؤیدی، و... اتصال گنبد به  واسطۀ اتاق  باش
ــت و به همین دلیل فرم دیوار در نما  یخچال بان صورت گرفته اس

تغییری نکرده است.

بررسی یخچال ها براساس پله های ورودی مخزن یخچال
ــه یخ های  ــی ب ــا دارای راه پله ای جهت دسترس ــزن یخچال ه مخ
ذخیره شده بوده  است. این راه پله ها به دو صورت مستقیم )در طول 
ــمت پایین( و یا دورانی )در محور دایره ای شکل(  دیوار مخزن به س
ــاس نوع  ــن پلکان ها بر اس ــده  اند. ای ــاخته  ش ــا انتهای مخزن س ت
ــاخته می شده  اند؛ اگر ابعاد غالم گردش زیاد  غالم گردش داخلی س
ــتقیم  ــت پلکان به  صورت مس بوده پلکان دورانی و اگر کم بوده اس
ــده است. در گنبدهای دهانه بزرگ به دلیل وجود فضای  ساخته  ش
کافی معموالً پلکان به  صورت دورانی ساخته  شده است. یخچال های 
بررسی شده دهانه بزرگ هستند و بدین سبب پلکان شان به  صورت 

دورانی احداث  شده  است )جدول 5(.
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 .)ٔأخز: ٍ٘اس٘ذٌاٖ( اػتاٖ وشٔاٖ ٞا٢ ٤خچاَتشسػ٣ ٚسٚد٢ ٌٙثذ . 2 رذَٚجدول 3. بررسی نوع گنبد یخچال های کرمان )مأخذ: نگارندگان(.
ًام 

 ٗخچال
تؼذاد 
 باسضَ

 تصاٍٗز پالى هحل باسضَ
رٟت ؿٕاَ ػٕت تاال٢  ٞا پالٖ)دس تٕا٣ٔ  غزب ضزق جٌَب ضوال

 .(كفحٝ اػت

 
 اك٣ّ چٟاسرٟت 4 ا٘اس

 

 
 * *   2 تٓ

  
٤ه  ٞش) 2 حاد سؿ٥ذ

 اص ٌٙثذٞا(
  * * 

  
 * * *  3 ساٚس

 
 

 * *   2 آتاد س٤ً

 

 
 آتاد فثاع

 حار٣
2   * * 
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 * *   2 وثٛتشخاٖ

  
 * *   2 ٌٙذ

 

 
 * *   2 ٍِٙش

 

 
 * *   2 ٔحٕٛدآتاد

  
 * * *  3 ٔؤ٤ذ٢

  

جدول 3. )ادامه( بررسی نوع گنبد یخچال های کرمان )مأخذ: نگارندگان(.
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 .)ٔأخز: ٍ٘اس٘ذٌاٖ( ٞا٢ وشٔاٖ تشسػ٣ ٘ٛؿ ٌٙثذ ٤خچاَ .3رذَٚ جدول 4. بررسی اتصال دیوار سایه انداز به گنبد یخچال های کرمان )مأخذ: نگارندگان(.

 لغش تل٤ٛش ٕ٘ا ٘ٛؿ ٌٙثذ ٘اْ ٤خچاَ
 ٌٙثذ

ٔتش()  

 ذثاستفاؿ ٌٙ
ٔتش()  

 تٛض٥ح
 سن پّىا٣٘

 *  ا٘اس

 

 

ٌٙثذ سن، پٛؿؾ ت٥شٖٚ ٌٙثذ  7.2 9
 ٘ـؼت٣ٍ تؼ٥اس وٓپّىا٣٘ تا پ٥ؾ
تا  صٔاٖ ٔشٚس  تٝوٝ ]تٛدٜ اػت[ 

تٝ  وأالًؿؼتٝ ؿذٖ ٔلاِح 
 اػت. دسآٔذٜؿىُ ٌٙثذ سن 

  * تٓ

 

 

فشْ لثُ اص ٔشٔت: پّىا٣٘ تا  14.9 12
 ٘ـؼت٣ٍ وٓپ٥ؾ

فشْ تقذ اص ٔشٔت: پّىا٣٘ تا 
 ٘ـؼت٣ٍ ص٤ادپ٥ؾ

  * حاد سؿ٥ذ

 

 

15.5- 
14.3 

11.4- 
11.5 

 ٘ـؼت٣ٍ ص٤ادپّىا٣٘ تا پ٥ؾ

  * ساٚس

 

 

 ٘ـؼت٣ٍ ص٤ادپّىا٣٘ تا پ٥ؾ 10 11.5

  * آتاد ٤ًس

 

 

11 10.2 
 

- 
 

 آتاد فثاع
 حار٣

*  

 

 

٢ اػتادواس ٞا ٌفتٝ تش اػاع 12.4 15
ٌٙثذ لثُ  اَ،ٔشٔت ا٤ٗ ٤خچ

٘ـؼت٣ٍ ٔشٔت پّىا٣٘ تا پ٥ؾ
وٓ تٛدٜ ٚ دس ٔشٔت تٝ فشْ 

٘ـؼت٣ٍ ص٤اد پّىا٣٘ تا پ٥ؾ
 اػت. دسآٔذٜ
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 (.: ٍ٘اس٘ذٌاٖ)فىغ اص ٌٙثذ پّىا٣٘ ٤خچاَ صٚاسٜ .15تل٤ٛش 

 (.دػت٣ كٙا٤ـ: ػاصٔاٖ ٥ٔشاث فش٣ٍٙٞ، ٌشدؿٍش٢ ٚ ٔأخز) ػف٥ذ ػٕٙاٌٖٙثذ پّىا٣٘ ٤خچاَ ؿٝ .16تل٤ٛش 

 استاى وزهاى ّٕا خچالٗدر  اًذاسِ ٗسا َارٗداتصال گٌبذ بِ  ٓبزرسٖ ًحَ
ا٤ٗ ارشا دس پالٖ  اػتمشاس ٠وٝ ٘حٛ ٞؼتٙذثاٖ، ا٘ثاس ٚ ساٞشٚ ٚسٚد٢ چاِفشف٣ ٔا٘ٙذ اتاق ٤خ ٢فالٜٚ تش ارضا٢ اك٣ّ داسا٢ فٙاكش ٞا ٤خچاَتشخ٣ اص 

 كٛستاتلاَ تٝ دٚ ا٤ٗ ٞا ٔتفاٚت اػت.  ا٘ذاص دس ٤خچاَ ٤ٝػادس ٕ٘ا ؿذٜ اػت. اتلاَ ٌٙثذ تٝ د٤ٛاس  ا٘ذاص ػا٤ٝاتلاَ ٌٙثذ تٝ د٤ٛاس  ٠تافج تفاٚت دس ٘حٛ
ا٘ذ ٣ِٚ دس   ا٘ذاص فشف٣ تٝ ٌٙثذ ٔتلُ ؿذٜ ا٘ذاص ٚ ٤ا د٤ٛاس ػا٤ٝ ؿذٜ اػت. دس اتلاَ ٔؼتم٥ٓ، ػش د٤ٛاس ػا٤ٝ ٞا ٔـاٞذٜ ٔؼتم٥ٓ دس ٤خچاَ ٔؼتم٥ٓ ٚ غ٥ش

 (.4رذَٚ ) ٜ اػتٔتلُ ؿذتاٖ، ا٘ثاس ٚ ٤ا ساٞشٚ ٚسٚد٢ تٝ ٌٙثذ ٤خچاَ اتاق ٤خچاَ ١ٚاػغ  ا٘ذاص تٝ ػا٤ٝ ٔؼتم٥ٓ د٤ٛاس اتلاَ غ٥ش
. اػت غ٥شٔؼتم٥ٓوٝ دس ا٤ٗ ٔٛاسد ٘ٛؿ اتلاَ  ؿٛ٘ذ ٣ٔٚ ٌٙثذ  ا٘ذاص ػا٥ٔٝ٤اٖ د٤ٛاس  ١ارضا٢ فشف٣ دس پالٖ تشخ٣ اص ا٤ٗ ارضا ٚاػغ اػتمشاس اػاع تش

وٝ ػش د٤ٛاس  اػتاتلاَ ٔؼتم٥ٓ ٚ ٌٙثذ ٘ثاؿذ  ا٘ذاص ػا٤ٝا٤ٗ ارضا ٥ٔاٖ د٤ٛاس  وٝ  كٛست٣ دسكاف اػت. دس ٕ٘ا  ا٘ذاص ػا٤ٝٔحُ اتلاَ د٤ٛاس  ،دس ا٤ٗ اتلاَ
دٚ ٘ٛؿ  ٚ ساٚس آتاد ٔخاَ دس ٤خچاَ س٤ً عٛس  تٝ(. 4رذَٚ ) كٛست پّىا٣٘ دسآٔذٜ اػت  س٢ٚ پّىاٖ ٌٙثذ تٝ دس ٕ٘ا، تشا٢ اتلاَ تا ٌٙثذ ٚ ٘ـؼتٗ تش

ا٘ذاص ؿشق ٚ غشب تا ٤ىذ٤ٍش ٔتفاٚت تاؿذ. دس ٤خچاَ  ػا٤ٝ ٞا تافج ؿذٜ اػت ػش د٤ٛاسٞا٢ ٔؼتم٥ٓ ٚرٛد داسد وٝ ا٤ٗ ٘ٛؿ اتلاَ اتلاَ ٔؼتم٥ٓ ٚ غ٥ش
 ٥ش٢ ٘ىشدٜ اػت.تغ٥دس ٕ٘ا تٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ فشْ د٤ٛاس ٚ  تاٖ كٛست ٌشفتٝ اػتاتاق ٤خچاَ ١ٚاػغ  اتلاَ ٌٙثذ تٝ ٚ... ،ٔؤ٤ذ٢تٓ، ٌٙذ، 

 
 

  * وثٛتشخاٖ

 

 

16 15 
 

 ٘ـؼت٣ٍ وٓپّىا٣٘ تا پ٥ؾ

  * ٌٙذ

 

 

15.2 20.3 - 

  * ٍِٙش

 

 

٘ـؼت٣ٍ فشْ ٌٙثذ پّىا٣٘ تا پ٥ؾ - -
تا  صٔاٖ ٔشٚس  تٝ تٛدٜ أا وٓ

ؿؼتٝ ؿذٖ ٔلاِح، ٌٙثذ تٝ ا٤ٗ 
 اػت. دسآٔذٜفشْ 

 *  ٔحٕٛدآتاد

 
 

11 - - 

  * ٤ذ٢ٔؤ

 
 

15 12.9 - 

جدول 4. )ادامه( بررسی اتصال دیوار سایه انداز به گنبد یخچال های کرمان )مأخذ: نگارندگان(.

گونه شناسی یخچال های استان کرمان
ــی یخچال های کرمان بر پایۀ ساختار شکلی انجام  شده  گونه شناس
ــت. این دسته بندی ها بر اساس شکل هندسی پالن و نما، فرم و  اس
ــت  ــکل اجزا و عناصر کلیۀ یخچال های کویری صورت گرفته اس ش
ــت نمونه های مطالعاتی در استان  ــده اس ــعی ش و در جدول زیر س

کرمان بر اساس این  گونه شناسی دسته بندی شود )جدول 6(.

جدول 5. بررسی پله های ورودی مخزن یخچال های کرمان )مأخذ: نگارندگان(.

1. فرم اولیۀ پله های ورودی مخزن دورانی  بوده است  که پس از مرمت و تغییر کاربری 
جهت سهولت دسترسی به شکل مستقیم درآمده است.

 .)ٔأخز: ٍ٘اس٘ذٌاٖ( ٞا٢ وشٔاٖ ٞا٢ ٚسٚد٢ ٔخضٖ ٤خچاَ تشسػ٣ پّٝ .5رذَٚ 
 ٔتش() اتقاد دٞا٘ٝ ٘ٛؿ پّىاٖ ٘اْ ٤خچاَ

 دٚسا٣٘ ٔؼتم٥ٓ
 7.2  * ا٘اس
 12 *  تٓ

 14.30 -15.5 *  حاد سؿ٥ذ
 11.5  * ساٚس

 11  * آتاد ٤ًس
 15 *  حار٣ آتاد فثاع

 16 *  وثٛتشخاٖ
 15.2 *  ٌٙذ
 ٘أـخق ٍِٙش

 11  * ٔحٕٛدآتاد
 15  * ٤1ذ٢ٔؤ

 
 استاى وزهاى ّٕا خچالٗضٌاسٖ گًَِ

اػاع ؿىُ ٞٙذػ٣ پالٖ ٚ ٕ٘ا، فشْ ٚ ؿىُ ارضا ٚ فٙاكش  تش ٞا تٙذ٢ ؿذٜ اػت. ا٤ٗ دػتٝ  ػاختاس ؿى٣ّ ا٘زاْ ١پا٤ ٞا٢ وشٔاٖ تش ؿٙاػ٣ ٤خچاٌَٛ٘ٝ
تٙذ٢  ؿٙاػ٣ دػتٌٝٛ٘ٝ  اػاع ا٤ٗ ٞا٢ ٔغاِقات٣ دس اػتاٖ وشٔاٖ تش دس رذَٚ ص٤ش ػق٣ ؿذٜ اػت ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٞا٢ و٤ٛش٢ كٛست ٌشفتٝ اػت ٤خچاَ ١و٥ّ

 (.6 رذَٚ) ؿٛد
 

 .)ٔأخز: ٍ٘اس٘ذٌاٖ( ٞاٞا٢ ٞٙذػ٣ آ٤ٖٚظ٣ٌ اػاع تشٞا٢ وشٔاٖ ٤خچاَ تٙذ٢ دػتٝ .6رذَٚ 
تؼذاد  بٌذٕ هؼ٘ار دستِ

 گًَِ
 بٌذ اًَاع گًَِ

ٔحُ لشاس ٌشفتٗ ٌٙثذ دس عَٛ 
 ا٘ذاص ٤ٝػاد٤ٛاس 

 اًذاس ٍسط دَٗار ساِٗ 2
آتاد، وثٛتشخاٖ، ٌٙذ، ٍِٙش،  )ا٘اس، حاد سؿ٥ذ، ساٚس، س٤ً 

 ٔحٕٛدآتاد، ٔؤ٤ذ٢(

 اًذاس ٗه سوت دَٗار ساِٗ
 آتاد حار٣( )تٓ، حاد سؿ٥ذ، فثاع

6-1 

ٔحُ لشاس٥ٌش٢ ٚسٚد٢ ٌٙثذ دس 
 پالٖ

 ضزق ٍ غزب 3
آتاد حار٣، وثٛتشخاٖ، ٌٙذ،  آتاد، فثاع سؿ٥ذ، س٤ًتٓ، حاد )

 ٍِٙش، ٔحٕٛدآتاد(

 ضوال ٍ جٌَب
- 

 ضزق، غزب ٍ جٌَب
 )ساٚس، ٔؤ٤ذ٢( 

6-2 

 پلىاًٖ 2 فشْ ٚ ؿىُ ٌٙثذ دس ٕ٘ا
آتادحار٣، وثٛتشخاٖ،  آتاد، فثاع تٓ، حاد سؿ٥ذ، ساٚس، س٤ً)

 ٌٙذ، ٍِٙش، ٔؤ٤ذ٢(

 رن
 )ا٘اس، ٔحٕٛدآتاد(

6-3 

 هستم٘ن 2 ا٘ذاص ٌٙثذ تٝ د٤ٛاس ػا٤ٝ٘ٛؿ اتلاَ 
 آتاد، ٍِٙش، ٔحٕٛدآتاد( ا٘اس، حاد سؿ٥ذ، ساٚس، س٤ً)

 غ٘زهستم٘ن
 ، ٌٙذ، ٔؤ٤ذ٢(وثٛتشخاٖآتاد، تٓ، ساٚس، س٤ً)

6-4 
 

 دٍراًٖ 2 ٞا٢ ٚسٚد٢ ٔخضٖ ٘ٛؿ پّٝ
آتاد حار٣، وثٛتشخاٖ، ٌٙذ،  آتاد، فثاع تٓ، حاد سؿ٥ذ، س٤ً)

 ٔؤ٤ذ٢(

 هستم٘ن
 ٔحٕٛدآتاد( ا٘اس، ساٚس،)

6-5 

 
  

                                                            
 ؿىُ ٔؼتم٥ٓ دسآٔذٜ اػت. ػِٟٛت دػتشػ٣ تٝٚسٚد٢ ٔخضٖ دٚسا٣٘  تٛدٜ اػت  وٝ پغ اص ٔشٔت ٚ تغ٥٥ش واستش٢ رٟت  ٞا٢ پّٝ ١فشْ ا1٥ِٚ. 
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 .)ٔأخز: ٍ٘اس٘ذٌاٖ( ٞا٢ وشٔاٖ ا٘ذاص تٝ ٌٙثذ ٤خچاَ تشسػ٣ اتلاَ د٤ٛاس ػا٤ٝ .4رذَٚ  
 تَض٘ح ػىس پالى ًَع اتصال گٌبذ ًام ٗخچال

 غ٘زهستم٘ن هستم٘ن
  * ا٘اس

 
 

- 

 *  تٓ

  

  تٝٔؼتم٥ٓ ػش د٤ٛاس  ٥شغاتلاَ 
 اٖتَاتاق ٤خچا ٥١ّٚػ

  * حاد سؿ٥ذ

 

 

- 

 * * ساٚس

  

ا٘ذاص  ٤ٝػا٤ٛاس ػش داتلاَ ٔؼتم٥ٓ 
د٤ٛاس  ٥١ّٚػ  تٝاتلاَ ٌٙثذ )تٝ 

 (٣فشف

 
 آتاد ٤ًس

* * 

 

 

٤ٛاس تٝ ٌٙثذ ػش داتلاَ ٔؼتم٥ٓ 
 د٤ٛاس فشف٣( ٥١ّٚػ  تٝ)اتلاَ 

 
 تٝٔؼتم٥ٓ د٤ٛاس تٝ ٌٙثذ  ٥شغاتلاَ 
 ٚسٚد٢ ٢ساٞشٚ ٥١ّٚػ 

آتاد  فثاع
 حار٣

 * 

  

٤ٛاس تٝ ػش دٔؼتم٥ٓ  ٥شغاتلاَ 
 تاٖاتاق ٤خچاَ ٥١ّٚػ  تٌٝٙثذ 

جدول 6. دسته بندی یخچال های کرمان بر اساس ویژگی های هندسی آنها )مأخذ: نگارندگان(.
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 *  وثٛتشخاٖ

  

٤ٛاس تٝ ػش دٔؼتم٥ٓ  ٥شغاتلاَ 
 تاٖاتاق ٤خچاَ ٥١ّٚػ  تٌٝٙثذ 

 *  ٌٙذ

 
 

٥شٔؼتم٥ٓ د٤ٛاس تٝ ٌٙثذ غاتلاَ 
 تاٖاتاق ٤خچاَ ٥١ّٚػ  ت٤ٝخچاَ 

  * ٍِٙش

 

 

اتلاَ ٔؼتم٥ٓ ػش د٤ٛاس تٝ ٌٙثذ 
د٤ٛاس  ٥١ّٚػ  ت٤ٝخچاَ )اتلاَ د٤ٛاس 
 فشف٣(

  * ٔحٕٛدآتاد

  

- 

 *  ٤ذ٢ٔؤ

  

ٔؼتم٥ٓ ٌٙثذ ٤خچاَ تٝ  ٥شغاتلاَ 
 تا٢ٖ ٤خچاَٞا اتاق ٥١ّٚػ  تٝد٤ٛاس 

 ّإ ٍرٍدٕ هخشى ٗخچال بزاساس پلِّا  بزرسٖ ٗخچال
خضٖ تٝ ػٕت دس عَٛ د٤ٛاس ٔتٝ دٚ كٛست ٔؼتم٥ٓ ) ٞا پّٝ ساٜ. ا٤ٗ ػتا  تٛدٜ ؿذٜ رخ٥شٜ ٞا٢ ٤خرٟت دػتشػ٣ تٝ  ا٢ پّٝ ساٜداسا٢  ٞا ٤خچأَخضٖ 

اٌش اتقاد  ؛ا٘ذ  ؿذٜ ٣ٔ٘ٛؿ غالٍٔشد داخ٣ّ ػاختٝ  اػاع تش ٞاا٤ٗ پّىاٖ. ا٘ذ  ؿذٜ  ػاختٝؿىُ( تا ا٘تٟا٢ ٔخضٖ ا٢ دا٤شٜدس ٔحٛس پا٥٤ٗ( ٚ ٤ا دٚسا٣٘ )
تضسي تٝ د٥ُِ ٚرٛد فضا٢ واف٣ ٝدٞا٘ ٌٙثذٞا٢دس  ؿذٜ اػت.  كٛست ٔؼتم٥ٓ ػاختٝ  تٛدٜ پّىاٖ دٚسا٣٘ ٚ اٌش وٓ تٛدٜ اػت پّىاٖ تٝ غالٍٔشد ص٤اد

 ؿذٜ  كٛست دٚسا٣٘ احذاث  تٝ ؿاٖپّىاٖتضسي ٞؼتٙذ ٚ تذ٤ٗ ػثة دٞا٘ٝ ؿذٜٞا٢ تشسػ٣ ٤خچاَاػت.  ؿذٜ  ػاختٝدٚسا٣٘  كٛست  تٝپّىاٖ  ٔقٕٛالً
 (.5رذَٚ )ػت ا 

 
  

جدول 6. )ادامه( دسته بندی یخچال های کرمان بر اساس ویژگی های هندسی آنها )مأخذ: نگارندگان(.

نتیجه گیری، بحث و پیشنهاد
بر اساس تحلیل های صورت گرفته نمایان شد که هندسه از عوامل 
اثرگذار بر فرم نهایی اجزا و عناصر یخچال هاست. گنبد یخچال ها از 
لحاظ فرم به دو گونۀ رک و پلکانی تقسیم می شوند ) بند 5-3( که 
ــاس ابعاد دهانۀ گنبد در پالن، فرم گنبد را طراحی  معماران بر اس
ــت.  و اجرا می کنند. محل قرارگیری گنبد در یخچال ها متفاوت اس
ــتان متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، محل گنبد نسبت  در هر اس
ــتان کرمان  ــایه انداز با مناطق دیگر تفاوت دارد. در اس ــه دیوار س ب
ــایه انداز قرارگرفته است )بند 5-1(. محل  گنبد در شمال دیوار س
ــری ورودی های گنبد  ــد تعیین کنندۀ محل قرارگی قرارگیری گنب
ــت )بند 5-2(. نوع اتصال دیوار سایه انداز با گنبد به دو صورت  اس

مستقیم و غیر مستقیم است )بند 4-5(. 
ــالن و نما با یکدیگر  ــه و فرم پ یخچال های کرمان از لحاظ هندس
ــۀ پالن، نما و عناصر کالبدی به خصوص گنبد  تفاوت دارند.  هندس
ــهر کرمان  ــکل و فرم یخچال های ش ــی از عوامل اثرگذار بر ش یک
ــایر  ــتان کرمان )برخالف س ــت )جدول 7(. در یخچال های اس اس
ــمت شمال دیوار سایه انداز قرار گرفته است.  مناطق( گنبدها در س
ــید بر روی  ــایه انداز عالوه بر جلوگیری از تابش خورش این دیوار س
ــبت به گنبد،  ــای یخ بند به دلیل محل قرارگیری آن نس حوضچه ه
ــده است.  باعث کاهش دما در داخل مخزن نگهداری یخ نیز می ش
ــایه انداز در پالن کلی  ــوار س ــبت به دی ــل قرارگیری گنبد نس مح
ــت؛  ــر انتخاب محل قرارگیری ورودی ها اثرگذار بوده اس یخچال ب
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 .)ٔأخز: ٍ٘اس٘ذٌاٖ( ٞا٢ وشٔاٖ ٞا٢ ٚسٚد٢ ٔخضٖ ٤خچاَ تشسػ٣ پّٝ .5رذَٚ 
 ٔتش() اتقاد دٞا٘ٝ ٘ٛؿ پّىاٖ ٘اْ ٤خچاَ

 دٚسا٣٘ ٔؼتم٥ٓ
 7.2  * ا٘اس
 12 *  تٓ

 14.30 -15.5 *  حاد سؿ٥ذ
 11.5  * ساٚس

 11  * آتاد ٤ًس
 15 *  حار٣ آتاد فثاع

 16 *  وثٛتشخاٖ
 15.2 *  ٌٙذ
 ٘أـخق ٍِٙش

 11  * ٔحٕٛدآتاد
 15  * ٤1ذ٢ٔؤ

 
 استاى وزهاى ّٕا خچالٗضٌاسٖ گًَِ

اػاع ؿىُ ٞٙذػ٣ پالٖ ٚ ٕ٘ا، فشْ ٚ ؿىُ ارضا ٚ فٙاكش  تش ٞا تٙذ٢ ؿذٜ اػت. ا٤ٗ دػتٝ  ػاختاس ؿى٣ّ ا٘زاْ ١پا٤ ٞا٢ وشٔاٖ تش ؿٙاػ٣ ٤خچاٌَٛ٘ٝ
تٙذ٢  ؿٙاػ٣ دػتٌٝٛ٘ٝ  اػاع ا٤ٗ ٞا٢ ٔغاِقات٣ دس اػتاٖ وشٔاٖ تش دس رذَٚ ص٤ش ػق٣ ؿذٜ اػت ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٞا٢ و٤ٛش٢ كٛست ٌشفتٝ اػت ٤خچاَ ١و٥ّ

 (.6 رذَٚ) ؿٛد
 

 .)ٔأخز: ٍ٘اس٘ذٌاٖ( ٞاٞا٢ ٞٙذػ٣ آ٤ٖٚظ٣ٌ اػاع تشٞا٢ وشٔاٖ ٤خچاَ تٙذ٢ دػتٝ .6رذَٚ 
تؼذاد  بٌذٕ هؼ٘ار دستِ

 گًَِ
 بٌذ اًَاع گًَِ

ٔحُ لشاس ٌشفتٗ ٌٙثذ دس عَٛ 
 ا٘ذاص ٤ٝػاد٤ٛاس 

 اًذاس ٍسط دَٗار ساِٗ 2
آتاد، وثٛتشخاٖ، ٌٙذ، ٍِٙش،  )ا٘اس، حاد سؿ٥ذ، ساٚس، س٤ً 

 ٔحٕٛدآتاد، ٔؤ٤ذ٢(

 اًذاس ٗه سوت دَٗار ساِٗ
 آتاد حار٣( )تٓ، حاد سؿ٥ذ، فثاع

6-1 

ٔحُ لشاس٥ٌش٢ ٚسٚد٢ ٌٙثذ دس 
 پالٖ

 ضزق ٍ غزب 3
آتاد حار٣، وثٛتشخاٖ، ٌٙذ،  آتاد، فثاع سؿ٥ذ، س٤ًتٓ، حاد )

 ٍِٙش، ٔحٕٛدآتاد(

 ضوال ٍ جٌَب
- 

 ضزق، غزب ٍ جٌَب
 )ساٚس، ٔؤ٤ذ٢( 

6-2 

 پلىاًٖ 2 فشْ ٚ ؿىُ ٌٙثذ دس ٕ٘ا
آتادحار٣، وثٛتشخاٖ،  آتاد، فثاع تٓ، حاد سؿ٥ذ، ساٚس، س٤ً)

 ٌٙذ، ٍِٙش، ٔؤ٤ذ٢(

 رن
 )ا٘اس، ٔحٕٛدآتاد(

6-3 

 هستم٘ن 2 ا٘ذاص ٌٙثذ تٝ د٤ٛاس ػا٤ٝ٘ٛؿ اتلاَ 
 آتاد، ٍِٙش، ٔحٕٛدآتاد( ا٘اس، حاد سؿ٥ذ، ساٚس، س٤ً)

 غ٘زهستم٘ن
 ، ٌٙذ، ٔؤ٤ذ٢(وثٛتشخاٖآتاد، تٓ، ساٚس، س٤ً)

6-4 
 

 دٍراًٖ 2 ٞا٢ ٚسٚد٢ ٔخضٖ ٘ٛؿ پّٝ
آتاد حار٣، وثٛتشخاٖ، ٌٙذ،  آتاد، فثاع تٓ، حاد سؿ٥ذ، س٤ً)

 ٔؤ٤ذ٢(

 هستم٘ن
 ٔحٕٛدآتاد( ا٘اس، ساٚس،)

6-5 

 
  

                                                            
 ؿىُ ٔؼتم٥ٓ دسآٔذٜ اػت. ػِٟٛت دػتشػ٣ تٝٚسٚد٢ ٔخضٖ دٚسا٣٘  تٛدٜ اػت  وٝ پغ اص ٔشٔت ٚ تغ٥٥ش واستش٢ رٟت  ٞا٢ پّٝ ١فشْ ا1٥ِٚ. 

 

ــمال  ــهرها مانند کرمان گنبد در ش ــه که در برخی از ش بدین گون
ــت و در برخی از شهرها مانند یزد  ــایه انداز قرار گرفته اس دیوار س
ــایه انداز واقع است که علت آن  ــان گنبد در جنوب دیوار س و کاش
ــید است. در یخچال هایی که گنبد در  تفاوت در زاویۀ تابش خورش
ــرق و غرب گنبد تعبیه  ــت، ورودی ها در ش ــمال قرار گرفته اس ش
ــت و در یخچال هایی که گنبد در جنوب دیوار سایه انداز  ــده اس ش
ــمال و جنوب قرار گرفته است. مزیت  جای گرفته، ورودی ها در ش
قرارگیری ورودی ها در شرق و غرب، عدم ورود هوای گرم به داخل 
ــایه قرار گرفتن این ورودی هاست. عوامل مختلفی بر  گنبد و در س
ــکل گیری فرم گنبدها اثرگذار است. از جملۀ این عوامل می توان  ش
به زاویه تابش )وضع اقلیمی( محل ساخت و ابعاد پالن گنبد اشاره 
ــی  ــاس تجربه و دانش خود این عوامل را بررس ــرد. معمار بر اس ک
کرده و فرم گنبد را انتخاب می کرد. به  طور کلی با بررسی هندسه 
ــبت به یکدیگر  و فرم اجزای یخچال ها و محل قرارگیری آن ها نس
ــی این عوامل بر  ــد که تمام ــۀ گنبد( نمایان ش )به خصوص هندس
ــکل گیری فرم نهایی یخچال ها اثرگذار است. این پژوهش برای  ش
ــان را بر پایۀ  ــتان کرم ــی یخچال های اس ــتین بار گونه شناس نخس
ــت. مطالعات و بررسی های  ــه گنبد یخچال بررسی کرده اس هندس

ــده را می توان دربارۀ یخچال های سایر نقاط ایران همچون  انجام ش
کاشان، نائین، یزد، و اصفهان انجام داد.

پی نوشت ها
ــوی که در دورۀ  ــیاح معروف فرانس ــاردن )Jean Chardin( س 1. ژان ش

صفویه چندین بار به ایران سفرکرده است.
ــال های 1245 تا 1259  ــه در س ــی ک ــک انگلیس 2. ویلز )Wills( پزش

خورشیدی در ایران بود.
ــال  ــوی در س ــیاح فرانس ــادام دیوالفوا )Madame Dieulafoy( س 3. م

1881م ایران سفر کرده است.
4. ژول لورنس )Jules Lawrence( نقاش فرانسوی در 1828م در تهران 

بوده و مناظری از ایران را در آن هنگام ترسیم کرده است.
ــط  ــرج ناتانیل کرزن معروف به لرد کرزن )متولد 1859م( در اواس 5. ج
سلطنت ناصرالدین شاه به  عنوان خبرنگار روزنامۀ تایمز به مدت شش ماه 

برای تهیۀ اخبار و مطالب مربوط به مسائل روز ایران، عازم ایران شد.
6. کرنلیس دو بروین )Krnlys Brvyn( هلندی )1652ـ 1726/1727م( 
ــهرهای  ــایر ش ــفر به ایران و س ــاب دربارۀ س ــندۀ دو کت ــاش و نویس نق
ــال 1114ق  )1703م( از قم دیدن  ــرزمین های شرقی است که در س س

کرده است.
7. Frederick Charles Richards

جدول 7. دسته بندی یخچال های کرمان بر اساس ویژگی های هندسی آنها )مأخذ: نگارندگان(.
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