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یك اصل مهم
بخش های متفاوت يخچال های تاريخى در مناطق كويری، بر 

اســاس يك اصل ساده اما مهم جانمايى و ساخته مى شدند. در حاشیه 
كوير برف های نشسته بر دامنة شمالى كوه ها آب نمى شوند، به اين خاطر 
كه دامنة جنوبى كوه ها آفتاب گیر است و دامنة شمالى بیشتر در سايه. 
در ساخت يخچال های تاريخى، مانند همین يخچال خشتى شهر میبد، 
مخزن يخ و حوضچه هايى كه در آن ها يخ  ساخته مى شد، در شمال ديوار 

قرار مى گرفتند تا از تابش آفتاب در امان باشند.
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يکى از عجايب معماری ايرانى ساخت بناهايى از خشت خام و آجر بود كه بدون 
مصرف برق يا هر انرژی ديگری، آبى كه در زمستان به يخ تبديل مى شد را برای 

ماه ها از گزند گرما و آب شدن حفظ مى كرد. يخچال ها از جمله سازه های پرطرف دار عمومى 
در شهرها و روســتاهای ايران بودند. زمانى در اصفهان و اطرافش 40 يخچال گلى وجود 
داشت كه يخ مردم شهر را در تمام بهار و تابستان تأمین مى كردند. اين يخچال ها كه بیشتر 

بايد رد آن ها را در شهرهای حاشیة كوير گرفت، اغلب سر و شکلى مشابه دارند. 
يخچال هــای تاريخى معموالً دارای يك گنبد پله پله هســتند كه از يخ انباشته شــده در 
دل گــودال، در برابر آفتاب تندوتیز كويــر محافظت مى كند. با آنکه اين يخچال ها صدها 
ســال به خوبى كار كرده اند و از پس وظیفه ای كه به گردنشان گذاشته شده بود، به خوبى 
برآمده اند، اما با به بازار آمدن يخچال های برقى، به فراموشــى ســپرده شدند. با اين حال 
همچنان در شــهرهايى مانند كاشان، كرمان، ابرقو، مالير، میبد و يزد مى توان نمونه های 
كهن سال اما همچنان سرپای آن ها را ديد. بناهايى كه ظاهراً ساختمانى ساده  دارند، اما از 

پس كاری عجیب و باورنکردنى برمى آيند.
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معجزة كاهگل
گنبــد اغلب يخچال های تاريخى كه روی مخزن يا چال يخ ســايه انداخته اند، از جمله همین 

يخچال ابرقو، كاهگلى هســتند. كاهگل عايق بســیار خوب حرارتى است. با پرشدن مخرن، روی يخ را 
مى پوشاندند و كاهگل مى كردند. حتى ورودی های يخچال را با كاهگل مى پوشاندند. با آمدن بهار، اهالى 
محل با جشن و پايکوبى سراغ يخچال مى رفتند تا در يخچال را باز كنند و نوشیدنى های خود را با يخ  

خنك كنند. ايرانیان بخشى از درآمدشان را صرف نوشیدنى و يخ مى كردند. 

زیر سایة دیوار
ســرد  شــب های  يخچال،  كارگران 
زمســتان آب را بــه حوضچه هــای 
كم عمقى كه در شــمال ديــوار قرار 
داشــت هدايت مى كردنــد تا آب در 
طول شــب يخ ببندد. با نزديك شدن 
به طلــوع آفتاب، كارگــران با عجله 
يخ هــا را مى شکســتند و روانة چالة 
يخــدان مى كردنــد.  هــر چند اگر 
آفتاب بــاال هم مى آمد، ديوار يخچال  
مانند همین يخــدان مؤيدی كرمان، 
آن قــدر طوالنى و بلند بود كه مخزن 
يخ و حوضچه های يخ ساز را زير سايه 
خود بگیرد. طول اين ديواره ها گاهى  
به 85 متــر و ارتفاع آن ها به 10 متر 

مى رسید.

گنبدهای ارچين
پله ای ســاختن گنبــد يخچال  پر 
از فايــده بــود. اول اينکــه چنین 
گنبدهايى حتى در جهتى كه رو به 
خورشید بود، آفتاب را مى شکستند 
و نور و سايه ايجاد مى كردند. به اين 
روش از تیزی و گرمای آفتاب كاسته 
مى شــد. پله ای ساختن گنبد باعث 
سبك شدن آن و جلوگیری از رانش 
و خرابى گنبد مى شد. همچنین اگر 
بخشى از گنبد به مرمت يا بازسازی 
دسترســى  مى كرد،  پیــدا  احتیاج 
كارگــران و بناها با توجه به شــکل 
گنبد، آسان بود. اهل فن به اين نوع 

گنبد »ارچین« مى گويند.

جغرافيای یخچال 
حتــى در شــهرهايى مانند مالير 
كه در مقايسه با شهرهای حاشیة 
كوير، تابستان چندان گرمى ندارند 
هم چنین يخچالى به دست خیرين 
شهر ساخته شــده  است. در واقع 
ســاخت يخچال هايــى از جنس 
آجر و خشــت در تمــام مناطق 
ايــران، از جمله ارومیه و تبريز نیز 
معمول بوده است. تنها در مناطقى 
كه گرم و مرطوب هســتند و در 
زمستان كمتر از 30 روز يخبندان 
دارند، امکان يخ ســازی و انباشت 
آن در يخچــال وجود ندارد. با اين 
حساب در مناطق شمالى ايران و 
سواحل خلیج فارس و دريای عمان 

يخچالى نخواهید يافت.
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