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 بررسی مؤلّفه  های جغرافیایی و محیط زیستی در شکل گیری شهر میبد 
از پیش از تاریخ تا دوران اسالمی*

چکیده
دشت یزدـ  اردکان از کهن ترین دورة استقرار از منظر مکان گزینی حوزه  های جغرافیایی قابل استفاده برای سکونت، فاقد انتخاب  های 
طبیعی متنّوع بوده است. مهم ترین علل این وضعّیت محدود بودن منابع زیستی از قبیل جریان  های آبی دائمی و شرایط اقلیمی حاکم بر 
این دشــت به واسطة موقعّیت جغرافیایی آن است. روش تحقیق در این مقاله به شیوة بررسی میدانی و اسناد و مکتوبات در قالب نقشه  ها 
و نمودارهای مرتبط ســامان یافته است. مهم ترین اهداف این مقاله ارائة یک الگوی استقراری مبتنی بر اقلیم، جغرافیا و بوم  شناسی میبد 
اســت. سؤال اساسی این پژوهش مبتنی است بر این موضوع که شکل گیری این شهر به عنوان یکی از قدیمی ترین  استقراراهای دشت 
یزد ـ اردکان، حاصل چه برهم کنش  ها و تأثیرات متقابل انســان و محیط پیرامون او بوده اســت. با استفاده از نتایج بررسی  های میدانی 
باستان شناسی و ارزیابی مؤلّفه  های جغرافیایی و زمین ریخت شناسی از قبیل تنّوع منابع آبی )آبراهه  های باستانی و فن آوری قنات(، شیب 
و ارتفاع زمین و واقعّیت  های زمین  شناســی دشت میبد، مشــّخص می  شود، شکل گیری میبد از پیش از تاریخ تا کنون در محدودة فضای 
دشــتی با بستر ُرسی میّسر بوده است. در دورة پیش از تاریخ و تا قبل از فراگیر شدن فن آوری کاریز این استقرارها فصلی و بدون تداوم 
اســتقراری در مجاورت آبراهه  های باستانی در مجاورت تراس ُرسی روستاهای بارجینـ  بیده شکل گرفته اند. بعد از آشنایی با فن آوری 

قنات این استقرارها در قالب شهر امروزین میبد به صورت دائمی تداوم داشته است.

واژگان کلیدي: دشت یزد - اردکان، تراس رسی، آبراهه  های باستانی، قنات، الگوهای استقراری میبد.
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مقّدمه: 
بر پایة بررسی  های باستان  شناســی، حوزة فرهنگی ـ جغرافیایی 
میبد از دوران فراپارینه ســنگی، بستری مناســب برای استقرارهای 
انسانی در دشت یزد ـ اردکان بوده است)رضوانی، 1389(. در دوران 
تاریخی و اسالمی نیز به واســطه مزیّت  های راهبردی و جغرافیایی 
مناســب در مســیر راه  هــای تجاری و نظامــی )پویــا، 1371: 5( و 
هم چنین با اســتفاده از فــن آوری قنات به عنوان عامل ســازگاری 
اجتماعــی با شــرایط محیطی به یــک حوزة مطرح شهرنشــینی 
تبدیل شــده اســت)لباف خانیکی، 1393: 81(. در حقیقت فرایند 
شکل گیری استقرارهای انسانی، مناطق فعالیّت و الگوهای موجود 
در آنهــا، عــالوه بر عوامل انســانی، به عوامل زیســتی و فیزیکی 
محیط  های طبیعی نیز وابسته است)Barton et al.2002(. به واسطة 
این که میبد در محدودة جغرافیایی محصور در ارتفاعات و شرایط 
اقلیمی گرم و خشک واقع است؛ حوزة جغرافیای برای شکل گیری 
اســتقرار، بدون هیچ گزینة انتخابی، یک دشت هموار رُسی است. 
مزیّت  هایی چون شــیب مطلوب با جهت جنوب به شــمال، منابع 
خاک رس ریز دانه برای کشــاورزی و کوزه گری وجود داشته است 
)مهرشــاهی، 1369(. زمین ســیمای میبد بیش از هــر نقطه ای در 
دشت یزد ـ اردکان استعداد جذب جوامع کوچ رو در پیش از تاریخ 
را داشــت. پرسش اصلی مقاله این است که روند شکل گیری شهر 
از پیش از تاریخ تا دوران اســالمی متأثّــر از چه عوامل جغرافیایی 
و زیســتی بوده است؟ هدف از این پژوهش بررسی نقش بسترهای 
بوم  شناسی در شکل گیری الگوهای استقراری در دشت میبد است. 
اطالعــات مورد نیاز در این پژوهش، حاصــل پژوهش  های میدانی 
در دو بخش بررســی و شناســایی این شهرســتان و مجموعه ای از 
نقشــه  های تولیدشــده در محیط  های متنوّع برای دســت یافتن به 
خصوصیّات فیزیوگرافی منطقه شامل ارتفاع، شیب، جهت شیب، 
زمین  شناسی و موضوع های مرتبط اســت. مؤلّفه هایی که در میبد 
باعث ایجــاد مزیّت  های جغرافیایــی و مطلوبیّت  های محیطی در 

شکل گیری آن است.

روش تحقیق
روش تحقیــق در این مقالــه میدانی و براســاس مکتوبات و بر 
پایة نتایجی اســت که از نقشه  های تولید شــده استخراج شده اند. 
 GIS، ARCGIS، تحــت Ilwis این نقشــه  ها بــا نرم افزارهایی چون
NASA WOLD WIND  و اســتفاده از عکس  هــای ماهواره ای و 

تصاویر هوایی گرفته شــده از پهباد تهیه شده اند. با استفاده از این 
داده  ها می  توان تصویر روشــنی از نحوة شــکل گیری، انطباق  های 
محیط زیستی و تأثیر مستقیم اقلیم و جغرافیا در مکان گزینی این 

شهر ارائه داد.

چارچوب نظری
اصطالح چشــم انداز و زمین سیما1 به معنای بســتر جغرافیایی 
زندگی انســان تعریف می  شــود. یکی از گرایش  هــای مطالعات 
باستان  شناســی که بــا ترجمه  های متنوّعی از قبیل باستان  شناســی 
چشــم انداز، زمین ســیما و پهن دشت2 مطرح شــده است. برخی، 
باستان  شناســی چشــم انداز را بــه مثابــه جمع دو علــم جغرافیا و 
باستان  شناســی می  داننــد )رضالو، 1380: 7(. چشــم انداز به معنای 
مجموعه ای از مکان  های مرتبط با هم اســت که هر تغییر در یک 
نقطه از آن، ســبب تغییراتی در دیگر نقاط می  شود و بستری است 
 که در اثر تعامل انســان با محیط پیرامونش شــکل گرفته اســت 
)Evans, 2006: 132(. جوامــع انســانی و جغرافیــای طبیعــی دو 
عامل عمده ای هســتند که ساختار زمین ســیما را شکل می  دهند. 
حضور انســان در مــکان و جابه جایــی وی از مکانــی به مکان 
دیگر، زمین ســیما را شکل می  دهد. زمین ســیما محدوده ای است 
جغرافیایی که به واسطه برهم کنش  های متنوّع انسان در طول تاریخ 
شــکل گرفته اســت )Tilly, 2006(. یکــی از مهم ترین نظریّه  های 
معطــوف به نحوة ارتباط اقلیم و جغرافیا با شــکل گیری رفتارهای 
انســانی در جهت شکل  گیری استقرارها و سکونت گاه ها، گرایش 
»اکولوژی فرهنگی« اســت. این رویکرد بــه تبیین اموری می  پردازد 
کــه منجر به بهره برداری انســان از طبیعت در جهت مکان گزینی 
مناسب برای زندگی اســت )Glock, 1985: 465(. مطالعة نظام مند 
ارتباط متقابل انســان )فرهنــگ( و طبیعت )زیســت بوم( موضوع 
اصلی اکولــوژی فرهنگی را شــکل می  دهد. تأکید بــر اکولوژی 
فرهنگــی در کنــار عالقه به بازســازی رفتــار انســان، راهی برای 
شناخت محیط زندگی جوامع گذشته و متغیّرهای مهم و تأثیرگذار 
محیطی است)Michaels, 1996a:htm( در مطالعات باستان  شناسی 
و جغرافیایی معطوف به زمین سیما عالوه بر اینکه سازمان فضایی 
سکونت گاه  ها در قالب مطالعة الگوهای استقراری بررسی می  شود، 
برهم کنش  هــای اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی جوامع با محیط 
نیز مورد توّجه اســت و تمامی فعالیّت  های انســانی در مواجعه با 
زیست بوم جغرافیایی در نظر گرفته می  شوند)نمودار شمارة 1(. در 
این دیدگاه محیط، بستر پروش دهندة آثار مادی و ادراکی انسان  ها 
تلقی شــده اســت)Robin, 2002: 163( و جوامع انسانی به عنوان 
عامل اصلی تغییر شــکل محیط پیرامون خود شــناخته می  شوند. 
زیســت بوم میبد با توّجه به محدود بودن منابع زیستی و وابستگی 
به منابع آبی، کاماًل منطبق با این عنصر طرّاحی شــده است. ظهور 
و بروز این وضعیّت نقش ویژه ای بر شکل  گیری شهری و روستایی 
این شــهر داشته است. مطالعة ســیر تحوّل این حوزة جغرافیایی و 
فرهنگی بدون نقش مؤلّفه  های زیســتی به ویژه منابع آبی و شــیوه 

استحصال و به کارگیری آن میسر نیست.
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نمودار شماره1: نحوه برهمکنش انسان و محیط و شکل  گیری زمین 
سیما و چشم انداز؛ مأخذ: لباف خانیکی، 1385

معرفی عرصة مورد مطالعه
شهرســتان میبد یکی از شهرستان  های اســتان یزد است که در 
شــمال غرب این اســتان واقع شده است. این شهرســتان از شمال، 
شــمال شــرق و شــرق به شهرســتان اردکان و از جنوب و جنوب 
غرب به شهرســتان صدوق محدود می  شــود ) فرهنگ جغرافیایی 

آبادی های استان یزد، 1381: 555( )نقشة شمارة 1(.

 نقشه شمارة 1: موقیعت شهرستان میبد در استان یزد؛
مأخذ: آرشیو پایگاه میراث فرهنگی میبد، 1395

میبــد در میان حوزة ممتد و بســته ای اســت که از کاشــان تا 
کرمان در امتداد جهت شــمال غربی - جنوب شرقی کشیده شده 
اســت. این حوزه بســان کاسه ای تقریباً بســته به خارج راه ندارد و 
از هر ســمت توســط کوه  ها و ارتفاعات محدود شده است )نقشة 
شــمارة 2(. از غرب و جنوب غرب به شــیرکوه، از شرق به سمت 
کوه  های خرانق، از جنوب به کفه بهادران و از شمال به چاله عقدا 
منتهی می  شــود. اراضی شرقی و شــمالی میبد دشت  های هموار 
و شــهر از غرب به کوهپایه  هــا و ارتفاعات جنوبــی عقدا منتهی 
می  شــود )قبادیان، 1361: 38(. منابع آبی این شــهر بسیار محدود 

اســت و از گذشــته  های دور از آب  های سطحی و رودهای فصلی 
و آب  های زیرزمینی تأمین می  شــده است)اسفنجاری، 1385: 17(. 
یکی از ویژگی  های ساختاری شــهر میبد از منظر طرّاحی شهری، 
شــکل  گیری آن بر مبنای مســیر  های قنات اختصاصی اســت که 
برای هر یک از محلّه های 17گانة آن طرّاحی شده است. این رشته 
قنات  ها پس از ظاهر شدن در سطح و برداشت  های عام المنفعه از 
آنها به  مشــروب ساختن باغ ها،  برای ذخیره در آب انبارها و عبور 
از پایاب  های خانه  های مســکونی در محلّه هــای مختلف هدایت 

می  شوند)نقشة شمارة 2(.

تصویر شمارة 1: لنداسکپ میبد برروی عکس ماهواره ای، نرم افزار 
NASA Wold Wind؛ مأخذ: آرشیو پایگاه میراث فرهنگی میبد، 1395

نقشة شمارة 2: طرح شماتیک از مسیر قنات خارجا میبد از مادر چاه 
تا نقطه پایانی آن؛ ترسیم: نگارنده 1396
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مؤلّفه  های جغرافیایی، زمین ریخت  شناسی و فرهنگی میبد
دانش جغرافیا بــه عنوان علم برنامه ریزی مکانی - فضایی، همواره 
در جهت شناخت دقیق رابطة انسان و محیط جغرافیایی تالش کرده 
اســت )جمعه پور، 1385: 35(. از این رو، شناخت مؤلّفه  ها و عامل های 
جغرافیایی به عنوان زمینه و بســتر طبیعی و بوم شناختی استقرارهای 
انســانی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. میبد از گذشته  های بسیار 
دور با توّجه به خصلت  های محیطی و موانع و مواهب طبیعی توانسته 
به مثابه زیســتگاهی پایــدار و متکی به ویژگی  هــای درونی و بومی 
همواره حیات پرتحرک و پویایی را بگذراند )اســفنجاری، 1385: 5(. 
در کنار مؤلّفه  های جغرافیایی، مؤلّفه  های فرهنگی به صورت متغیّر و 
بر مبنای توسعه و پیشرفت فن آوری و تکنولوزی، یک عامل مهم در 
شکل  گیری و تداوم مدنیّت در میبد مطرح است. بی شک مهم ترین 
مؤلّفــة فرهنگی در مواجهه با شــاخصه  های اقلیمی و بوم شــناختی 
آن، مدیریّت و اســتفادة فن آورانه از منابع آبی محدودی اســت که در 
منطقه وجود دارد. قنات را می  توان یکی از فن آوری  هایی دانســت که 
ســازگاری انسان را نســبت به تغییرات محیطی به خوبی ارتقا داده و 
ادامه بقا در وضع نامساعد فالت مرکزی را امکان پذیر ساخته است. با 
فشار بیش تر تغییرات اقلیمی بر تعداد قنات  ها افزوده شد و در بسیاری 
از مناطــق فالت ایران، قنات تبدیل به یگانه منبع تأمین آب شــده و 
امکان ماندگاری اجتماعات انســانی را فراهم   کرده اســت)صفی نژاد، 
1396: 45( به دیگر سخن، فن آوری قنات به عنوان مؤلّفه ای فرهنگی، 
نشانگر قدرت انسان در هم ذات پنداری با طبیعت و ابداع تکنولوژی ای 
اســت برای غلبه بر محدودیت هایی که محیط زیست بر او تحمیل 
کرده)Grzymski, 2004: 12( و این دینامیسم و پویایی منجر به خلق 

زمین سیما و چشم انداز فرهنگی و جغرافیایی میبد شده است. 
تراس ُرسی بارجین - بیده میبد

ایــن پدیدة طبیعــی از جمله مهم ترین علل شــکل  گیری میبد 
اســت. این تراس رســی که از غرب به شرق کشــیده شده، سبب 
به وجود آمدن معماری، شــهر و آبادی هایی شــده اســت )نیکزاد، 
1394: 113(. بنــا بر نظر برخی از محققان شــکل  گیری این پدیدة 
جغرافیایی در میبد ناشــی از خشک شــدن یک دریاچه باستانی 
اســت که البته متون تاریخی نیز بدان اشــاره کرده اند)مهرشــاهی، 
1369: 35 و جعفــری، 1343: 13( این موضوع در مطالعات مربوط 
به دریاچه نمک قم و تراس  های ایجاد شــده در اطراف آن از سوی 
برخــی از محققان از جمله هدین، آســکولند و گابریل نیز اشــاره 
شده است) کلینســلی، 1388: 10(. وضعیّت توپوگرافیک روستای 
بارجین این موضوع را به بهترین وجه ممکن نشان می  دهد. تصاویر 
هوایــی این محوطه نشــان از ایجاد چاله  های وســیعی دارد که در 
مجاورت دیوارة تراس رســی واقع شــده اند )تصویر شمارة 2 و 3(. 
این تراس رسی منبع غنی خاک رس محسوب می  شود که از برای 
تولید سفالینه  های پیش از تاریخی در میبد مناسب بود. کشیدگی 
و امتداد شرقی - غربی این تراس با توّجه به موقعیّت استقرار دشت 

یزد - اردکان که به صورت شــمال شرقی - جنوب غربی است، به 
عنوان ســپر دفاعی برای به حداقل رساندن پدیده پیشروی شن  های 

روان و تشکیل تلماسه  های کویری عمل می  کنند.
آبراهه  های باستانی میبد

ارتفاع دشــت میبد از جنوب به شــمال کاسته می شود. روستای 
رکن آباد به عنوان جنوبی  ترین  نقطه شهر میبد از نظر تراز ارتفاعی 
20 متر با روســتای عشــرت آباد که در شــمالی  ترین  نقطه آن واقع 
است، اختالف سطح دارد و بلندتر است. این اختالف سطح باعث 
تسهیل و تســریع در شکل  گیری آبراهه  ها و مســیل  های باستانی 
شــده است)پویا، 1371: 1(. این آبراهه  ها با توّجه به حرکت نزوالت 
آسمانی از شیرکوه به سمت شمال در میبد به واسطة اختالف ارتفاع 
20 متری دارای قدرت تخریبی و انتقال نهشــته  های فراوانی اســت 
که خود باعث ایجاد فضاهای مناســب برای کشــاورزی و استقرار 
گروه  های انسانی از پیش از تاریخ تا کنون شده است. در حقیقت 
این آبراهه  هــا مهم ترین منبع آبی در دورة پیش از تاریخ  هســتند 
که به واســطة دائمی نبودن ایــن جریان  های آبی هیــچ گاه منجر 
به اســتقرار منسجم شهری و روســتایی در میبد نشده اند)رضوانی، 
1389(. ارتفــاع دیــوارة برخی از این آبراهه  هــا در برخی از نقاط به 

بیش از 15 متر می  رسد )پویا، 1379: 39( )تصاویر شمارة 2(.

تصویر شمارة 2: عکس هوایی از آبراهه  های باستانی روستای بیده میبد؛ 
مأخذ: مطالعات میدانی؛ نگارنده، 1396

نقشة شمارة 3: طرح شماتیک از تراس رسی میبد و نقش آن در 
 هدایت و شکل  گیری آبراهه  ها و محّله های کهن میبد؛ 

مأخذ: اسفنجاری. 1385
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تصویر شمارة 3: عکس هوایی از آبراهه  های باستانی روستای بیده 
میبد؛ مأخذ: مطالعات میدانی، نگارنده، 1396

رشته قنات  ها و کاریزها
قنات  ها به عنوان تنها ســازوکار برای شــکل  گیری اســتقرارهای 
دائمی روستانشــینی و شهرنشــینی در میبد بویژه از دوران تاریخی 
و اســالمی مطرح است، این پدیده نقش بســیار مهمی در ترسیم 
چشــم انداز جغرافیایی و اقلیمی میبد در دورة اســالمی داشت. از 
ایــن رو، پدیدة قنات را می  تــوان مؤلّفه ای بر آمــده از برهم کنش 
اقلیم، جغرافیا و نیازهای جوامع بشــری برای اســتقرار و سکونت 
دائم دانســت. قنات  ها بر خالف چشمه  ها و آبراهه  ها در تمام طول 
ســال دارای آبی گوارا و سالم هستند)مسرت، 1384: 46(. در منابع 
تاریخی اشــارات متعــّددی به احداث و ایجاد قنــوات در میبد در 
قرون اسالمی شده اســت )همدانی، 1361: 45؛ یزدی، 1370: 98 و 
مستوفی بافقی، 1342: 150(. در خصوص جهت جریان زیرزمینی 
آب ها در قنات ها، کارشناسان قدیمی برآنند که در شیب دشت  ها 
و بــه عنوان نمونه دشــت یزدـ  اردکان در مســیرهایی که آبراهه  ها 
حرکــت می  کنند، آب  هــای زیرزمینی نیز به آهســتگی در همان 
جهــت از زیر زمین پیــش می  روند )پویــا، 1379: 124(. از این رو، 
مســیر حرکت قنات  ها در این دشت دقیقاً منطبق با مسیر حرکت 
و شــکل  گیری آبراهه  های باســتانی است )تصویر شــمارة 4 و 5(. 
قنات  ها تا حدود نیم قرن پیش هم چنان به عنوان اصلی  ترین  منبع 
تأمین آب در دشت یزد ـ اردکان مطرح بودند که با تغییر الگوهای 
زیستی و صنعتی منطقه و حفر چاه  های عمیق و نیمه عمیق دیگر 

اثری از آن ها بر جای نمانده اســت. موضوعــی که اگر طرح  های 
انتقــال آب به اجرا در نمی آمد باعــث نابودی حیات و زندگی در 

این دشت شده بود.
رشــته قنات  های ورودی به میبد با ایجاد یک شبکة آب رسانی 
منســجم و پیچیده شــامل کارکردهای عام المنفعه و اختصاصی 
باعث شکل  گیری محلّه ها و کشــت خوان  های هم پیوند آن شده 
است. کارکردهای عمومی این قنات  ها شامل پایاب ها، آسیاب  های 
آبی، آب انبارها، حمام  ها هســتند و کارکردهای اختصاصی شامل 
ایجاد پایاب  های شــخصی در خانه  ها و مشروب ساختن اراضی و 

کشت خوان  های واقع در آن محلّه بوده است.

شرح فعالیت  های میدانی و کتابخانه ای
ویژگی هــای فیزیوگرافي به مجموعــة پارامترهاي فیزیکي گفته 
مي شــود کــه مقادیر آن ها بــراي هر حوزه نســبتاً ثابت اســت و 
نشــان دهندة وضع ظاهري و مرفولوژیکی منطقة مورد نظر است. از 
این ویژگی ها می  توان به ارتفاع، شیب، جهت شیب و ... اشاره کرد 
)Pitlick, 1994(. با جمع بندی این اطالعات می  توان تصویر نســبتاً 
دقیقي از کارکرد کّمي و کیفي سیســتم هیدرولوژیکي آن حوزه 
به دســت آورد )علیزاده، 1386(. هیدرولــوژی علم مطالعه آب  های 
زمین، منشــأ، جابه جایی و پراکنش آن هــا، ویژگی های فیزیکی و 
شیمایی، ارتباط آب با محیط فیزیکی و بیولوژیکی و تأثیرات آن 
روی فعالیت  های انسانی است )مهدوی، 1385: 3(. در حالت کلی 
شهرستان میبد خود بخشی از زیر حوزه هیدرولوژیک یزد- اردکان 
در تقســیمات هیدرویوژیکی کشــوری قرار می  گیرد که در نقشه 

شماره 4 نشان داده شده است.
شهرســتان میبد در شــرایط خاصی قرار دارد بــه گونه ای که با 
قرار  گیری دو سلسله رشته کوه در سمت  های شرقی و غربی آن و 
هم چنین در بُعد باالتر، قرار  گیری در مسیر عبوری سایر جریان های 
آبی تخلیه شده از ســمت غربی و شرقی دشت یزد- اردکان است؛ 
ایــن نکته باعث شــده که همواره در طول دوره  های زمین  شناســی 
منطقه ای مناســب از نظر آب دهی و دریافت آب های ســطحی در 

کل منطقه باشد.

تصویر شمارة 4: عکس هوایی سال 1335 میبد. نحوه استقرار رشته قنات  ها در راستای مسیر آبراهه  ها که به صورت عمود بر تراس رسی میبد واقع شده اند؛ 
مأخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد، 1395 
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نقشه شماره 4: موقیعت شهرستان میبد در مرزهای هیدرولوژیک 
استان یزد؛ مأخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد، 1395

مطالعات پستي و بلندي: تهیه جدول ارتفاع - سطح 
)هیپسومتري(3

ارتفاع حوزه در میــزان و نوع بارندگي، درجة حرارت و تغییرات 
آن، میــزان تبخیر و تعرّق و به طور کلي در آب و هواي منطقه و 
توســعة خاک و هم چنین نوع و تراکم پوشش گیاهي اثر دارد. به 
همین دلیل آگاهي از نحوة توزیع ســطح بــا ارتفاع و این که چند 
درصد از ســطح حــوزه از ارتفــاع معیّني باالتر یا پایین تر اســت، 

 مي تواند در شــناخت رژیم آبي حوزه کمک کند. بر اساس نقشة 
DEM 4 طبقه بنــدی ارتفاعی شهرســتان میبد را می توان در نقشــة 

شــمارة 5 دید، ولی در جهت اهداف مقالــه موقعیّت محوطه  های 
شناسایی شده بر روی نقشة هیپسومتری روی هم اندازی شد که در 

نقشة شمارة 6 می توان مشاهده کرد. 
همان طور که در نقشه شمارة 7 مشّخص است تمرکز محوطه  ها 
بر روی سطوح ارتفاعی 1100-1200 متر است. هم چنین مشّخصات 
ســاختارهای زمین  شناســی واحدهای متفاوت شهرســتان میبد به 
صورت کلی در جدول شمارة 1 ارائه شده و واحدهای زمین  شناسی 

در پهنة آن ها سایت  های باستان  شناسی قرار گرفته است.

بر مبنــای مکان گزینی محوطه  های باستان  شناســی و اســتقرار 
امروزیــن شــهر،کفه  های رســی با عالمــت اختصــاری Qcf دارای 
بیش ترین تمرکز استقرار لکه  های زیستی است و میبد و محلّه های 
هم پیوند آن نیز بر این کفه بنیان نهاده شــده اســت. این نقشــه به 
خوبی نشان می  دهد تمرکز استقرارهای جوامع انسانی در محدودة 
مشّخص اقلیمی و زمین ریخت  شناسی از پیش از تاریخ تا به امروز 

بوده است. 

نقشة شمارة 5: طبقه بندی 
ارتفاعی شهرســتان میبد؛ 
پژوهشی  پایگاه  آرشــیو  مأخذ: 

میبد، 1395

نقشه شمارة 6: موقیعیت محوطه  های شناسایی شده بر 
روی نقشه هیپسومتری؛ مأخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد، 1395
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مقالة حاضر به بررسی نقش مؤلّفه  های جغرافیایی و بوم شناختی 
در شکل  گیری شــهر میبد پرداخته است. خروجی  های حاصل از 
این پروژه نشــان می  دهد که تنها امکان زیســت در محدودة میبد 
از پیــش از تاریخ تاکنون دارای مختصــات و موقعیّت جغرافیایی 
مشابهی است. مهم ترین عامل در جانمایی و جایگزینی استقرارها 
در این محدوده مبتنی بــر منابع آبی و معادن خاک رس به عنوان 
عاملی در جهت فعالیّت  های کشاورزی و سفالگری است. با توّجه 
به نبود منابع دائمی آب در دشــت یزد - اردکان و به تبع آن میبد 
الگوهای اســتقراری شکل گرفته در این دشت را باید در دو بخش 

عمده دسته بندی کرد:
اول: محوطه  هــا و فضاهای اســتقراری موقت باستان  شناســی از 
پیش از تاریخ تا اواخر دوران تاریخی؛ در این برهه تنها منبع تأمین 
آب، آبراهه  های باســتانی هستند. این آبراهه  ها با ژرفای بیش از 10  
تا 15 متر و پهنای نزدیک به 20 متر، باعث انتقال حجم وسیعی از 
نهشته  های آب رفتی در میبد شــده اند. این عامل بعدها با توّجه به 
دست یابی به منابع دائمی آب کمک بزرگی به توسعة کشاورزی و 

یک جانشینی کرده است.
دوم: حفــر قنات از دورة تاریخــی در میبد معمول بوده و همین 

عامل باعث ایجاد شــهر و ســکونت دائمی در این محدوده شده 
است. الگوهای اســتقراری مبتنی بر آبراهه  ها و منابع موقّتی آب و 
هم چنین اســتفاده از فن کاریزکنی، هــر دو بر مبنای واقعیّت  های 
جغرافیایی و زیســتی دشــت یزد - اردکان و میبد شکل گرفته اند. 
با توّجه به نبود تنوّع محیطی بــرای جایگزینی در فضاهای متنوّع، 
تمامــی اســتقرارهای پیــش از تاریــخ و روند شــکل  گیری اولین 
آبادی  های متمرکز و شــکل  گیری محلّه های شهر تا دوران معاصر 
در جهت شمالی - جنوبی و متأثّر از چشم انداز جغرافیایی شکل 

گرفته در دشت یزد - اردکان هستند )جدول شمارة 1(.
با بررســی نقشــه  های تولیــدی و عکس  های هوایــی می توان 
دریافت که بیش از 81 درصد محوطه  های شناسایی شده در دشت 
میبــد ـ که بیش تر آن ها از دورة پیش از تاریخ هســتند ـ در تراز 
ارتفاعی بین 1000 تا 1200 متر از سطح دریا و در مجاورت آبراهه  ها 
و تراس باستانی میبد شکل گرفته اند. توسعة شهر در دورة اسالمی 
نیــز بر همین تراز ارتفاعی و با توّجه بــه توانایی نقل و انتقال آب 
از طریق سیستم قنات به عرض  های شمالی شکل گرفت. از منظر 
زمین  شناســی نیز آمارهای اســتخراج شــده حکایت از جانمایی 
مشابه محوطه  های باستانی و توسعة شهری آن در دوران تاریخی و 
اســالمی دارد. در حدود 66 درصد از محوطه  های شناسایی شده بر 

نقشه شماره7: نقشه دیجیت شده زمین  شناسی شهرستان میبد؛ مأخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد، 1395

جدول شمارة 1: ارائة مدل تاریخی از نحوة شکل  گیری میبد بر مبنای استفاده فن آورانه از منابع آب

راهبرد شیوه استقرار دوره ردیف

سکونت در حوالی آبراهه  ها و مسیل  های فصلی فصلی و کوچ روی پیش از تاریخ 1
حفر قنات و انتقال آن به بخش  های پایین دست تراس 

میبد متمرکز و شکل  گیری بنیان اولیه میبد دوران تاریخی )ساسانی( 2

توسعة سنت کاریزکنی و ایجاد ساختارهای معماری 
مرتبط با توسعة شهری از قبیل پایاب، آسیاب، حمام، 

آب انبار و پاکنه  های خانگی و اختصاصی

متمرکز با طّراحی شهری مبتنی بر 
محلّه گرایی دوران اسالمی 3

حفر چاه  های عمیق و نیمه عمیق و انتقال آب از سایر 
حوزه  های جغرافیایی

عارضه مدرنیزاسیون شهری و تضعیف 
ساختارهای محلّه گرایی

دوران معاصر از دهه 50 شمسی تا 
به امروز 4
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بستر  های رُسی و بخش  های هموار دشت که حاصل نهشته گذاری 
و شکل  گیری بسترهای آبرفتی است، شکل گرفته اند؛ محدوده ای 
که در دوران  های بعدی و تا به امروز نیز مورد استفاده برای ساخت 
و ســاز و توســعة شــهر ی بوده اســت. مطالعات آسیب  شناســی 
تخریب  هــای صورت گرفته توســط عوامل انســانی در تســطیح 
محوطه  های باستانی برای استفاده  های صنعتی و سکونتی در مقابل 
تخریب  ها و آسیب  های طبیعی، حکایت از 67 درصد آسیب دارد، 
که نشان دهندة نبود زمین ریخت  شناسی مساعد برای توسعه شهری 
اســت. از نظر جانمایی و شــکل  گیری آن دارای الگوی مشــابه با 

وضعیّت شهری میبد از دوران تاریخی تا به امروز بوده است.

پی نوشت ها
1- Landescape
2- Landscape Archaeology

3- طبقه بندی ارتفاعی
4- نقشه دیجیتالی ارتفاع
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