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این شهر آثار تاریخی و گردشگری گرفته است.قرار  رانیدر مرکز ا زدی یلومتریک ۵۰در  بدیشهرستان م

این دستی انتخاب شده است.فراوانی را در خود جای داده و به عنوان شهر زیلو در شورای جهانی صنایع

به دلیل مجاورت با کویر مرکزی ایران آب و هوایی گرم و خشک دارد. اوایل بهار و پاییز بهترین  شهر

ی یهای گردشگری و نیز رصد آسمان شب است. موقعیت جغرافیازمان سفر به این شهر برای تماشای جاذبه

ب را برای و آسمان صاف این منطقه مانند برخی دیگر از شهرهای استان یزد، امکان رصد آسمان ش

 رصدگران و گردشگران فراهم کرده است.

 پیشینه

های یکجانشینی در ایران به ای چند هزار ساله دارد و از اولین مکانشهر میبد از لحاظ تاریخی پیشینه

( گسترش یافت و ساختار شهری به خود Sassanian eraآید. این شهر در دوره ساسانیان )شمار  می

ها قبل از ساسانیان در این منطقه سکونت انجام شده نخستین ساکنان آن از مدتاساس مطالعات  گرفت. بر

داشتند. میبد نیز همانند دیگر شهرهای ساسانیان به صورت شبکه ای مستطیل مانند با محورهای اصلی 

و فرم چلیپایی بود که انتهای محورهای اصلی به چهار دروازه شهر منتهی  (čahārsu)متقاطع )چهارسو( 

شد. در آن زمان این باور وجود داشت که جهان چهار قسمت دارد و شهرها باید طوری ساخته شوند که می

ها در دوره مظفریان، شهر میبد از نظر ساخت های آن به چهار گوشه جهان گشوده شود. بعددروازه

یافت. این ای و حمام گسترش و رشد عمده (ḵānaqāh)های جدید، خانقاه استحکامات شهری، دوازه

شهر تاریخی یادگارهای ارزشمندی از جمله نارین قلعه، برج کبوترخانه، مسجد جامع میبد، کاروانسرای 

 محله کوچک و موزه زیلو را در خود جای داده است. (، (Meybod Yakhchalمیبد، یخچال میبد
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 نارین قلعه

شود. ساخت این بنای ن شناخته میترین بناهای خشتی ایران و جهانارین قلعه به عنوان یکی از قدیمی

سال قبل از میالد  4۰۰۰اساس تحقیقات انجام شده، حدود  تاریخی متعلق به دوره ساسانیان است، ولی بر

 3این ناحیه اولین مکان سکونت و یکجانشینی در استان یزد بوده است. نارین قلعه با مساحتی در حدود 

مرکز شهر میبد بنا شده و به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت ای بلند در طبقه بر فراز تپه 7هکتار در 

محله کوچک یا »ای به نام برج بلند هست در منطقه 4هایی از این بنا که دارای رسیده است. بخش

آید. به دلیل قرارگیری این قلعه در قرار دارد که این منطقه جزو آثار باستانی ایران به شمار می« کوشک

 ابریشم، در گذشته از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است.مسیر راه 

 برج کبوترخانه

پرنده را  4۰۰۰سازی برای ( ساخته شد و فضای النهQajar dynastyبرج کبوترخانه در دوره قاجاریه )

دارد. این بنا به منظور تهیه کود مورد نیاز کشاورزان محلی ساخته شد و به همین منظور طراحی و معماری 

ای بام آن کاسهای دارد و روی پشتکامال سازگار با این هدف است. برج کبوترخانه ساختاری استوانهآن 

آوری آب قرار داده شده است. تزئینات آجری و گچی آن مانع ورود مارها و پرندگان بزرگ برای جمع

 شود.بزرگتر به داخل برج می

 موزه زیلو

قرار دارد و  (Meybod's old caravanserai)میبد  موزه زیلو در سالن شرقی کارونسرای قدیمی

ساله است. زیلو نوعی زیرانداز دستباف است که با نخ پنبه بافته  ۵۰۰محل نگهداری زیلوهایی با قدمت 

ای استفاده های گیاهی قرمز، آبی و قهوهاز رنگ سنتی شود و شباهت زیادی به حصیر دارد. در زیلوبافیمی

میالدی است که در مسجد جامع  1۵وی به جا مانده مربوط به قرن ترین زیلشود. کهنمی

میالدی، شهر میبد به  2۰18شود. در سال نگهداری می Meybod)  (Jameh Mosque ofمیبد

 عنوان شهر جهانی زیلو انتخاب شد.

 حمل و نقل 

ساعت  7وس و قطار به طور متوسط و زمان سفر با اتوب کیلومتر است ۵7۰فاصله میبد تا تهران تقریبا 

این شهر فرودگاه ندارد و برای سفر هوایی باید از فرودگاه یزد استفاده کرد. فاصله فرودگاه  .کشدطول می

جایی داخل شهر نیز از تاکسی و برد. برای جابهحدود یک ساعت زمان می کیلومتر است و ۵۵ نیز تا میبد

 شود.اتوبوس استفاده می
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 اقامتگاهرستوران و 

( را نام برد که رستوران Hajmalek Hotelتوان هتل حاج ملک )های معروف شهر میبد میاز اقامتگاه

(، هتل بهجت (Attar Ecolodgeگردی عطار سنتی حاج ملک هم در این هتل قرار دارد. اقامتگاه بوم

ی معروف و سنتی این شهر هااز دیگر رستورانهای میبد هستند. از اقامتگاه نیز چنین هتل گلشنو هم

 توان رستوران کاروانسرای شاه عباسی و رستوران شایان را نام برد.  می
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