منطقه حفاظت شده کوه بافق :

تاریخچه :
منطقه حفاظت شده کوه بافق به دلیل دارابودن زیستگاههای نسبتا" بکر ،چشم انددازهای زیبدا گ نونده
های ارزشمند حیات گحش از سال  7631به عنوان منطقه شکار ممنوع تحت کنترل اداره حفاظت محیط زیست
استان یزد بوده گ در سال  7611با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست به عندوان منطقده حفاظدت شدده
معرفی نردید.

موقعیت جغرافیایی :
شهر بافق در  771کیلومتری جنوب شرق یزد گ منطقه حفاظت شده کوه بافق در فاصله  71کیلدومتری شدرق
شهر بافق گاقع شده است مساحت آن  00411هکتار بوده گ در مختصدات " 11ْ 50َ 51تدا " 11ْ 11َ 50طدول
شرقی گ " 67ْ 70َ 55تا " 67ْ 41َ 53عرض شمالی قرار دارد .این منطقه رشته کوه بزرنی است که از بیشده
درب بهاباد تا کوه سنگ قصاب گاقع در دهانه پنج درخت ،مرز استان یزد با کرمان ادامه داشته گ طدول آن 11
کیلومتر می باشد .مسیر های دسترسی به منطقه شامل جاده بافق به شادکام گ قطرم در حاشیه غرب گ جنوب
غربی گ نیز جاده بافق به شیطور گ دگلت آباد در حاشیه شمال گ شمال شرقی منطقه می باشد که هر دگ جاده
به عنوان بخشی از مرز منطقه محسوب می نردد.
ویژگیهای محیطی و زیستی :
گضعیت آب گ هوایی منطقه حفاظت شده کوه بافق مانند سایر نقاط استان یزد تدابع شدرایط گ گضدعیت آب گ
هوایی حاکم بر نقاط کویری است گ اقلیمی خشک گ بیابانی دارد .تابستانهای ایدن منطقده در کفده هدای کدویری
بسیار نرم ،خشک گ سوزان است گ دارای زمستانهای نسبتا" سردی می باشد .متوسط درجه حرارت سداننه در
منطقه  74/4سانتی ندراد گ متوسدط حدداکسر سداننه منطقده  71/51سدانتی ندراد گ متوسدط حدداقل سداننه
منطقه 1/0سانتی نراد می باشد .نرمترین ماه سال در منطقه تیرماه گ سدردترین مداه سدال دی مداه اسدت.
متوسط بارندنی ساننه منطقه  51/6میلی متر می باشد .دی ماه مرطدوب تدرین گ مدرداد گ شدهریور خشدک
ترین ماه های سال می باشند.

کوه بافق منطقه ای کوهستانی گ دارای صخره های صعب العبور گ بلند ،تپه ماهورهای متعدد گ پراکندده گ دره
های عمیق گ پرشیب می باشد .امتداد این منطقه از شمال غرب به جنوب شرق است گ در مرکز منطقه ارتفاع
بیشتری دارد گ هرچه از مرکز به اطراف منطقه برگیم ارتفاع کم شده گ به خصوص در نواحی غربی به صورت
دشت همراه با تپه ماهورهای پراکنده می شود .به طور کلی دامنه تغییرات ارتفاعی منطقده بدین 7131-5031
متر می باشد .کمترین ارتفاع در شمال غرب منطقه به میزان  7131متر گ بیشترین ارتفداع  5031متدر بده ندام
کوه باجگان درجنوب شرق منطقه حفاظت شده قرار دارد .ارتفاعدات عمدده منطقده شدامل کوههدای نده سدر،
باجگان  ،کوه بافق  ،ریگو  ،انارگن گ تاج کوه می باشد .در یک نگاه کلی بده لحداس سداختار توپونرافیدکط منطقده
دارای اشکال زیستگاهی دشتی ،تپه ماهوری گ کوهستانی است که شکل زیستگاهی کوهستانی غالب می باشد.
منطقه حفاظت شده کوه بافق دارای آبهای سطحی گ رگدخانهای بسیار محدگد است گ تمدامی رگدخانده هدای
موجود در منطقه فصلی بوده گ فقط پس از بارندنی در بعضی ازآنها برای مدت کوتداه آب جریدان پیددا مدی
کند گ پس از مدتی خشک شده گ فقط مسیل رگدخانه است که خدود اردر بدر جدای مدی نددارد .در محددگده
ارتف اعات کوه بافق سنگ آبهای فراگانی که حاصل فرسدایش در تشدکی ت آهکدی منطقده اسدت گ نیدز تعددادی
چشمه گجود دارد که مهمترین منابع تأمین کننده آب مورد نیاز حیدات گحدش منطقده محسدوب مدی نردندد.
ضمن اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد نیز به منظور تکمیل مندابع آبدی گ حفدی حیدات گحدش گ
زیستگاهها اقدام به احداث آب انبار گ بعضا" مرمت چشمه ها در بخشهای مختلف نموده کده در خشکسدالی هدا
نقش بسیار مهمی در بقای حیات گحش منطقه ایفا می نماید .از جمله چشمه های طبیعی گ منابع آبی منطقه می
توان به چشمه باراف  ،چشمه خری  ،آب مونردی  ،چشمه نوشین  ،ماکو ،آب انبدار کریندو  ،سدارتو گ  ...اشداره
کرد .
گیژنی مهم محدگده های کوهستانی منطقه حفاظت شده بکربودن نسبی آنها گ اندک بودن تعارضات انسدانی
است همین عامل موجب شکل نیری جمعیتهای مناسبی از نونه های علفخوار گحشدی شدده گ پیامدد آن رگبده
احیاء شدن جمعیت نونه های نوشتخوار به گیژه پلنگ در ارتفاعات می باشد .منطقه حفاظت شده کوه بافق به
عنوان بهترین زیستگاه پلنگ ایرانی در حوزه ایران مرکزی گ یکی از زیستگاههای باقیماندده یوزپلندگ آسدیایی گ
همچنین زیستگاه نونه های باارزش گ آسیب پدیری همچون هوبره گ جبیر از اهمیت خاصی در شبکه حفداظتی
کشور برخوردار می باشد .
از مهمترین پستانداران منطقه حفاظت شده کوه بافق :پلنگ ،یوزپلنگ ،کدل گ بدز ،قدو گ مدیش ،جبیدر ،ندر ،
شغال ،شاه رگباه ،کفتار ،کاراکال ،خارپشت ،جرد ایرانی ،جربیل هندی گ گ از نونده هدای مهدم پرنددنان منطقده:
هوبره ،زاغ بور ،عقاب شاهی ،بان بان ،دال ،سارنپه پا بلند ،دلیجه ،کبک ،تیهو ،چکاگک کاکلی ،چکاگک بیابانی گ ...گ

نیز از نونه های مهم خزندنان کورمار ،شترمار ،آنامای صخره ای فلس درشت ،نسرتای ایراندی گ نک پشدت
مهمیزدار را می توان نام برد .
تاکنون تعداد  754نونه نیاهی در منطقه حفاظت شده کوه بافق مورد شناسایی قرار نرفتده اسدت .ارتفاعدات
باجگددان در داخددل منطقدده حفاظددت شددده تقریبددا" مهددم تددرین زیسددتگاه طبیعددی ارا در اسددتان محسددوب
می شود .در ارتفاعات پایین تر گ دشتها نیز فرمهای رگیشی مختلفی از نیاهان را می تدوان مشداهده نمدود .از
جمله نونه های نیاهی مهم منطقه می توان به بنه ( پسته گحشی ) ،قیچ ،درمنه ،آگیشن ،ندون ،کد ه میرحسدن،
خارشتر ،بادام کوهی ،انجیرکوهی ،چوبک ،درمنه ،اسکمبیل ،نز ،اشنان ،تاغ گ  ...اشاره نمود.
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