پناهگاه حیات وحش دره انجیر :
تاریخچه :

منطقه دره انجیر به دلیل دارا بودن ارزشهای مختلف زیست محیطی و به منظور حفظ

و حراتظت از

حیات وحش  ،پوشش گیاهی و تأمین امنیت بظرای بقظاو و ازدیظاد یت یظت هظای یظانوری  ،متان ظت از تخریظ
طبی ت در تاریخ  12/3/12با وت ت  203371هکتار ب نوان پناهگاه حیات وحش ارتقاو تطح و در زمره منظاط
چهارگانه تازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت .الزم به ذكر اتت این منطقه از تال  2330ب نوان منطقظه
شکار متنوع اعالم گردیده بود.

موقعیت جغرافیایی :
پناهگاه حیات وحش دره انجیر در محدوده اتتحفاظی شهرتتان اردكان و در فاصله  13كیلومتری شرق مركز
بخش خران از شهرتتان اردكان واقع شده و در مختصات " 35ْ 84َ 15تا "84

َ

 11َ 23طول شظرقی و

"  23 َ 55 َ 15تا "  23 َ 23 َ 14عرض شتالی قرار دارد .
مهتترین مسیر یهت دتترتی به پناهگاه حیات وحش دره انجیر یاده اصلی یظزد – طظب

و یظاده اختصاصظی

چادرملو می باشد.

سیماي طبیعی
پناهگاه حیات وحش دره انجیر از نظر ژئومرفولوژیکی دارای واحظدهای كوهسظتان ،ت ظه مظاهور و نههظته هظای
آبرفتی می باشد .ارتفاعات این منطقه به صورت مجزا و شامل دره انجیر ،بوزوآ (چاه یولظه و نظی بظاز مظی
باشند .دامنه تغییرات ارتفاعی  2537متر اتت كه كتترین ارتفاع  137متر مربوط به كویر اهلل قلظی و بیهظترین
ارتفاع مربوط به قله كوه چاه یوله می باشد.
مجتوعه ارتفاعات دره انجیر و چاه یوله دارای دره های مت دد بوده و پناهگاههظای امنظی بظرای حیظات وحظش
منطقه محسوب شده و ارتفاعات چاه یوله از لحاظ پوشش گیاهی از وض یت مطلوب تری برخوردار می باشد.
به اتتثناو مجتتع صن تی و م دنی چادرملو در نواحی كوهستانی منطقه اشکال مختلظف حوظور انسظان نظاچیز و
مزرعه و تکونتگاه خاصی در آن ویود ندارد .در مناط دشتی ،یاده آتفالته یزد – طب

و یاده اختصاصظی و

خط آهن چادرملو از مهتترین ت ارضات این زیستگاهها می باشد كه بر تیتای طبی ی و ارزشهای اكولوژیك این
زیستگاه تاثیر منفی گذاشته اتت.
پناهگاه حیات وحش دره انجیر از لحاظ زمین شناتی در زون ایران مركزی قظرار مظی گیظرد و از لحظاظ زمظین
شناتی ،تنگ شناتی و تکتونیکی منطقه كامال " از اختصاصات این زون تب یت می نتاید.

اقلیم و منابع آبی:
وض یت آب و هوایی پناهگاه حیات وحش دره انجیر مانند تایر نقاط اتتان یزد تظابع شظرایط و وضظ یت آب و
هوایی حاكم بر نقاط كویری اتت و اقلیتی خهك و بیابانی دارد  .لذا عوامل طبی ی آب و هوا نقش بسیار مهتی
در حیات طبی ی مویودات زنده منطقه دارا می باشد  .از یتله خصوصیات ویژه حاكم بر ایظن منطقظه تغییظرات
شدید دریه حرارت و باالبودن تبخیر و كتی نزوالت یوی اتت  .میانگین بارندگی بین  37تا  03میلیتتر بارش
باران اتت كه بر حس

ارتفاع متغیر می باشد .

در منطقه دره انجیر هتانند قستت اعظم اتتان یزد در اوایل بهار بادهای شدیدی می وزد و مویظ

حركظت

شنهای روان و ایجاد ت ه های ماته ای در برخی عرصه های مجاور منطقه مظی گظردد  .بادهظای بالظ

منطقظه

عتدتا" شتال بربی اتت كه از اواتط بهار تا اوایل پاییز می وزند .
با عنایت به اقلیم منطقه و موق یت یغرافیایی آن هیچ رودخانه دائتی در پناهگاه حیات وحش دره انجیر ویظود
ندارد .منابع آبی منطقه ابل

شور و یا ل

شور و ب وا" دارای آب شیرین و منات

هستند  .از یتله چهظته

های منطقه می توان به چهته های هومینو  ،تورک ،خوشومی  ،چاه ترخو  ،چاه شور  ،كج لنگی  ،نظی بظاز و ....
اشاره نتود  .ویود تنگ آبها به ویژه در تالهای پرباران برای بقا و زیست وحوش از اهتیت زیادی برخظوردار
اتت .هتچنین اداره كل حفاظت محیط زیست اتتان یزد برای یبظران كتبودهظای آبظی حیظات وحظش منطقظه
تدابیری از قبیل احیاو چهته ها  ،تاخت آب انبارهای زیرزمینی  ،حفر یك حلقه چاه و نص
آن  ،ت تیر و مرمت تنگ آبها  ،نص

تلتبه بادی بر روی

ت دادی آبهخور ثابت و تظیار اتخظاذ و ایظرا نتظوده كظه كتبظود آب را

خصوصا" در تالهایی كه خهکسالی بر منطقه حاكم می باشد تا حدودی یبران می نتاید .

پوشش گیاهی :
تیپ گیاهان پناهگاه حیات وحش دره انجیر عتدتا" عناصر رویهی منطقه ایرانی– تورانی اتت كه به دو بخش
كوهستانی و بیابانی مجزا شده اتت .بخش كوهستانی آن هرچند بظه طظور عظام از چهظم انظداز لخظت و فاقظد
پوشش گیاهی برخوردار اتت ولی در پاره ای از نقاط از یتله بستر آبراهه های كوهستانی و یا شظکا

تظنگها

كه امکان تجتع خاک و تتركز هرز آبها را فراهم نتوده اند ،گونه های درختی از یتله بنه و انجیربه چهم مظی
خورد.
به طور كلی در خصوص گیاهان منطقه دره انجیر می توان گفت كه گونه بالظ

منطقظه درمنظه  ،قظیچ  ،انظواع

گون  ،انواع گرامینه  ،كاله میرحسن  ،چوبك و گیاهان یکساله مرت ی اتت .بادام وحهظی  ،افظدرا ،كظاروان كظش ،
اتکنبیل و بنه به صورت پراكنده در منطقه دیده می شود .

حیات وحش و زیستگاهها :
زیستگاههای كوهستانی منطقه عالوه بر تامین زیستگاههای منات
مجتوعه بوزوآ  ،به دلیل ویود دامنه های با شی

كل و بز در صخره های تنگی (بظه ویظژه در

مالیم و ت ه ماهورهظا مظامن مناتظبی را بظرای گونظه هظایی

هتچون قوچ و میش ،یبیر و خرگوش فراهم آورده اتت.تنها بازماندگان یوزپلنگ آتیایی در اتتان یظزد  ،در
حال حاضر ( 2330در این منطقه بسر می برند.
از دیگر پستانداران این منطقه می توان به روباه م تولی  ،شغال  ،گرگ  ،كفتار  ،خرگوش و تهی از پرندگان به
گونه هایی نظیر كبك  ،تیهو  ،باقرقره  ،زاغ بور  ،كالغ نوک ترخ و  ...اشاره نتود  .توتتار خاردم ایرانی  ،الک
پهت مهتیزدار  ،بزمچه بیابانی و آگامای چابك از مهتترین خزندگان منطقه هستند .

تدوین و گردآوری  :مریم عابدینی (كارشناس نظارت بر امور حیات وحش
خرداد ماه 2330

