بنام خدا

طبی
اداره محیط زیست عی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز
معرفی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

(اطالعات ارئه شده صرفاً شامل اطالعات منطقه در حوزه استان البرز می باشد)

تاریخچه حفاظتی  :منطقه حفاظت شده البرز مرکزی طی مصوووبه شو اره  1شوووراالالی شووااربا ی ا ووارت بوور صو د در سووا
 1346بلنوان ا داختگاه مهم تحت حفاظت قرار گرفته است .
موقعیت منطقه  :اان منطقه درسه استان ماز دران تهران ا البرزااقع شده است.
وسعت کل  :مساحت منطقه حداد  398000هاتار بوده ا از اان م زان حداد  74درصد در استان ماز دران  10در صد در اسووتان
تهران ا حداد  16درصد در استان البرز ااقع گرداده است
موقعیت منطقه در استان البرز :بخش جنوبی ارتفاعات البرز مرکزی در دا استان تهران ا البرز ااقع شده است بخشی ازمنطقه
البرز مرکزی که درشرق استان البرز ااقع شده قس تهاای از ش ا شرق شهرستان کرج را بخود اختصاص داده اسووت ا از بوور در
امتداد جاده چالوس از ب لقان تا ارتفاعات کنداان ا از ش ا ا شرق به مرز س اسی دا استان محداد می گردد.
وسعت در استان البرز  :اان منطقه در استان البرز حداد 64000هاتار ا در شهرستان کوورج ااقووع شووده ا حووداد  12درصوود
اسلت استان را بخود اختصاص داده است
ارتفاع  :ب شتران ارتفاع منطقه تقراباً4000متر در ارتفاعات خر سرک قرار دارد ا ک تران ارتفاع در محووداده رورکووان در حووداد
1350متر ا اختالف ارتفاع در منطقه  2600متر ا م ا گ ن ارتفاع حداد 2650متر مووی باشوود 87 .درصوود از اسوولت منطقووه در ارتفوواع
ب ش از  2000متر می باشد.
آبادیها  ،راههای ارتباطی و استقرار واحدهای خدماتی موجود  46 :راستا ا اک شهر (آسارا) در منطقه استقرار داشته
که از طراق رر ترددتران جاده کشور (محور کرج به چالوس) به ا ض ام راههووای راسووتاای موجووود بطووو تقرابووی 200ک لووومتر در
منطقه با ااداگر ارتباط دار د  .بلالاه می توان از فلال ت ب ش از  120ااحد خدماتی تول وودی ا صوونوف کارگوواهی کووه ع ومواً در
قالب خدمات گردشگری شامل رستوران چلوکبابی قهوه خا ه باغ خا وادگی باغ رستوران مجت ووع تفراحووی توراسووتی هتوول ا
مراکز تول دی ا ه چن ن ر ست اسای مراکز امی ا ا ت امی مراکز بهداشتی ا درما ی ر پ بنزان هال اح ر آتش شا ی ا...
فلا می باشند ام برد.
امکانات حفاظتی  :منطقه دارای  4راسگاه مح ط با ی فلا ا اک ااحد رست موقت کوهستا ی سوتک می باشد
منابع مهم آبی  :حداد  75ک لومتر از رادخا ه حفاظت شده در امتداد مرز بربی منطقه از ش ا به جنو در جراووان بوووده ا سوود
ام رکب ر به عنوان اای از منابع تام ن کننده آ شر در منطقه حائز اه ت فرااان می باشد .رادخا ه کرج اای از 5رادخا ه های
حفاظت کشور می باشد
گونه های جانوری مهم در منطقه :
مه تووران گو ووه هووای رسووتا دار کووه در منطقووه زاسووت دار وود شووامل قووو ا م و ش کوول ا بووز خوورس قهوووه ای رلن و

س و اه

گووو ،گوورگ ا گووراز مووی باشووند .در بررسووی هووا توواکنون  38گو ووه از  15خووا واده متللووق بووه  6راسووته در منطقووه البوورز جنوووبی
شناساای شد.

ابوور اسوواس مطاللووات ا جووام گرفتووه  103گو ووه رر ووده از  38خووا واده در منطقووه اجووود دارد کووه حووداد 20درصوود رر وودگان
کشووور را شووامل مووی شووود .زاسووتگاه هووای آبووی منطقووه (رادخا ووه کوورج سوود تن

ووی ا سوود ام وور کب وور) ه ووواره م زبووان گو ووه

هووای مختلفووی از رر وودگان کنووار آبووزی اآبووزی مهوواجر مووی باشوود .عقووا طالاووی ( وواد زاسووت مح طووی اسووتان) دل جه سووارگ ه
کبووک کبووک دری از رر وودگان شوواخط در منطقووه بشوو ار مووی را وود .خز وودگان در سووه راسووته اک رشووتها مارمولاهووا ا
سوسو ارها ا مارهووا قابوول شناسوواای مووی باشووند .ا ووواع افلووی ا مووار ما نوود افلووی البوورزی افلووی قفقووازی افلووی دماا وودی آگامای
قفقازی از مه تران زاست ندان خز ده در منطقه البرز جنوبی بش ار م را د
بلووالاه از دازاسووتان موجووود در منطقووه م توووان از س و ندر اارا ووی قوربابووه مل ووولی ا درختووی ا ازغ سووبز اه چن و ن از مهووم
تران ماه ان شناساای شده در منطقه که از  8گو ه می باشند ماهی قز آای خا قرمز ا ر گ ن ک ان را ام برد.
پوشش گیاهی:
سبت اس لی از منطقه را عرصه های مرتلی تشا ل م دهد در بر خی محداده ها روشش بصورت درختی ا درختچه ای بوده کووه
شامل بنه زالزالک زرشک دبدبک ب د را اس ش رخشت بادام سترن احشی تنگرس راووش بووز گووردا شوون ا گو ووه
مقاام ارس بطور دست کاشت ا طب لی می باشوود  .ا ب شووتران رووراکنش گو ووه هووای درختووی ا درختچووه ای در محووداده سو راچا
شهرستا ک آسارا خور دره رزکان ؛ااراان ا ا ز بچشم می خورد.
عناصر متشاله جوامع گ اهی ب شتر زار س طره دا گراه گ اهی متللووق بووه ت رههووای (گرام نووه ا رراا ووه آسووااان) اسووت ا رو

از آن

ت رههای کاسنی لناع ت ره م خک کاله م ر حسن قرار میگ ر د .از بو ن گو ووه هووای گ وواهی موجووود کووه بلضووا ااجوود ارزشووهای
حفاظتی زاباای شناسی ا داراای ا صنلتی هستند ا برخی از آن ها از درجات حفاظتی بااای در رده بندی  IUCNقرار گرفته ا وود
که می توان به گو ه شاخط ( Astragalus askius Bungeگون ) اشاره کرد اان گو ه در ساء دازان ا کرج رووراکنش دارد
ا دارای درجه حفاظتی ( Enدر ملرض خطوور) مووی باشوود ا گو ووه شوواخط بادر جبواووه د وواای Dracocephalum kotschyi
Boissاز خا واده لناع  Lamiaceaeکه در شهرستا ک ا دازان می رااد ا دارای درجه حفاظتی (Vuآس ب رذار) اسووت ا اووا
گو ه شاخط (بان اا توس)  Betula pendula Rothاز خا واده Betulaceaeکه به دل ل رراکنش محداد در ااووران گو ووه
ای ادر محسو می شود ا تنها رااشگاه آن دره شهرستا ک در منطقه البرز جنوبی است.
وضعیت مطالعاتی منطقه:
منطقه مزبوردر  2فاز توج هی ا تفص لی مطالله ا در هاات کاربری های ر شوونهادی بوور اسوواس توووان اکولووو اای منطقووه در قالووب
زا بندی ارائه گرداد.
جاذبه های طبیعی:
سراسر منطقه حفاظت شده البرز جنوبی ا رادخا ه حفاظت شده کرج را مناظر بس ار ااژه ا بداع فرا گرفته است که بواسطه راههای
ارتباطی موجود در منطقه ,بس اری از آ ها مورد توجه گردشگران قرار گرفته است .ع ده تران چشم ا دازها ا مناظر ا مناطق مهم به
قرار زار می باشد:

 درااچه سد ام ر کب ر رادخا ه کرج ا سر شاخه های آن -چش ه ها ا آبشارها

ر:آبشارخور آبشار هفت چش ه آبشار رک آبشار وجان چش ه سف د سوتک

بارها :اخ مراد درخارج ا جوار منطقه بار م دا کدره ها :دراکثر قاط منطقه دره های بار با مناظر زابا اجود دارد منطقه سوتک در ارتفاعات اار گه راد کوههای ج ان در حوالی کندر مناطق راستاای شهرستا ک خور س جان دازان ااات راد اار گه راد کندر ااراان ا....جاذبه های ورزشی:
 صخره وردی کوهنو ردی اسای رای چ ن ا برف قااقرا ی در رادهای خراشانداچرخه سواری در جاده های کوهستانجاذبه های طبیعی  ،تاریخی  -فرهنگی:
کاخ اصرالدان شاه برج م دا ک-درخت کهنسا ارس شهرستا ک

