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اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز
رودخانه حفاظت شده کرج

تاریخچه و محدوده حفاظتی  :یکی از  5رودخانه حفاظت شده کشور در اولین مصوبه شووورایلالی حفاظووت مزووی زی ووت در
سال 1346به شمار می رود .حد و حدود رودخانه حفاظت شده از سرچشمه (کوههای کندوان) تا پل موسوم به کرج –تهران (واقع در
شمال پارک چمران ومیدان حافظ-جنب ای تگاه حصار پایین) شامل رودخانه و رودهایی که به آن می ریزند می باشوود .طووول شوواخه
اصلی رودخانه حدود  75کیلومتر وجهت حرکت رودخانه از شمال به جنوب می باشد.
موقعیت :
رودخانههای کرج از مهمترین رودخانههای استان مز وب میشود کهدر شرق البرز واقع شدهاند .این رودخانه از چووین خوردگیهووای
البرز مرکزی از ارتفاعات شمال شرق استان سرچشمه میگیرند و سرشاخه رودخانهکرج به سمت جنوب جریان یافته و با تغییوور م وویر
به سمت جنوب شرق ،بخش جنوبی دشت تهران راقطع کرده و در پایین دست شریف آباد ورامین به رودخانووه جوواجرود میپیونوودد و
پس ازالزاق ،به نام جارجارو به دریاچه نمك قم می ریزد.
سرچشمه ها :
رودخانه کرج یکی از پرآب ترین رودخانههای دامنه جنوبی البرز مرکزی مز وبمیشووود کووه سرشوواخههای ایوون رودخانووه از کوووه
خرسنگ سرچشمه میگیرند .این رودخانه بادریافت آب شوواخههایی نظیوور وتیووت رود ،وارنگووه رود ،شهرسووتانك ،کلوووان ،مووورود،
نشترودو واریان با امتداد کلی شمال به جنوب به مخزن سد کرج وارد میشود .پس از سد کرججریان کنترل شووده رودخانووه کوورج بووا
دریافت آب یك شاخه فرعی دیگر به نام آدران به مزلآبگیر بیلقان رسیده و از آنجا به جهت مصرف آب شرب به تهران انتقال یافته
وبخش دیگر در شبکه آبیاری کرج تق یم میگردد.
ویژگی های مهم :
از نظرساختار ب تر و مشخصه های هیدرولوژیکی و برخورداری از پتان یل های بالقوه زی تی نظیر خودپوواتیی چشوومگیر و اک ووی ن
سرشار توان ته به لزاظ بوم شناختی ،اکوسی تمی در خور زی ووت انووواز آبزیووان را فووراهم آورد .توواکنون حوودود  8گونووه موواهی در
رودخانه کرج شناسایی شده که ماهی قزل آتی خال قرمز از مهمترین گونه های آن بشمار می آیوود .ایوون رودخانووه بلنوووان یکووی از
رودخانه های مهم تامین کننده آب شرب تهران و استفاده در بخش کشاورزی دارای اهمیت فراوان مووی باشوود .همچنووین جلوهووای
خاص طبیلی که به یمن همراهی اکوسی تم رودخانه و شرای کوه تانی در طول م یر پدید آمده ،فرصووتی فووراهم آورده تووا جوواده
کرج -چالوس که به موازات این رودخانه توسله یافته و از شاهراه های پرتردد کشور به شمار می آید به یکووی از قطووب هووای مهووم
گردشگری تبدیل شده و نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال استان البرز ایفا نماید.

