سیمای محیط زیست طبیعی منطقه حفاظت شده البرز مرکسی(جنوبی) :
هٌطقِ حفاظت ضسُ الثطظ هطکعی اظ سال  1346تٌا تِ هػَتِ ضَضایؼالی ضکاضتاًی ٍ ًظاضت تط غیس تِ
ػٌَاى هٌطقِ حفاظت ضسُ اػالم ضسُ است ٍ قسوت جٌَتی آى کِ زض تطگیطًسُ هحسٍزُ ضطقی هحَض
کطج-چالَس اظ اتتسای پل تیلقاى تا تًَل کٌسٍاى تا هساحت ّ 64119کتاض است تحت هسیطیت ازاض ُ
کل حفاظت هحیط ظیست الثطظ قطاض زاضز.
ٍسؼت ٍ ٍضؼیت ذاظ تَپَگطافیك ٍ ضطایط هتفاٍت اقلیوی زض استاى الثطظ ضطایط کن ًظیطی ضا تطای
ضٍیص طیف ٍسیؼی اظ گیاّاى ٍ ظًسگی گًَِ ّای هرتلف حیات ٍحص فطاّن ًوَزُ ٍ سثة گطزیسُ
است تا تٌَع گًَِ ای تاالیی زض ایي هٌطقِ اظ کطَض تَجَز آیس.

شرایط اقلیمی :
ًیوِجٌَتی الثطظ هطکعی زض فػَل گطم تحت تاثیط سیستن فطاض ظیاز جٌة حاضُ قطاض هیگیطز .تسیي
سثة هیعاى تاضًسگی آى کن ٍ ػوستاً ًاضی اظ ػثَض گاُ تِ گاُ سیستوْای کن فطاض زیٌاهیکی سطز اظ
ضٍی ضیثْای ضوالی ضضتِ کَُ الثطظ تاذط الطاس اضتفاػات تَچال هیتاضس .زض ظهستاًْا ًیع تحت تاثیط
سیستوْای ضوالی ،ضوال غطتی ٍ جٌَب غطتی است کِ تِ فالت ایطاى ٍاضز هیضَز.
هتَسط تاضًسگی ساالًِ زض ایستگاُ ّای هرتلف هٌطقِ تِ غَضت شیل است:
ایستگاُ تیلقاى 300/1 :هیلی هتط
ایستگاُ سس اهیطکثیط 400/6:هیلی هتط
ایستگاُ ضْطستاًك  604:هیلی هتط
ایستگاُ ًساء 641/5 :هیلی هتط

پوشش گیاهی:
تِ زلیل تٌَع هاکطٍ کلیواّا ٍ ٍجَز ضٍیطگاُ ّای هرتلف آلپیٌی ،کَّپایِ ای ٍ ًیوِ آلپیٌی ،هططَب ٍ ...طیف
ٍسیؼی اظ گیاّاى ضاهل گیاّاى هطتؼی زضهٌِ ظاض ،ذلٌگ ظاض ،جَاهغ تطزتاض تِ ضَضی  ،جٌگلْای پطاکٌسُ ٍ ...زض سطح
اضاضی استاى تِ غَضت طثیؼی هی ضٍیس.

تط اساس آهاض اضائِ ضسُ اظ ازاضُ کل هٌاتغ طثیؼی استاى الثطظ حسٍز  700گًَِ گیاّی اظ  20جٌس ٍ  100ذاًَازُ زض کل
استاى هَجَز هی تاضس.
اظ تیي گًَِ ّای گیاّی هَجَز کِ تؼضا ٍاجس اضظضْای حفاظتی ،ظیثایی ضٌاسی ٍ زاضٍیی ٍ غٌؼتی ّستٌس ٍ حتی
تطذی اظ آى ّا اظ زضجات حفاظتی تاالیی زض ضزُ تٌسی  IUCNقطاض گطفتِ اًس هی تَاى تِ
گًَِ ضاذع  Astragalus askius Bungeاضاضُ کطز کِ زض ًساء ،زیعیي ٍ کطج پطاکٌص زاضز ٍ زاضای زضجِ حفاظتی
(Enزض هؼطؼ ذطط) هی تاضس
ٍ گًَِ ضاذع تازضًجثَیِ زًایی  Dracocephalum kotschyi Boissاظ ذاًَازُ  Lamiaceaeکِ زض ضْطستاًك ٍ
زیعیي هی ضٍیس ٍ زاضای زضجِ حفاظتی ( Vuآسیة پصیط) است
ٍ گًَِ ضاذع تَس  Betula pendula Rothاظ ذاًَازُ  Betulaceaeکِ تِ زلیل پطاکٌص هحسٍز زض ایطاى گًَِ
ای ًازض هحسَب هی ضَز ٍ تٌْا ضٍیطگاُ آى زضُ ضْطستاًك زض هٌطقِ الثطظ جٌَتی است.
گًَِ ّای زاضٍیی استاى ضاهل  60گًَِ اظ  35جٌس ٍ  17تیطُ ٍ تیطتط اظ  6ذاًَازُ هی تاضس.

جٌگل ّای طثیؼی استاى تِ ضکل تَزُ ّای پطاکٌسُ ای هطاّسُ هی ضًَس کِ ػوستا اظ گًَِ ّایی ّوچَى
اضس(سطٍ کَّی) ،تٌِ ،ضیط ذطت ،ظضضك ،تازام کَّی ،اظگیل ،تَس ،زاغساغاى ٍ ٍلیك تطکیل ضسُ اًس .ایي تَزُ ّای
جٌگلی شذایط غًتیکی تا اضظضی ّستٌس کِ فقط زض هٌاطق ضوالی استاى ترػَظ زضُ ّا ٍ زاهٌِ ّای هططف تِ جازُ
چالَس پطاکٌسُ اًس کِ حضَض ،حفظ ٍ تَسؼِ آًْا اظ جْت حفاظت ذاک ٍ آب ٍ جلَگیطی اظ تطٍظ تْوي اّویت تسیاض
ظیازی زاضز.

گونه های جانوری:
پستانداران
زض ترص جٌَتی الثطظ هطکعی تؼساز  47گًَِ پستاًساض ضاهل
 3گًَِ حططُ ذَاض 11 ،گًَِ ذفاش 16 ،گًَِ جًَسُ 2 ،گًَِ
ذطگَش 12 ،گًَِ گَضت ذَاض ٍ  3گًَِ ظٍج سن حیات زاضًس.
اظ ایي تؼساز  7گًَِ زض ضویوِ یك ٍ زٍ  ٍCITESضص گًَِ
زض فْطست سطخ  IUCNزضج ضسُ است.
اظ ایي هیاى ػٌَاى گًَِ ّای جاًَضی (پستاًساض هْن) استاى
تِ کل ٍ تع ،قَچ ٍ هیص ،گطاظ ،ذطس قَُْ ای ،ضٍتاُ ،
ضغال ،گطگ ٍ پلٌگ اذتػاظ یافتِ است

پرندگان
تؼساز ظیازی اظ پطًسگاى زض الثطظ جٌَتی ظًسگی هی کٌٌس  .تٌَع گًَِ ای پطًسگاى هٌطقِ تا تَجِ تِ ٍسؼت ٍ تٌَع
اقلیوی ٍ ظیستگاّی هٌطقِ غٌی است ٍ زض حسٍز  %30اظ گًَِ ّای پطًسگاى ایطاى ضا تطکیل هی زّس.
تطاساس هطاّسات ،تطضسی ّا ٍ هطالؼات اًجام گطفتِ حساقل  153گًَِ پطًسُ اظ  44ذاًَازُ زض هٌطقِ ٍجَز زاضًس.

خسندگان
ذعًسگاى زض تواهی ظیستگاّْای هتٌَع هٌطقِ (استاى الثطظ) ظًسگی هی کٌٌس .آًْا ضا هی تَاى زض سِ ضاستِ الک
پطتْا ) ، )Testudinesهاضهَلکْا ٍ سَسواضّا ) ٍ )Sauriaهاضّا ) (Serpentesتططح شیل هَضز تطضسی قطاض زاز:

دوزیستان
هٌطقِ الثطظ جٌَتی ٍ استاى الثطظ تِ ػلت زاضا تَزى ضٍزذاًِ ّا ٍ اکَسیستن ّای آتی فطاٍاى زاضای جوؼیت ّای
ًسثتاً هٌاسثی اظ زٍظیستاى است .زٍظیستاى ایي هٌطقِ تططح شیل هؼطفی هیطًَس:
- 1سوٌسض ایطاًی ٍ -2ظؽ هؼوَلی ٍ -3ظؽ سثع  – 4قَضتاغِ هؼوَلی  -5قَضتاغِ زضذتی

ماهیان
زض هٌطقِ الثطظ ضٍزذاًِ ّای تعضگ ٍکَچك ،سسّا ،آتگیطّا ٍ آب تٌساى ّای هتؼسزی ٍجَز زاضز .کِ اکَسیستن
ّای آتی تا آتْای ضٍاى ٍ ساکي هٌطقِ ضا تطکیل هیسّس .هاّیاى ضٌاسایی ضسُ زض ایي هٌطقِ ػثاضتٌساظ :
-1لپك -2ظضزک قلوی -3سیاُ هاّی -4هاّی حَؼ -5هاّی سفیس ضٍزذاًِ ای -6سگ هاّی سٌگی -7کطگًََس
-8قعل آالی ضًگیي کواى -9قعل آالی ذال قطهع.
زض ضزُ تٌسی هاّیاى تطاتط فْطست  IUCNهاّی لپك تا ًام ػلوی  Alburnides bipunctausزض ضزُ )ٍ (EN
قعل آالی ذال قطهع تا ًام ػلوی  Salmo trutta farioزض ضزُ ) (lcقطاض زاضًس کِ زاضای اضظش حفاظتی هی تاضٌس.
قعل آالی ذال قطهع اظ هیاى هاّی ّای ضٌاسایی ضسُ زض الثطظ جٌَتی تؼٌَاى گًَِ تَهی ٍ یکی اظ گًَِ ّای پط
اضظش هٌطقِ هی تاضس .تٌْا ظیستگاُ هاّی کطگًََس زض سطح کطَض ًیع زضیاچِ سس کطج است.

اضظضْای تاالی ظیستی ٍ جاشتِ ّای طثیؼی هٌطقِ سثة گطزیسُ است تا هحسٍزُ ّایی اظ آى کِ قاتلیت
اضتقاءسطح زاضتِ  ،تحت ػٌاٍیي پاضک هلی سَتك ٍ آثاض طثیؼی هلی هطتول تط آتطاض ّفت چطوِ
آزضاى ،زضذت اضس ضْطستاًك ٍ غاض ید هطاز اظ سَی ازاضُ کل هحیط ظیست استاى پیطٌْاز ٍزض زست
پیگیطی قطاض گیطز.

