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پارک های جدید در ناحیه وامبت مسدون 
)Wombat Macedon(

دولت ویکتوریا در حال ایجاد بیش از 75,000 هکتار پارک و مناطق محافظت شده
جدید در منطقه مرکزی غرب ویکتوریا می باشد، از جمله سه پارک ملی جدید. 

در ناحیه وامبت مسدون )Wombat Macedon( ما در حال ایجاد یک پارک ملی جدید، چهار پارک منطقه ای جدید و دو پارک 
  حفاظت شده جدید می باشیم.

Greater ( ما از محیط زیست طبیعی مان و گونه های حیوانی با ارزش مان محافظت می کنیم، از جمله بادپرهای بزرگ
Gliders(، جغدهای قدرتمند )Powerful Owls( و طوطی های تیز پر )Swift Parrots(، و اطمینان حاصل می کنیم که اهالی 

  ویکتوریا می توانند به لذت بردن از فضاهای باز زیبایمان ادامه دهند.

ما همچنین متعهد به مشارکت با مالکین سنتی جهت حمایت از ارتباط گیری با کشور و نام گذاری پارک ها و مناطق حفاظت شده 
 هستیم.

در پارک های ملی جدید، شما می توانید کارهای زیر را 
 انجام دهید: 

در پارک های منطقه ای جدید، شما می توانید کارهای 
  زیر را انجام دهید:

 پیاده روی جنگلی، مالحظه طبیعت و پیک نیک کردن  پیاده روی جنگلی، مالحظه طبیعت و پیک نیک کردن 

 رانندگی و رانندگی در خوردروهای چهار چرخ محرک  رانندگی و رانندگی در خوردروهای چهار چرخ محرک  

 کمپینگ  کمپینگ 

 دوچرخه سواری در مسیرها  دوچرخه سواری در مسیرها 

 دوچرخه سواری کوهستانی و دوچرخه سواری  دوچرخه سواری کوهستانی و دوچرخه سواری 

 اسب سواری در جاده ها  پیاده روی با سگ در برخی از نواحی 

 پیاده روی با سگ  اسب سواری در جاده ها 

 اکتشاف تفریحی طال، مواد معدنی و فسیل ها 

 

 ما در حال ایجاد پارک های زیر می باشیم: 

 پارک ملی وامبت - لردردرگ )Wombat-Lerderderg National Park( )تقریبا 44,700 هکتار که شامل ً•

  20,470 هکتار پارک ایالتی موجود می باشد(

)2,714 هکتار(  )Hepburn Conservation Park( پارک حفاظت شده هپبرن  •

 هکتار(، و )Cobaw Conservation Park( )2,532  پارک حفاظت شده کوباو •

) Spargo، اسپارگو کریک  )Blackwood(، بلکوود )Barkstead( چهار پارک منطقه ای جدید در نزدیک بارکستد•

 )Creekو غرب مسدون)Macedon(  و افزودن حدود 3000 هکتار به پارک )مجموعا بیش از 15,000 هکتار( 

)Hepburn Regional Park(. منطقه ای هپبرن 

ً
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 محافظت (Wombat-Lerderderg) مزایای گسترش دادن پارک ها و نواحی حفاظت شده پارک ملی وامبت - لردردرگ 

، خواهد بود، و همچنین تبدیل این )Greater Glider(از زیستگاه بسیاری از گونه های حیوانی در خطر، از جمله بادپر بزرگ 

 ناحیه به جاذبه ای گردشگری با فرصت هایی برای لذت بردن از مناظر تماشایی آن. 

 

فرصت های بیشتری را برای اهالی ویکتوریا جهت ارتباط  )Cobaw( و کوباو  )Hepburn( پارک های حفاظت شده هپبرن

 گیری با طبیعت فراهم می کنند. 

 پارک های منطقه ای جدید و گسترش داده شده به راحتی در نزدیک شهرهای منطقه ای واقع شده اند و طیفی وسیع از فعالیت 

های تفریحی، از جمله اسب سواری، پیاده روی با سگ و اکتشاف تفریحی طال، مواد معدنی و فسیل ها را فراهم می کنند. 

 در زمان تأسیس، نام های اماکن ابوریجینی به بسیاری از پارک ها و نواحی محافظت شده داده خواهد شد. 

 

 

 بهبود فضاهای عمومی مان، مسیرهای پیاده روی و تسهیالت
 

، دولت )s Great Outdoors package’Victoria(از طریق بسته 105.6 میلیون دالری دامن وسیع طبیعت ویکتوریا 
ویکتوریا چندین اقدام ابتکاری را در این ناحیه پیش خواهد برد، از جمله بهسازی زمین های کمپینگ و ایجاد مسیرهای پیاده روی 

جدید و بهسازی شده و تسهیالت مسیرهای پیاده روی.   

، زمین کمپینگ وامبت )Carrolls Springs( این شامل: کارولز اسپرینگز )Wombat Macedon( در بلوک وامبت مسدون
 راه های سیاحت خودروهای چهار چرخ محرک وامبت، و مسیرهای پیاده روی )Western Wombat Campground(،غربی 
  می شود. )Wombat Walking Trails(وامبت 

دولت ویکتوریا تا کنون 10.5 میلیون دالر برای راه های رانندگی در خودروهای چهار چرخ محرک در سراسر ایالت و 280,000 
  دالر در منطقه مرکزی غرب سرمایه گذاری کرده است، و سرمایه گذاری بیشتر در راه است.

 
 جمع آوری مقداری هیزم خانگی از اماکن معین شده تا ژوئن 2029 مجاز خواهد بود

 

 شکار تفریحی و درخت بری تجاری در پارک منطقه ای گسترش داده شده، مجاز نخواهد بود.
 

 چه مواردی ادامه خواهند داشت 
 
شکار فصلی و تفریحی گوزن )از طریق مخفیانه نزدیک شکار شدن( در پارک ملی، در نواحی که در حال حاضر مجاز می باشند، 

 مجاز خواهد بود. 

 
درخت بری تجاری )هرس کردن و عملیات درخت بری خاص( در پارک های منطقه ای جدید و نواحی اضافه شده به پارک منطقه 

 ًای هپبرن )Hepburn(، و ناحیه ای کوچک از پارک ملی آینده، تا نهایتا سال 2030 مجاز خواهد بود.  

 
جمع آوری هیزم )Wombat-Lerderderg National Park(. درخت بری تجاری در پارک ملی جدید وامبت - لردردرگ  

خانگی در نواحی پارک های منطقه ای جدید، از اماکن معین شده منتخب برای منفعت جوامع محلی، تا ژوئن 2029، نیز امکان پذیر 
 خواهد بود. 

 
به علت پاسخگویی دولت و تغییرات مرتبط با حق زمین داری، ظرفیت مبارزه با آتش سوزی در خط مقدم در مدیریت آتش سوزی 

 جنگلی ویکتوریا از بین نخواهد رفت. 
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 اطالعاتی در مورد این تغییرات

این تغییرات پاسخ دولت ویکتوریا به گزارش نهایی تحقیقات منطقه مرکزی غرب شورای ارزیابی محیط زیست ویکتوریا 
)Victorian Environmental Assessment Council (VAEC)(.و توصیه های آن را منعکس می کنند  

این تغییرات از دارایی های با ارزش زیست محیطی و گوناگونی زیستی مان محافظت کرده و تعادلی پایدار که هدف آن برآوردن 
 نیازهای تمامی مصرف کنندگان اراضی، در این زمان و در آینده، را فراهم می کند.

 شما می توانید پاسخ دولت را در وب سایت ما پیدا کنید.

Victorian Government response to VEAC's Central West investigation (forestsandreserves.vic.gov.au) 

 

 

 

Translating and Interpreting Service (TIS)چنانچه به کمک نیاز دارید، لطفا با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی  ً
 تماس بگیرید )در 450 131  به شمارهTIS Nationalبرای دریافت کمک در مورد ترجمه کتبی و شفاهی تماس بگیرید. با 

 مراجعه کنید www.tisnational.gov.auاسترالیا( یا به وب سایت 

 

https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/land-management/victorian-environment-assessment-council/victorian-government-response-to-veac-central-west-investigation
http://www.tisnational.gov.au/
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