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اکتشاف طال، مواد معدنی و فسیل ها در منطقه مرکزی غرب

دولت ویکتوریا در حال ایجاد بیش از  75,000هکتار پارک و مناطق 
محافظت شده جدید در منطقه مرکزی غرب 

ویکتوریا می باشد، از جمله سه پارک ملی جدید.

 اکتشاف طال، مواد معدنی و فسیل ها در منطقه مرکزی غرب

اهالی ویکتوریا می توانند در بیشتر 3.1 میلیون هکتار جنگل های ایالتی در ایالت و همچنین در سایر اراضی عمومی به اکتشاف 
 طال، مواد معدنی و فسیل ها بپردازند.

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

 
برای اکتشاف کنندگان، این بدین مفهوم است که فرصت هایی برای اکتشاف تفریحی در بیش از 49,000 هکتار اراضی عمومی در 

 منطقه مرکزی غرب ویکتوریا همچنان وجود دارند.

 
نقاط اکتشاف تفریحی شامل جنگل های ایالتی، پارک های منطقه ای، مناطق محافظت شده جنگلی و مناطق محافظت شده تاریخی، به 

 موجب برنامه ریزی مدیریتی، می شوند.

 
، اکتشاف کنندگان می توانند همچنان از این)Wellsford( در ناحیه ولزفورد )Bendigo(با گسترش پارک منطقه ای بندیگو  

فعالیت در این ناحیه لذت ببرند. 
 

 دولت ویکتوریا تشخیص می دهد که اکتشاف طال، مواد معدنی و فسیل ها بخشی قابل توجه از تاریخ مان بوده و هنوز از •
 فعالیت های تفریحی مهم در سراسر ناحیه تحقیقاتی مرکزی غرب است.

 فرصت هایی برای اکتشاف تفریحی همچنان در جنگل های ایالتی، پارک های منطقه ای، مناطق محافظت شده جنگلی و •
 مناطق محافظت شده تاریخی در سراسر ناحیه تحقیقات وجود خواهند داشت.

 پارک های منطقه ای جدید و گسترش داده شده طیفی وسیع از فعالیت های تفریحی را فراهم می کنند، از جمله اکتشاف طال، •
 مواد معدنی و فسیل ها.  

 آنها نزدیک به شهرهای منطقه ای و اماکنی هستند که اکتشاف تفریحی و سایر فعالیت ها هم اکنون در آنها صورت می •
 گیرند.

 در حالیکه تعدادی تغییرات در اینکه اهالی ویکتوریا کجا می توانند به اکتشاف طال، مواد معدنی و فسیل ها بپردازند، وجود •
 خواهند داشت، این تغییرات تا زمان تأسیس پارک های ملی جدید، به مرحله اجرا گذاشته نخواهند شد.

 
 یک راهنمای اکتشاف تفریحی تهیه کرده است تا نکاتی)Earth Resources Regulation(سازمان نظارت بر منابع زمین  
مهم برای تازه کاران فراهم کرده و همچنین راهنمایی برای افراد با تجربه تر باشد و توضیح می دهد که اکتشاف در چه اماکنی 
می تواند انجام شود، از چه تجهیزاتی می توان استفاده کرد و روش صحیح انجام کارها چه می باشند. این راهنما را می توانید 

 اینجا پیدا کنید. 

 
 

 )Wellsford(بلوک ولزفورد 
 

 از بسیاری از فعالیت )Bendigo(بازدیدکنندگان همچنان می توانند در حدود 7,000 هکتار اضافه شده به پارک منطقه ای بندیگو 
ها لذت ببرند، از جمله اکتشاف تفریحی. 
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 )Wombat-Macedon(بلوک وامبت - مسدون 

ً شش پارک منطقه ای جدید و گسترش داده شده در این بلوک وجود دارند، مجموعا تقریبا 24,000 هکتار، که همچنان فرصت هایی ً

 ، )Blackwood(، بلکوود )Barkstead(برای اکتشاف تفریحی را فراهم می کنند. این ها پارک های منطقه ای جدید بارکستد 

، و اراضی اضافه شده به پارک های منطقه ای هپبرن )Fingerpost( و فینگرپست )Spargo Creek(اسپارگو کریک

)Hepburn( و مسدون )Macedon(.می باشند 

 

 

فرصت هایی برای اکتشاف تفریحی همچنان در مناطق محافظت شده جنگلی و مناطق محافظت شده تاریخی متعدد در سراسر این 

 بلوک وجود دارند.

 

 )Pyrenees-Cole Mount(بلوک ماونت کول - پیرنه 

حفظ نواحی قابل توجهی از جنگل های ایالتی این بلوک، از جمله بخش هایی از جنگل های ایالتی پیرنه )3,099 هکتار( و ماونت 
 کول )5,037 هکتار(، ادامه طیفی از سرگرمی های تفریحی، از جمله اکتشاف تفریحی را امکان پذیر می سازد.

 و)Percydale(فرصت هایی برای اکتشاف تفریحی همچنان در پارک منطقه ای پیرنه، منطقه محافظت شده تاریخی پرسی دیل  
 مناطق محافظت شده جنگلی متعدد در سراسر این بلوک وجود دارند.

 

 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.

https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/ firewood-collection-
in-your-region

اطالعات بیشتر در مورد جمع آوری هیزم خانگی در 
  موجود می باشد
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 مراجعه کنید 

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

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
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region
http://www.tisnational.gov.au/
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