
فعالیت های تفریحی در منطقه مرکزی غرب

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.
 

 

رسمی

مکان هایی برای تفریح در منطقه مرکزی غرب

با وجود اینکه نواحی بیشتری از محیط زیست طبیعی و گونه های حیوانی مان محافظت می کنند، طیف وسیعی از فعالیت های 

 تفریحی همچنان برای لذت هم ساکنین و هم بازدیدکنندگان، در سراسر منطقه مرکزی غرب ویکتوریا وجود دارند. 

تغییراتی که ما ایجاد می کنیم به اهالی ویکتوریا اجازه می دهند که همچنان از دامن وسیع طبیعت لذت ببرند، با طبیعت ارتباط 

 بگیرند، و در پارک های زیر در سراسر منطقه مرکزی غرب ویکتوریا فعالیت هایی که دوست دارند را انجام دهند: 

سه پارک ملی جدید •

پنج پارک منطقه ای جدید، و نواحی اضافه شده قابل توجه به پارک های منطقه ای کنونی •

پارک های حفاظت شده و مناطق طبیعی محافظت شده جدید، و  •

نواحی محافظت شده جنگل های ایالتی و سایر اراضی عمومی •

رانندگی و دوچرخه سواری در اراضی عمومی 

شما می توانید از سیاحت با خودرو، از جمله رانندگی در خودروهای چهار چرخ محرک، دوچرخه سواری در مسیرها، 
دوچرخه سواری کوهستانی و دوچرخه سواری در تمامی جاده ها و راه های شکل گرفته موجود برای عموم مردم لذت ببرید.

در پارک های ملی، پارک های حفاظت شده، پارک های منطقه ای و جنگل های ایالتی، شما می توانید از دوچرخه سواری 
کوهستانی و دوچرخه سواری در سایر راه ها و مسیرهای مشخص شده توسط مدیر زمین لذت ببرید.

رانندگان و دوچرخه سواران باید در همه زمان تنها از جاده ها و راه های معین شده استفاده کنند و به سایر کاربران جاده و 
مسیرها احترام بگذارند

پیاده روی جنگلی، پیک نیک کردن، مالحظه طبیعت و قدردانی از میراث

شما می توانید از پیاده روی جنگلی، پیک نیک کردن، مالحظه طبیعت و قدردانی از میراث در تقریبا تمامی اراضی عمومی لذت 

ببرید.

ً

 

اردوزنی )کمپینگ( در اراضی عمومی

شما می توانید در نواحی حفاظت شده جنگل های ایالتی چادر بزنید.

به طور کلی، شما می توانید در پارک های ملی، پارک های حفاظت شده، پارک های منطقه ای، در زمین های کمپینگ معین شده و 
 سایر نواحی مشخص شده توسط مدیر زمین چادر بزنید.

فرصت هایی برای چادر زدن متفرق در پارک های ملی جدید وجود خواهند داشت. 



رسمی

پارک ها و مناطق محافظت شده بیشتر مشوق تعداد بیشتر بازدیدکنندگان خواهند بود و مزایایی اقتصادی برای جوامع محلی به همراه 
 خواهند داشت. با بهبود تسهیالت برای مصرف کنندگان از طریق برنامه دامن وسیع طبیعت ویکتوریا، از این حمایت خواهد شد.

)Wellsford( بلوک ولزفورد

برای حمایت از طیف وسیعی از فعالیت های تفریحی، بیش از 7,000 هکتار به پارک منطقه ای بندیگو )Bendigo( اضافه شده 

 است.

این فعالیت ها شامل موارد زیر می شود:

پیاده روی جنگلی، مالحظه طبیعت و پیک نیک کردن •

کمپینگ •

سیاحت با خودرو، از جمله رانندگی در خودروهای چهار چرخ محرک •

دوچرخه سواری در مسیرها •

دوچرخه سواری کوهستانی و دوچرخه سواری •

اسب سواری در جاده ها و راه های شکل گرفته •

پیاده روی با سگ )از جمله سورتمه سواری با سگ(، و •

اکتشاف تفریحی طال، مواد معدنی و فسیل ها. •

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

 شکار تفریحی و درخت بری تجاری مجاز نخواهند بود.

)Wombat-Macedon( بلوک وامبت - مسدون

در پارک ملی وامبت - لردردرگ )Wombat-Lerderderg(، پارک حفاظت شده کوباو )Cobaw(، و پارک حفاظت شده هپبرن 

 )Hepburn(، شما می توانید در زمین های کمپینگ معین شده و سایر نواحی مشخص شده توسط مدیر زمین چادر بزنید.

در پارک های منطقه ای جدید بارکستد )Barkstead(، اسپارگو کریک )Spargo Creek(، بلکوود )Blackwood( و 

فینگرپست )Fingerpost( و نواحی اضافه شده به پارک منطقه ای هپبرن )Hepburn(، شما می توانید در زمین های 

 کمپینگ معین شده و سایر نواحی مشخص شده توسط مدیر زمین چادر بزنید.

دولت ویکتوریا زمین های کمپینگ گوناگون را بهسازی کرده و مسیرهای پیاده روی جدید و بهسازی شده و تسهیالت مسیرهای 

پیاده روی را طی یک سری پروژه در این منطقه، که بودجه آن توسط برنامه دامن وسیع طبیعت ویکتوریا تأمین می شود، ایجاد 

 خواهد کرد.

)Mount Cole-Pyrenees( بلوک ماونت کول - پیرنه

نواحی قابل توجهی از جنگل های ایالتی در این ناحیه تحت حفاظت می باشند، از جمله بخش هایی از پیرنه )3,099 هکتار( و جنگل 
ایالتی ماونت کول )5,037 هکتار(، جایی که اهالی ویکتوریا می توانند از طیفی وسیع از فعالیت های تفریحی از جمله کمپینگ لذت 

ببرند. در پارک های ملی ماونت بوانگور )Mount Buangor( و پیرنه، و پارک منطقه ای پیرنه، شما می توانید در زمین های 
 کمپینگ معین شده و سایر نواحی مشخص شده توسط مدیر زمین چادر بزنید.
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دولت ویکتوریا زمین های کمپینگ گوناگون در نواحی ماونت کول و ماونت بوانگور، از جمله دستشویی ها، پناهگاه ها و عالئم 
راهنمایی را برای بهبود لذت بازدیدکنندگان بهسازی خواهد کرد. بودجه این کار توسط برنامه دامن وسیع طبیعت ویکتوریا تأمین 

 خواهد شد.

 

 بهبود فضاهای عمومی مان، مسیرها و تسهیالت 

برنامه دامن وسیع طبیعت ویکتوریا از طریق سرمایه گذاری 105.6 میلیون دالر در مسیرهای پیاده روی، زمین های کمپینگ، راه 
های رانندگی در خودروهای چهار چرخ محرک و تسهیالت بهتر برای بازدیدکنندگان، در حال ارتقای گردشگری منطقه ای و آسانتر 

 کردن لذت از طبیعت برای اهالی ویکتوریا می باشد. 

برنامه دامن وسیع طبیعت ویکتوریا در حال ساخت مسیرهای پیاده روی، زمین های کمپینگ، راه های رانندگی در خودروهای چهار 
 چرخ محرک و تسهیالت بهتر برای بازدیدکنندگان می باشد تا اکتشاف پارک هایمان را برای اهالی ویکتوریا آسانتر کند.

 

 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-collectionاطالعات بیشتر در مورد جمع آوری هیزم خانگی در 
in-your-regionموجود می باشد  

 

 

 

 

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

   مراجعه کنیدwww.tisnational.gov.auاسترالیا( یا به وب سایت

 

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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