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 و مناطق حفاظت شده دریاییملی دریایی  یپارک ها

قانونا از گیاهان و حیوانان  دریایی ملی دریایی و مناطق حفاظت شده یپارک ها
 دریایی گوناگون ویکتوریا، و زیستگاه های آنها محافظت می کنند. 
 

 

 

های پارک  سامانهآنها مکمل  درصد آب های دریایی ویکتوریا را پوشش می دهند.  5.3این پارک ها و مناطق حفاظت شده حدود
  هستند.  ،می باشنداز روش زندگی و اقتصاد ما الزمی  شده ما، که بخش حفاظتهای زمینی و مناطق 

دانش وسیع جمع آوری شده توسط دانشمندان دریایی طی دهه ها کمک کرده است تا نواحی پارک های ملی دریایی و مناطق محافظت 
نچه آهمچنان به افزایش با استفاده از ویدئوهای زیرآبی، نمونه برداری و تجزیه و تحلیل اطالعات، آنها  شده دریایی شناسایی شوند.

  کمک می کنند.ما در مورد محیط زیست دریایی گوناگون خود می دانیم، که 

 پارک های ملی دریایی

 

 دیسکاوری خلیج پارک ملی دریایی  .1

 (توولو آپوستولز) دوازده حواری پارک ملی دریایی .2

 آدیس دماغه پارک ملی دریایی .3

 پورت فیلیپ هدز  پارک ملی دریایی .4

 وسترن پورت خلیج  ملی دریایی های پارک .5

 بونورانگ  پارک ملی دریایی .6

 ویلسونز دماغه  پارک ملی دریایی .7

 کرنر  شاخابه پارک ملی دریایی .8

  (ناینتی مایل بیچ) ساحل نود میلی پارک ملی دریایی .9

 هیکز پارک ملی دریایی .10

 هاو دماغه پارک ملی دریایی .11



 

 و مناطق حفاظت شده دریاییملی دریایی  یپارک ها

 

 

 دریاییمناطق حفاظت شده 

 

 

 مریدریایی منطقه حفاظت شده  .1

 آرچزدریایی  منطقه حفاظت شده .2

 مارنگوآبی صخره های  .3

 ماریندریایی  منطقه حفاظت شده .4

 ایگل  صخره دریایی منطقه حفاظت شده .5

  دماغه دنجر دریایی منطقه حفاظت شده .6

 باروون  دماغه دریایی منطقه حفاظت شده .7

 کوک  دماغه دریایی منطقه حفاظت شده .8

 جاوبون دریایی  منطقه حفاظت شده .9

  دماغه ریکتس دریایی منطقه حفاظت شده .10

 ماشروم آبی صخره دریایی  منطقه حفاظت شده .11

 بیورآبی صخره دریایی  منطقه حفاظت شده .12

 

 Translating and Interpreting Service ترجمه کتبی و شفاهیچنانچه به کمک نیاز دارید، لطفا با خدمات 
(TIS)  بگیریدتماس در مورد ترجمه برای دریافت کمک 

 www.tisnational.gov.au وب سایت تماس بگیرید )در استرالیا( یا به 450 131به شماره  TIS Nationalبا 
 مراجعه کنید
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