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  عملیات سوزاندن کنترل شده 
 
 

در ویکتوریا، محدودیت ها و مقررات متعددی در ارتباط با آتش در فضای 
و سایر فعالیت ها به  تجاریکنترل شده،  عملیات سوزاندنباز و باربکیو، 

 کار گرفته می شود.  
 

 کنترل شده  سوزاندنعملیات 

این محدودیت ها  کنترل شده در زمین های خصوصی در ویکتوریا به کار گرفته می شوند. سوزاندنعملیات محدودیت هایی برای 
جنگلی که می تواند منجر به مرگ و میر و از بین رفتن امالک شود مهم هستند و به صورت برای کاهش احتمال وقوع آتش سوزی 

  فعال الزم االجرا می باشند.  

ممنوعیت فصلی آگاهی ان شما باید تمامی رسانه های موجود را کنترل کنید تا از روزهای ممنوعیت کامل روشن کردن آتش و دور
  عمل آورید. و اقدامات مناسب را به داشته باشید 

 این صفحه تنها یک راهنما است. جزئیات بیشتر در مورد الزامات را می توان در قوانین و مقررات مربوطه پیدا کرد. 

 . ما تماس بگیریدبرای دریافت کمک یا اطالعات بیشتر، لطفاً با 

ما  به عهدهکنترل شده در جنگل های ایالتی، پارک های ملی و زمین های عمومی محافظت شده  سوزاندنعملیات مسئولیت توجه: 
 می باشد. 

 در روزهای ممنوعیت کامل روشن کردن آتش 

، در نتیجه در هیچ جا مجاز نمی باشد. می باشدکنترل شده ممنوع  سوزاندنعملیات در روزهای ممنوعیت کامل روشن کردن آتش، 
 سوزاندنموجود در اختیار  و مقررات این در شرایط -)مجوزها( به صورت خودکار به تعلیق در می آیند  سوزاندنتمامی اختیارات 

 مشخص شده است. 

 مجوز وجود دارد نیاز به -فصلی 

الزم  2014طی دوران محدودیت فصلی، محدودیت های آتش سوزی به موجب مقررات جنگل ها )محافظت در برابر آتش سوزی( 
 االجرا می باشند. 

کیلومتری زمین های عمومی )به توضیحات در محدودیت ها و  1.5این محدودیت ها در ارتباط زمین های خصوصی در فاصله 
 اجعه کنید( در شهرداری های زیر به کار گرفته می شوند: مقررات آتش مر

 

، شهر (East Gippsland Shire)، بخش گیپسلند شرقی (Baw Baw Shire)بخش باوباو  - (Gippsland)گیپسلند  •
 (Wellington Shire)، بخش ولینگتون (Latrobe City)التروب 

، بخش ایندیگو (Benalla Rural City)، شهر روستایی بناال (Alpine Shire)بخش آلپاین  -شمال شرقی ویکتوریا  •
(Indigo Shire) بخش منزفیلد ،(Mansfield Shire) بخش میتچل ،(Mitchell Shire) بخش موریندیندی ،

(Murrindindi Shire) بخش استرافبوگی ،(Strathbogie Shire)گ ، بخش تووان(Towong Shire) شهر روستایی ،
 (Wodonga City)، شهر وودانگا (Wangaratta Rural City)وانگاراتا 

 Mt)، ماونت هافم (Mt Buller)، ماونت بولر (Falls Creek)کریک  فالز - (Alpineآلپاین ) استراحتگاه های کوهستانی •
Hotham) 

 و شوراهای شهر شهرداری ها ممکن است محدودیت هایی را نیز بر قرار داشته باشند.  CFAدر نواحی دیگر، 

کنترل شده در زمینی خصوصی در زمان و مکانی که دوران ممنوعیت فصلی به کار گرفته می شود، شما  سوزاندنعملیات برای 
 باید برای اختیار )مجوز( سوزاندن درخواست ارائه دهید. 

 خود مراجعه کنید.  DELWPیشتر به دفتر محلی برای کسب اطالعات ب

 

 

https://www2.delwp.vic.gov.au/our-department/contact-us


 
  عملیات سوزاندن کنترل شده 

 سوزاندن شرایطی خاص را مشخص خواهد کرد که شما باید آن را رعایت کنید، مانند:  اجازه

 پهنای پراکندگی فضایی جنگل ها •

 زمان و روزهای روشن کردن آتش و خاموش سازی •

 نظارت  •

 گزارش دهی.  •

 سوزاندن در مواقع زیر به صورت خودکار به تعلیق در می آید:  جازهاهر 

 روز ممنوعیت کامل روشن کردن آتش و  •

 سایر روزهای خاص.  •

 خارج از دوران ممنوعیت فصلی 

سوزاندن کنترل شده در زمین های خصوصی تحمیل نمی کنیم. با این عملیات خارج از دوران ممنوعیت فصلی، ما شرایطی را برای 
ا همچنان مسئولیت ایمنی و مسئولیت حقوقی آتش خود، و هرگونه خسارت یا نتیجه ناشی از آتش یا گریز آتش را به عهده حال، شم

 دارید. 

 

CFA و شوراهای شهر شهرداری ها ممکن است محدودیت هایی را نیز بر قرار داشته باشند. 

 

 Translating and Interpreting Serviceترجمه کتبی و شفاهیچنانچه به کمک نیاز دارید، لطفا با خدمات 
(TIS)  بگیرید.تماس 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

http://www.tisnational.gov.au/
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