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 مشروع مقاومة الفیضانات في آیالند أیند رفر 

 النموذج الموسع لإلشعار البیئي 
 

 وصف المشروع

العواصف، وحلول قائمة على حالة  تقترح مدینتا تشیلسي وإیفریت بناء حاجز ساحلي لمواجھة العواصف، ومرفق للتحكم في  
ذات   والمرافق  النھر،  واجھة  على طول  ("الطبیعة  رفر  أیند  آیالند  في  "موقع  IERالصلة   ) وإیفریت  تشیلسي  مدینتي  في   ("

ھكتار تقریبا من مزیج من االستخدامات التجاریة والصناعیة ودعم  9.5المشروع"). ویتكون موقع المشروع الذي تبلغ مساحتھ 
ر بسبب االستخدامات الصناعیة القدیمة البنیة التحتیة للطرق والمرافق. وقد تعرضت الضفاف الحالیة للنھر للتدھور بشكل كبی

وقد تم تطبیق المئات من اإلجراءات الخاصة بتثبیت المنحدرات المتصلبة مع تناثر الحطام. سیقوم المشروع المقترح لمقاومة  
بطول   العواصف  لمواجھة  حاجز  ببناء  ("المشروع")  ("  4640الفیضانات  طولیا  تحت  linear footقدما  ومرفق  تقریبا،   ("

قدم مربع على طول    50000قدم مربع تقریبا، مع حلول قائمة على الطبیعة بمساحة    2900رض للتحكم بالعواصف بمساحة  األ
 واجھة النھر، وما یرتبط بھا من تحسینات على األراضي الرطبة والوصول العام على طول آیالند أیند رفر.

 الفیضانات:یشمل المشروع العناصر المھمة التالیة لمقاومة 

یتكون عنصر المشروع ھذا من حاجز لمواجھة العواصف    -)  Resilience Provisions East(  رزیلیانس بروفجنز إیست
على طول ضفاف آیالند أیند رفر في مدینة تشیلسي. باإلضافة إلى ذلك، سیوفر المشروع وسائل الراحة العامة مثل ممر نھري 

الواجھة   إلى  المجتمع  لزیادة وصول أعضاء  تم تصمیمھ  للمشاة، والذي  الساتر في شكل ممر مرتفع وأجزاء    المائیةمرن  من 
بارك ( أیند  آیالند  یُعد متنزه  الحضریة والمشذبة وتوفر Island End Parkالنباتي.  البریة  الخضراء  المساحات  ) مزیجا من 

ال یحمي ھذا العنصر وسیتم إعادة تأھیل الحدیقة كجزء من المشروع.  و.  المائیةللمجتمع إمكانیة وصول محدودة إلى الواجھة  
العدالة البیئیة أو المشمولة بة الحیویة في تشیلسي فحسب، بل سیحمي أیضا العدید من المساكن داخل األحیاء  البنیة التحتیة اإلقلیمی
 السكان المحرومین.

 Marketالخاص بقناة ماركت ستریت (  آیالند أیند رفرسیتم إنشاء ھذا الھیكل عند منفذ    -  ف العواصفي حالة    مرفق التحكم
Street  .المیاه لھذا المنفذ ما یقرب    تجمیعتبلغ مساحة  و) الحالیة لمنع أضرار الفیضانات الداخلیة أثناء أحداث العواصف الساحلیة

بوابات التحكم    وستكونأو یعانون من نقص الخدمات.    البیئیةلعدالة  مشمولون باتم تحدید السكان داخلھا على أنھم    ھكتار  200من  
آیالند أیند  وأخرى تكون معرضة للضوء في  للسماح بتدفق المد والجزر إلى أقسام مجوفة    العادة  في  مفتوحة  الخاصة بالمرفق

لمنع  )  Beacham Streetلبیتشمان ستریت (سیتم تثبیت إجراءات التحكم على نظام الصرف الصحي    ذلك،. باإلضافة إلى  رفر
 التدفق العكسي إلى نظام تصریف میاه األمطار الحالي. 

لعواصف على  مقاوم لیتكون عنصر المشروع ھذا من حاجز    -) Resilience Provisions Westرزیلیانس بروفجنز ویست ( 
أیند رفر  طول ضفاف إیفریتفي    آیالند  أنھا میناء، والذي یقع في منطقة  منطقة  ، على شكل جدار خرساني تم تحدیدھا على 

  المیناء یحمي ھذا العنصر لیس فقط  ولحمایة أعمال الموانئ العاملة من الغمر الساحلي.    للفیضانات  بواباتوعمودي قائم بذاتھ  
شخص وھم جزء    6000البنیة التحتیة األخرى المھمة للغایة بما في ذلك ممرات النقل الحیویة والمنازل ألكثر من    اولكن أیض

 أو السكان المحرومین.  من العدالة البیئیة

سیتم إعادة تشكیل المنحدرات المتدھورة المطلة على النھر باستخدام مزیج من النباتات األصلیة   -یعیة  الحلول القائمة على الطب
مثقبة   خرسانیة  وحاویات  العلیا  الضفة  طول  علىعلى  بأعشاب    تحتوي  والمزروعة  الصلب،  بالخشب  مبطنة  تكون  النباتات 

جة لتكون جاھزة لظروف    المستنقعات الملحیة المعبأة في أكیاس. وسیتم اكساء الحاویات بقطع من الحجر الطبیعي وستكون ُمدَرَّ
 لغرض التركیبالمستنقعات المنخفضة والعالیة داخل الحاویات وخلفھا مما یجعل التركیب معیاریا وقابال للتطویر وقلیل التوغل  
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سطح البحر، تدعم الحاویات عملیة    فمع ارتفاع مستوى  -أثناء ظروف المد والجزر المنخفض. إن ھذا التصمیم قابل للتكیف أیضا  
 تغذیة البرنقیل والمحار. 

عن آیالند أیند رفر  سیعمل المشروع على تحسین وضع الجزء المتبقي من المستنقعات الملحیة من    -  تعزیز األراضي الرطبة
)، وإعادة زراعة النباتات المحلیة والحفاظ علیھا، وإزالة الرواسب الكبیرة  Phragmites australisطریق إزالة نبات القصب (

من القمامة والحطام الموجودة في منطقة الموارد ھذه. باإلضافة إلى ذلك، سیعالج ھذا المشروع قضایا التعریة والغطاء النباتي  
 وي وجھود تثبیت المنحدرات.من خالل برنامج الزراعة المحلي القآیالند أیند رفر المتناثر على سواحل 

Translation is too long to be saved 

والمناطق المنخفضة المحیطة في   آیالند أیند رفر التي تفیضسھول بالغ األھمیة للحمایة من الفیضانات في  ایعد المشروع أمر

والبنى  ، ضوع العدالة البیئیةالمجتمعات التي تفتقر للخدمات والتي ھي جزء من موتشیلسي وإیفریت، والتي تشمل مساكن 

  یقدم خدماتھ ألجزاء كبیرة، ومتجر بقالة ومرافق الرعایة الصحیة(السكك الحدیدیة والطرق)،  التحتیة الخاصة بالنقل والمھمة

. 2070بحلول عام التي ستفیض  آلیلند أیند رفرالتابعة من السھول  من المجتمع، ومدرسة ثانویة عامة، والتي ستصبح جزءً 

  متنزه، واالستثمار في آیالند أیند رفرباإلضافة إلى ذلك، سیعزز المشروع مناطق الموارد الطبیعیة، ویحسن الوصول العام إلى  

والمنظمات غیر الربحیة   )Mystic Riverنھر مستك رفر (ند ریفر. كان التعاون اإلقلیمي بین بلدیات مستجمعات میاه أیآیالند 

أساسیا في تطویر مبادرة الحمایة من الفیضانات من خالل مساھمة واسعة النطاق من جانب أصحاب  آلخرین عامالً والشركاء ا

 .المحلي المصلحة ومشاركة المجتمع
 

 الظروف الحالیة 

وتشیلسي    ) ویتأثر بالمد والجزر. ویجاوره إیفریت على ضفتھ الغربیةMystic Riverیُعد آیالند أیند رفر رافدا لنھر مستك رفر (
قدم تمتد من نھر   2500على ضفتھ الشرقیة. یمتلك آیالند أیند رفر قناة مالحیة فیدرالیة تتكون من قناة بطول ستة أقدام وطول  

قدما عند نھایتھا    90) في تشیلسي. یبلغ عرض القناة  Admirals Hill Marinaمستك رفر، حتى نھر آیالند أیند رفر، إلى (
عند نھایتھا العلیا. تم تطویر المنطقة المحیطة بشكل كبیر بكمیات كبیرة من األسطح التي ال تسمح   قدم  100السفلیة وعرضھا  

بنفاذ الماء والبنیة التحتیة لمیاه األمطار صغیرة الحجم. المنطقة ھي موطن للبنیة التحتیة الحیویة بما في ذلك مركز نیو إنجالند 
)، والمقر اإلقلیمي لمكتب التحقیقات الفیدرالي، ومستشفى ماساتشوستس  New England Produce Centerللفواكھ والخضار (

الشكل   انظر  الثانویة.  تشیلسي  المتوسطة، ومدرسة  ویلیامز  تشیلسي، ومدرسة  بمدینة  بامب  كارتر ستریت  ،  1العام، ومحطة 
 خریطة موقع المشروع. 

 الفوائد العامة والفوائد التي سیجنیھا المجتمع المحلي 

 فوائد المشروع، على سبیل المثال ال الحصر: تشمل 

قدما المصمم    4640تعزیز حمایة الخط الساحلي من خالل حاجز الفیضان الساحلي والداخلي الجدید بطول   •
) الحالي  Base Flood Elevationلیتراوح في ارتفاع أربعة أقدام أو أكثر فوق مستوى الفیضان األساسي (

 .التجاریة والمجتمعیة للمنطقةلحمایة االستخدامات الصناعیة و

لموقع المشروع من خالل إعادة تأھیل الخط الساحلي المتآكل واستخدام الحلول التكیفیة   المائیةتحسین الواجھة   •
 . القائمة على الطبیعة



 2023شباط/ فبرایر     مشروع مقاومة الفیضانات في آیالند أیند رفر ورقة حقائق حول 

 ورقة حقائق حول المشروع
 3 

)، بما في ذلك الالفتات التعلیمیة بلغات متعددة منطوقة Island End Parkاالستثمار في متنزه آیالند أیند (  •
 . للمناظر الطبیعیة، ووسائل راحة أخرى ونباتاتلمجتمع، ومقاعد جدیدة ومفروشات أخرى في الموقع، في ا

مرتفع یبلغ طولھ   للمشاة  ممر  -مقاوم للفیضاناتتحسین الوصول العام إلى الواجھة المائیة من خالل بناء ممر   •
 . أقدام 10قدما وعرضھ  940حوالي 

 . )Beacham Streetإلى شارع بیتشام (ل الوصول بناء رصیف للمشاة یسھّ  •

وظیفة، وممرات النقل الھامة، واألصول الرئیسیة مثل مستشفى ماساتشوستس    11000حمایة ما یقرب من   •
العام في تشیلسي، ومدرسة ویلیامز المتوسطة، ومدرسة تشیلسي الثانویة، وأكادیمیة أكسیل، والمقر اإلقلیمي 

زل التي تشغلھا المجتمعات المشمولة بالعدالة البیئیة داخل مدینتي إیفریت  لمكتب التحقیقات الفیدرالي، والمنا
 . وتشیلسي

 شھرا من بناء المشروع.  36فرصة عمل بناء على مدى  1000-670خلق ما بین  •

إنشاء مجموعة استشاریة مجتمعیة تتألف من أكثر من ستة أفراد ینتمون إلى المجتمع المحلي، لتقدیم مالحظات   •
 العامة للمشروع. حول الفوائد

ممثالً من الشركات الصناعیة التابعة للقطاع   20من أكثر من  تتكون    تشكیل مجموعة عمل أصحاب المصلحة •
 المشروع. في ابداء المالحظات حولالخاص في تشیلسي وإیفریت، للمساھمة 

 معلومات االتصال

 مدینة إیفیریت        مدینة تشیلسي 
 الھندسة  -قسم األشغال العامة      قسم السكن وتنمیة المجتمع 

 :العنوان       العنوان:
500 Broadway      484 Broadway 

Chelsea, MA 02150     Everett, MA 02149 
 

 جھة االتصال      جھة االتصال:  
 إیریك سوانسون مھندس مھني   ، المعھد األمریكي للمخططین الُمعتََمدین ألكساندر ترین

atrain@chelseama.gov     erik.swanson@ci.everett.ma.us 
(617) 466-4192      (617) 394-2251 
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UPDATE

Chelsea, MA
Everett, MA

دادترالا يف يضارألا ةعفترملا

ةرظن ةماع ىلع جمانربلا صاخلا عورشمب
ةمواقم تاناضيفلا يف دناليآ دنيأ رفر

BEACHAM
 STREET

زجاح فصاوعلا عورشمل سنايليزر
زنجفورب تسيإ جمدُملا عم رمم ريسلا

ىلع لوط رهنلا

قفرم ةرطيسلا يف ةلاح
فصاوعلا ةانق تكرام

تيرتس

MARKET STREET

BEHEN
STREET

COMMERCIAL STREET

زجاح فصاوعلا عورشمل سنايليزر
زنجفورب تسيو جمدُملا عم لولحلا ةمئاقلا

ىلع ةعيبطلا

BEACHAM STREET

زجاح فصاوعلا عورشمل سنايليزر
زنجفورب تسيو رادجك رُح

دادترالا يف
يضارألا ةعفترملا

فيصر /لمعلا ةطشنأ ءانيملا

دناليآ دنيأ رفر
زيزعت يضارألا
ةبطرلا لولحلاو

ةمئاقلا ىلع ةعيبطلا

مت دادعإ ةقيثولا نم لبق ةكرش نوتسيو نوسبماسو نوناك 24 يف /يناثلا 2023 ،رياني

بصملا

عقنتسملا
حلاملا مئاقلا

لئاسو ةحارلا تابيطشتلاو يف
رمم ريسلا صاخلا عورشملاب
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