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پیشگفتار
رشد شتابان شهرها و روند مهاجرت به آن ،توسعۀ ناپایدار و نامتوازن و کاستیها و نواقص مادیریتی
و اجرایی در ادارۀ شهرها موجب شکلگیری ابرچالشهایی همچون آلودگی هوا ،تخریب محیط زیسات،
مکانیزمهای ناصحیح در مدیریت پسماندهای شهری ،مدیریت ناصحیح منابع حیاتی شهر همچون منابع
آب مصرفی ،پدیدۀ فرسودگی و ناکارآمدی بافتهای شهری ،معضل مربوط به تاأمین درآمادهای پایادار
برای ادارۀ شهرها و بسیاری از مشکالت دیگر شده است .در این بین ،بهدلیل تعدد و توالی مشکالتی که
مدیریت شهری در راستای انجام وظایف و مأموریتهای محوله با آن روبهروسات ،توجاه باه یاک اصال
اساسی کمرنگ شده و آن «ارتقای کیفیت محیطی» در شهرهاست .نیاز به یادآوری نیست کاه یکای از
ارکان محیطهای شهری باکیفیت مناظر طبیعی و انسانساخت آنهاست که محایطهاای شاهری را باه
مکانی برای زندگی فرحبخش و دلپذیر شهروندان مبدل میکند.
باید اذعان داشت که امروزه مناظر شهری در کشور ما ،اعم از شهرهای میانی و کالنشاهرها ،اغلاب
تحت تأثیر و سلطۀ نگاههای سوداگرانه و در وضعیتی نامطلوب است .تأسفبارتر آنکه ما نهتنهاا در بعاد
ساخت منظر مصنوع و کیفیتهای بصری انسانساخت شهرهایمان عملکاردی قابال دفااع نداشاتهایام،
بلکه عناصر طبیعی تشکیلدهندۀ منظر شهری را هم ،با بیتفااوتی بسایار ،در وضاعیتی نابساامان قارار
دادهایم .برای مثال ،درحالیکه کالنشهر تهران از دو عنصر مهم طبیعی ساختاردهندۀ شهر یعنای رود-
درههای نهگانه و کوههای شمالی آن بهرهمند است ،با اندکی تأمل ،میتوان دریافت که نحوۀ برخورد ماا
با این مواهب الهی منحصربهفرد چگونه بوده است و تا چه اندازه توانستهایم از مزایای متنوع و چندگاناۀ
آنها بهرهمند شویم؟ کاستیها و ضعفهای مدیریتی و اجرایای در ایان خصاوص نیاز در حاالی رخ داده
است که در ابعاد علمی و نظری هم محافل علمی و دانشگاهی ،آنگونه که بایاد ،متناساب باا اهمیات و
حساسیت مسئله ،به موضوع جریان آب و رودها و رودخانههاا در محایطهاای شاهری ورود نکاردهاناد.
بنابراین ،خألهای موجود در این زمینه نگارندگان را بر آن داشت تا پژوهش و نگارش کتاب حاضر را ،در
باب موضوع «باززندهسازی منظر رودهای شهری» ،بهعنوان یک رسالت علمی ،بر عهده گیرند و محصول
کار را در اختیار محققان ،دانشگاهیان ،جامعۀ علمی و متصدیان و مدیران اجرایی کشور قرار دهند.
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