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كتاب حاضر سعی برآن دارد تا بستری فراهم آورد برای طراحان منظر كه از دانستن تا توانستن را تجربه كنند. تا از دیده و 
شنیده از كتاب و كروكی حاصلی به دست آورند كه بتوانند پایه های طراحی نوین خود را برآن استوار سازند. این كتاب در 

چند مرحله خشت های ساخت یک طرح را به صورت مختصر مورد كنكاش قرار داده است.
خشتی، از تاریخ و فرهنگ
خشتی، از دیدن و نگاشتن

و خشتی، از تحلیل و بررسی و كنكاش
و در نهایت بر بلندای این دیوار استوار

روش های طراحی منظر و الگوهای اولیه آن معرفی شده است.

دکتر مرتضی صدیق
مدرس دانشكده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
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