
 

 

 پیدنام شرکت : مکعب س

 مدیر عامل: جابر قطب الدینی فخرآباد

آراستگی بصری و محیطی بر اساس مدل مکعب سپید ) محیط شهری، محیط اداری، صنعتی و اماکن عمومی، محیط    زمینه فعالیت: 

 خصوصی( 

های آسایش بصری  توجه کنیم. از مولفه آسایش بصری از عواملی است که در ایجاد منظر شهری مناسب باید به آن    ایده محوری:

توان به رنگ، روشنایی، کیفیت محیطی و ...اشاره کرد که کاربرد نامطلوب رنگها و کمبود روشنایی در شهرها موجب آلودگی  می

کمیت بر   نظمی، فشار روانی، بی تناسبی، زشتی و سیطره مادیت و ی بیهای شهری شده که القا کنندهنمایی، رنگ، نور و..در محیط

ریزان  برداری از فضا نیست عدم توجه برنامهی آرامش و بهرهزندگی انسان شده است. علت اینکه سیمای ما عاری از کیفیت و القاکننده

ضابطه بسیاری از شهرها و افزایش اند و همچنین با گسترش بیو مدیران شهری بوده که هنوز برنامه جامعی برای آن تهیه نکرده

و گاهی طرح    رفته به این مهم کمتر توجه شده و همین امر موجب آشفتگی بصری و نابسامانی شهرها گردیده استجمعیت رفته 

هایی در قالب ساماندهی سیما و منظر شهری تهیه می شود و چون اکثر آنها هزینه های اجرایی زیادی را در بر خواهد داشت وکمتر 

عملیاتی و اجرایی می باشد. از این روی کمبود مدل اجرایی مناسب باعث گسترش اغتشاشات بصری در فضاهای شهری شده است 

 بی نظمی افزوده می شود.  و روز به روز بر این 

آراستگی بصری و محیطی بر اساس مدل مکعب سپید می تواند هم در حوزه شهری و هم در حوزه صنعتی و اداری و تجاری مورد  لذا  

 استفاده قرار گیرد و موجب ایجاد نظم و آراستگی محیطی و بصری شود.

های ذیل می شود: نظافت و پاکیزه گی ، سهولت دسترسی، جذابیت، : مدل مکعب سپید در نهایت منجر به بهبود فرایند  واحد  درباره

 جامعیت، سرزندگی و پویایی، ارتقاء کیفیت فضاها، تمایز، ایمنی و امنیت محیطی، نیرومندی و سالمتی

 مشاوره طراحی و تولید براساس مدل مکعب سپید محصوالت و شرح خدمات:  



حداقل    مناسب سازی در مقیاس انسانی،  که مبتنی بر شش معیار: خوانایی،  آراستگی بصری و محیطی بر اساس مدل مکعب سپید

موثر  برای رسیدن به آسایش بصری در شهرها    نفوذپذیری می باشد می تواندتنوع در محیط،  آگاه سازی،    رسانی آلودگی محیط،

از رفع  . از جمله مواردی که میباشد های )نمادی, دیداری, نور و رنگ(، توجه به  آلودگیحداقلی  توان به آنها اشاره کرد عبارتند 

و توجه به میزان نور و روشنایی بافتهای شهری بویژه در هنگام شب، نمای بصری و رنگ استفاده شده  و خوانایی  های بصری  کیفیت 

و مناسب سازی فضاهای شهری برای هر انسان با هر ظرفیت جسمی  مانهای شهری،کیفیت دسترسی درسیمای بصری بناها و ساخت

و ارتقاء    های محیطیکیفیت   و  ، توجه به تاسیسات شهریآگاه سازی و جلب مشارکت شهروندان نسبت به اهداف اجرایی طرح  و  

ازجمله جاد جذابیت و کنترل و مدیریت نفوذپذیری در فضاها  آرایش فضاها متناسب با هویت مکانی همراه با یاد سازی برای ای،  امنیت  

این مهم در حوزه شهری، صنعتی، اداری، تجاری قابلیت اجرایی    عواملی هستندکه نقش بسزایی درارتقاءاسایش بصری خواهند داشت

  دارد.
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