 ۷۵ﺳﺎل ﺑﺎ ﺟﯿﭗ؛ ﻧﻤﺎد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺠﺎﻋﺖ و
آزادﮔﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﺟﯿﭗ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺷﺎﺧﺺ در ﺟﻬﺎن ﺧﻮدروﺳﺎزی ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﻧﻤﺎد ﺑﺰرگ در
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﺸﺮی و ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ اﻣﺎ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺨﺖ و
ﺧﺸﻦ از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ واﻻ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ در ﺳﺎل  2016دﻗﯿﻘﺎ  75ﺳﺎل از ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺪت ﺣﻀﻮرش در ﮐﻨﺎر ﺑﺸﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﻗﺪرت ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و آزادﮔﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﺒﺪل ﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت در دوران ﺣﯿﺎت ﺟﯿﭗ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﺼﺎره ای از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﯿﭗ ﺑﻪ ﺳﺎل  1941ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ارﺗﺶ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ،ﮐﺎرﺑﺮدی و ارزان اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اوﻟﯿﻪ و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺪف ﮔﺬاری ارﺗﺶ ﺑﺮای
ﻃﺮح ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺳﺒﮏ وزن و ﻣﻘﺎوم و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ارزان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز و ﻓﻮرد در ﻋﻤﻞ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺟﯿﭗ در ﺟﻨﮓ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻠﯽ
ﮐﻮﭘﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،ﺑﺮای ﭘﺮواز ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺎل
و ﻣﻠﺦ ﻧﺒﻮد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﺮح ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس آزاد ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻨﺘﺎم ،ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ارﺗﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دو
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻮرد و وﯾﻠﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺘﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم  1500دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﺮی اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﺎزه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺴﺖ
ارﺗﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺮوژه ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺖ وﯾﻠﯿﺰ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﻓﻮرد و ﺑﻨﺘﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ،ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻃﺮح وﯾﻠﯿﺰ روی آوردﻧﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﻣﻌﺮوف ﺟﯿﭗ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﺑﺼﺮی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ در
واﻗﻊ از روی ﻣﺪل ﻫﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻮرد ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ژﻧﺮال آﯾﺰن ﻫﺎور و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻮاری ﺑﺎ ﺟﯿﭗ ﺟﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺑﺮﻧﺪ ﺟﯿﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺰرگ
آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ( ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع از دوﻧﻔﺮه ﺑﺪون ﺳﻘﻒ ﺗﺎ

اﺳﺘﯿﺸﻦ واﮔﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،واﻧﺖ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﮑﺎپ را راﻫﯽ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﮐﺮد.

ﺟﯿﭙﺴﺘﺮ ،اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮوﮐﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ،اﯾﺪه ای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﭼﻨﺪان

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزار ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺳﯽ و ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻣﻘﺎوم و ﺳﺎده ﺟﯿﭗ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﯽ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﻪ  90ﺑﺮ روی ﺟﯿﭗ ﭼﺮوﮐﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎده ،اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻗﻄﻌﺎت و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن و ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﯿﭗ در ﺗﻤﺎم  75ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﯿﭗ اﺳﺘﯿﺸﻦ واﮔﻦ ﺟﺪ ﺑﺰرگ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺪرن اﻣﺮوزی
ﺟﯿﭗ ﭼﻪ در دوران ﺟﻨﮓ و ﭼﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻫﺎ و ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻏﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻣﻮرد ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﮔﺴﺘﺮده واﻗﻊ ﺷﺪ و در واﻗﻊ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﺴﻠﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ و
 SUVﻫﺎی اﻣﺮوزی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﯿﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﺘﻔﺎوت
ﻧﺴﻞ اول ﺟﯿﭗ ﭼﺮوﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ.
ﻣﺪل ﺟﺎدوﯾﯽ و ﺟﺎودان ﺟﯿﭗ واﮔﻨﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﺮ ﺟﺰﺋﯽ در ﺣﺪود  30ﺳﺎل ﺑﺮ روی
ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮد.
ﺟﯿﭗ ﭼﺮوﮐﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ.
ﺟﺒﭗ ﮔﺮﻧﺪ ﭼﺮوﮐﯽ ،ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﯿﭗ
ﺟﯿﭗ ﮐﺎﻣﭙﺎس ،ﻣﺪﻟﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮوﮐﯽ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﺟﯿﭗ ﭼﺮوﮐﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺟﯿﭗ ﮔﺮﻧﺪ ﭼﺮوﮐﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  6.4ﻟﯿﺘﺮی و  475اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺗﻮان ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ  SUVﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺧﻮدروﺳﺎز ﭼﻨﺪان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ادﻏﺎم ﺑﺎ ﻓﯿﺎت اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﺟﯿﭗ راﻧﮕﻠﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮاﺑﺖ را ﺑﺎ ﻃﺮح اﺻﻠﯽ و ﺟﻨﮕﯽ ﺟﯿﭗ دارد در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای آﻓﺮود و ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻧﻮردی ﻣﺒﺪل ﺷﺪ.
ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی راﻧﮕﻠﺮ

در ﻃﻮل  75ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،راﻧﮕﻠﺮ ﻧﻤﺎد و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﺮﻧﺪ ﺟﯿﭗ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ادﻏﺎم ،ﻇﻬﻮر ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﯿﭗ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ در ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺟﯿﭗ راﻫﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺟﯿﭗ رﻧﮕﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﯿﺎت ﻓﯿﺎت  500ال ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﯿﭗ ﺑﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﻨﻪ
ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﻮده اﯾﻢ.

اﯾﻦ روزﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﯿﭗ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ای در ﺧﻮدروﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺮ در ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

