ﻧﯿﺴﺎن  GTRدر ﮔﺬر زﻣﺎن؛ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ
در ﺷﺶ دﻗﯿﻘﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،دی ۱۳۹۶
ﻧﯿﺴﺎن ) GTRاﺳﮑﺎی ﻻﯾﻦ( از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺗﮑﺎﻣﻞ آن رواﯾﺘﯽ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ از ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن ﮐﻤﺘﺮ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ژاﭘﻦ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎرز اوﻟﻮﺷﻦ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺶ دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروی اﺳﮑﺎی ﻻﯾﻦ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻧﯿﺴﺎن راﻫﯽ
ﺑﺎزار ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺮﻧﺲ در ﺳﺎل  1955راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﺮد.
ﺷﯿﻨﯿﭽﯿﺮو ﺳﺎﮐﻮرای ﻣﻬﻨﺪس و ﻃﺮاح اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  1.5ﻟﯿﺘﺮی  54اﺳﺐ ﺑﺨﺎری در زﯾﺮ
ﮐﺎﭘﻮت آن ﻗﺮار داده و اﺳﮑﺎی ﻻﯾﻦ اوﻟﯿﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ آن زﻣﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮد.

Prince Skyline 1957
در ﺳﺎل  1962دوﻣﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﺪرت  90اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺮﻧﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
از اﯾﻦ ﺧﻮدروی اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ دﺳﺘﮕﺎه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺳﺎل  1966ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺎن و ﭘﺮﻧﺲ ادﻏﺎم ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی اﺳﮑﺎی ﻻﯾﻦ ﺗﺤﺖ
ﺑﺮﻧﺪ ﻧﯿﺴﺎن راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ .در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﮑﺎی ﻻﯾﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﯽ ﺗﯽ آر در ﺳﺎل  1970و
درﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ادﻏﺎم داﺳﺘﻮن و ﻧﯿﺴﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻞ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  2ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ
ﻗﺪرﺗﯽ  160اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻣﺪل ﭘﻮرﺷﻪ  911آن زﻣﺎن )اواﯾﻞ دﻫﻪ 70
ﻣﯿﻼدی( ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
در ﮐﻤﺘﺮ از  2ﺳﺎل اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﯽ ﺗﯽ آر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﺑﯿﺶ از  30ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ ) JAFﻣﺨﺼﻮص ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﻧﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ ژاﭘﻦ( ﻣﻘﺎم آورده و اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.

Datsun Skyline GT-R 1970
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  1973از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﻞ دوم اﺳﮑﺎی ﻻﯾﻦ )ﺟﯽ ﺗﯽ آر( ﺑﯿﺶ از  2ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻧﺴﻞ دوم ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  197دﺳﺘﮕﺎه از آن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﻣﺪل
اﺳﮑﺎی ﻻﯾﻦ  2000ﺟﯽ ﺗﯽ آر ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺧﻮدروی  160اﺳﺐ ﺑﺨﺎری در ﺑﺎزار ژاﭘﻦ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺒﻮب ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ  197دﺳﺘﮕﺎه از آن در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ .اﺳﮑﺎی ﻻﯾﻦ  2000ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ آن ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﻫﺎی دﯾﺴﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﺑﺤﺮان ﻧﻔﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ
روز آن زﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﯽ ﺗﯽ آر ﺷﺪ.

R32 1987
ﺑﯿﺶ از  15ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺴﺎن اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ را ﻫﻀﻢ ﮐﺮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﯽ

ﺗﯽ آر را ﻣﺠﺪدا راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺟﯽ
ﺗﯽ آر و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی  R32ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ  R32ﻧﯿﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل
اﺳﭙﺮت ﺟﻮان ﭘﺴﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺑﺸﺪت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﺧﺎص ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  AWDو ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭼﻬﺎرﭼﺮخ ﻓﺮﻣﺎن ﮔﯿﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻟﻘﺐ ﮔﻮدزﯾﻼ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ  R32ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده  43ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی

ﺟﯽ ﺗﯽ آر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ اﺳﮑﺎی ﻻﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎم اول ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﮐﺎر ژاﭘﻦ را در ﺑﯿﻦ ﺳﺎل
ﻫﺎی  1989ﺗﺎ  1993از آن ﺧﻮد ﮐﺮده و ﭘﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮوف ﻧﻮرﺑﺮگ رﯾﻨﮓ را ﺗﻨﻬﺎ در  8دﻗﯿﻘﻪ و  20ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﺳﮑﺎی ﻻﯾﻦ ﺟﯽ ﺗﯽ آر ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی  R33ﺷﺮوع ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو اوﻟﯿﻦ ﺟﯽ ﺗﯽ آر
ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ زﻣﺎن  7دﻗﯿﻘﻪ و  59ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺴﺖ ﻧﻮرﺑﺮگ رﯾﻨﮓ را در ﮐﻤﺘﺮ از  8دﻗﯿﻘﻪ ﻃﯽ
ﮐﻨﺪ R33 .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزن ﺑﺎﻻﺗﺮی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺧﻮد داﺷﺖ ﮐﻨﺪﺗﺮ از آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺳﺮﻋﺖ
 0ﺗﺎ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ را آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.

R34 1998
ﻧﯿﺴﺎن ﺑﻌﺪ از  R33ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﯽ ﺗﯽ آر را اداﻣﻪ داده و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی را

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ از ﻗﺎﻋﺪه ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﺎم  R34ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻨﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﻀﻮر اﯾﻦ

ﺧﻮدرو در ﺳﺮی ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ و ﺧﺸﻦ و ﮐﻨﺎر ﭘﺎول واﻟﮑﺮ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  1999ﺗﺎ  2005در
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ اﺳﮑﺎی ﻻﯾﻦ از ﺳﺎل  2008ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ را
ﮐﻪ در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺟﯽ ﺗﯽ آر 2017اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ

ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ژاﭘﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﻮدزﯾﻼی واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

از ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﺮوش ﻋﺒﺎرت اﺳﮑﺎی ﻻﯾﻦ ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ درج ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  GT-Rﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪ .ﺧﻮدروﻫﺎی  R35ﺑﻪ ﺷﺪت
در ﺑﺎزار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮده و از ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﻧﺪ.
ﻣﺪل  2017ﺟﯽ ﺗﯽ آر ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ و در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی  2017ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺶ ﺳﯿﻠﻨﺪر  3.8ﻟﯿﺘﺮی ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دو ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر ﺧﻮد ﻗﺪرت 565
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

R35 Nissan GT-R 2008
در اداﻣﻪ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﺪﺋﻮی زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

