ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ
ﻓﻮرد ﻓﻮﮐﻮس اﺳﺘﯿﺸﻦ ﺷﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﮓ ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺧﻮدروﺳﺎزی ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﺴﻼ از اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﮓ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد ،ﺣﺎﻻ ﻓﻮرد ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎزه ای را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه ﻓﻮﮐﻮس اﺳﺘﯿﺸﻦ
دﯾﺪ .ﻓﻮرد ﻓﻮﮐﻮس ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ )ﮐﻼس  (Cاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  1998ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﭼﻬﺎر ﻧﺴﻞ و
ﺑﺎ اﺗﺎق ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺷﺪه؛ اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺻﺎﻟﺘﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎﯾﯽ
ﻓﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻗﺎره ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﻓﻮرد ﻓﻮﮐﻮس ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  20ﺳﺎﻟﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﻮرد ،ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﻮﮐﻮس ﻓﻘﻂ در آﻟﻤﺎن و ﭼﯿﻦ )ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎﻧﮕﺎن( ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺧﺒﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺧﺎک اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎچ ﺑﮏ ،ﺳﺪان و اﺳﺘﯿﺸﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮی اﮐﺘﯿﻮ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن
ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﻣﯿﻦ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻮرد ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﻓﻮﮐﻮس ﯾﮑﯽ وﯾﮋﮔﯽ دارد ﮐﻪ آن را از دﯾﮕﺮ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﮓ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ!

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﻓﻮﮐﻮس ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
ﻓﻮرد ﺑﻪ ﻧﺎم رﻧﻪ ﺑﺮﻧﺰ ) (Rene Bernsﮐﻪ دارای ﺳﮓ ﺑﻮده ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﯿﺸﻦ ﻫﺎی

ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻗﻔﺲ ﺳﮓ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ.

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  Graeme Hallﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آﻣﻮزش ﺳﮓ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ

ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺻﻮرت ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﺧﻮدرو اﻓﺰوده “ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﮕﻢ را در ﻣﺤﻔﻈﻪ ای ﻣﺨﺼﻮص در
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮓ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮﮐﺖ

ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﺳﺖ”.

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺧﯿﺮ ﻓﻮرد ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  30درﺻﺪ از راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﮓ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ آن در داﺧﻞ ﺧﻮدرو ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﻓﻮﮐﻮس ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻓﻮرد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﻃﻮل ﻟﻮﻻﻫﺎی در

ﻋﻘﺐ ،ﻓﺸﺮده ﺗﺮ ﮐﺮدن ﻻﯾﻪ ﻓﻮم ﺳﻘﻒ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر اﻣﮑﺎن ﻗﺮار دادن ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ
و ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ.
آﻗﺎی ﺑﺮﻧﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ:

ﻣﻦ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻞ ﺳﮓ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﻘﺪر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﻔﺘﺨﺮم ﮐﻪ ﺳﮓ ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ دﯾﮕﺮ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﮓ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖ ﺗﺮ و اﯾﻤﻦ ﺗﺮ آﻧﻬﺎ را در
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﺘﻤﺎم ﻓﻮرد ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﯿﻦ ﺗﺮدد ﺑﺎ ﺧﻮدرو ،ﻧﺸﺎن از آن دارد ﻣﺴﺎﻟﻪ

اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺑﺮای ﺟﺎ دادن ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﮓ ﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر

ﻓﻮرد ﻓﻮﮐﻮس اﺳﺘﯿﺸﻦ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

