آﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻓﺮاری ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزﻧﺪهاش را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎم آن ﺧﻮدرو در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻔﻪای ﮐﻪ در ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺮﻧﺪز
ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدروﯾﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ
ﺗﺮﻧﺪز ،ﺗﻐﺮات ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﻐﺮات ،ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  2010ﺗﺎ  2020را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  2010ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ،
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﺎت ،ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ ،واﮐﺴﻬﺎل ،ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ و ﻓﺮاری ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺮاری ﻣﺎ را ﺷﮕﻔﺖ زده ﻧﮑﺮدﻧﺪ!

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،اﻓﺖ  35.3درﺻﺪی را در ﻃﻮل ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در ﺳﺮچﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاری در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻌﺎل و ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺳﻮال
اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﯿﺰ ﻓﺮاری ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﺪن ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎزﻫﺎ را از اﺳﺐ
ﺳﺮخ ﻣﺎراﻧﻠﻠﻮ دور ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺧﺐ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ! اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ را
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮاری ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ در ﮐﻼس SUVﻫﺎ ﺟﺎی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﯿﻮرﺳﺎﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه از ﺳﺎل  2023وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ او را دﯾﺪه اﯾﻢ!
ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ .اﻣﺎ ﻓﺮاری ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮی
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪن آن ،ذوق ﻣﺮگ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،رﻧﺪرﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ورود ﻓﺮاری ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از وﺿﻊ
ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻧﺠﺎت دﻫﺪ؟ ﺧﺐ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪه را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد و از آن ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﺘﯽ ﭘﻮرﺷﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ،ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﮕﻤﻨﺖ SUVﻫﺎ ،ﻓﺮوش و ﺳﻮد دﻫﯽ ﺧﻮدش
را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﮑﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاری ﺑﺎ
ﻣﺪل ﭘﯿﻮرﺳﺎﻧﮓ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ورود رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﺎزار،
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

