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نخستین خودروها تا سال 1920
فکر حمل ونقل شخصی با استفاده از منبع حرکتی که در داخل 
وسیلۀ نقلیه باشد، با ابداع »موتورواِگن« توسط کارل بنز در 
سال 1885 عملی شد. پس از یک نسل، خودرو از راه رسید 

و توانست افراد را به همه جا منتقل کند. در سال 1908، با 
تولید انبوه خودروی مشهور هنری فورد با نام »تین لیزی«، 

صنعت خودروسازی آمریکا به بلوغ رسید.
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دهۀ1920      
در این دهه که عصر طالیی صنعت خودرو به شمار می رود، 

گران ترین و زیباترین خودروها به نماد بازیگران هالیوود بدل 
شدند و خودروهای کوچک تر، امکان رانندگی ارزان و قابل 

اطمینان را برای نخستین بار برای عموم مردم فراهم آوردند. 
در همین دوران، با تولید خودروهای اسپرت رانندگی، چه در 

جاده و خیابان و چه در میدان مسابقات، به پویشی بسیار 
جذاب و هیجان انگیز در میان عالقه مندان تبدیل شد.

28 خودروهای مسابقه ای    
30 بوگاتی تیپ 35بی    
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44 خودروهای کوچک      

46 خودروهای اسپرت     
48 لفارومئو 6سی 1750        آ

دهۀ 1930 
با حاکم شدن رکود اقتصادی در این سال ها، خودروسازان 

به تولید محصوالتی روی آوردند که در سطح یکسانی بودند 
و عامۀ مردم توانایی خرید آن ها را داشتند. در نتیجه، 
خطوط مالیم و کشیده و طراحی های خاص که در آن ها 

انتهای خودرو شبیه به قطرۀ آب باریک می شد، به نمادهای 
تجمل و اشرافیت تبدیل شدند. در این دوره، روزنامه ها به 

ابرقهرمانانی پرداختند که سوار بر خودروهای اسپرت، پرقدرت 
و لوکس خود رکورد سرعت را می شکستند. 
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دهۀ 1940   
جنگ جهانی دوم باعث ایجاد وقفه در روند طراحی و تولید 

خودروها شد با بازگشت جهان به دوران صلح و آشتی، 
خودروسازان به طور بی سابقه ای از فناوری های نظامی برای 

ساخت پیش رانه های مدرن و پربازده، وانت های ساده 
و در عین حال کارآمد و نیز خودروهای کوچک و کم هزینه 

بهره بردند و توانستند هزاران دستگاه از آن ها را به فروش 
برسانند. 

76 خودروهای بزرگ  
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دهۀ 1950     
خودروسازان آمریکایی در دوران رشد کم سابقه ای که پس 

از جنگ پیش آمد، محصوالتی را عرضه کردند که در آن ها 
ویژگی هایی  چون لوکس بودن، سرعت و قدرت با خطوط زیبا 
و آیرودینامیک و تزیینات کرومی تلفیق شده بود. نتیجۀ کار، 

تولید و عرضۀ خودروهایی بود که اغلب بسیار چشم نواز و 
خیره کننده بودند و البته برخی از آن ها نیز با اقبال چندانی 

روبه رو نشدند.

98 باله ها و قطعات کرومی    
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طراحی و تولید موتورها و بدنه های جدید و طیف گسترده ای از 
خودروها که سال های متمادی از شهرت و محبوبیتشان کاسته 

نشد، این دهه را به دوره ای مهیج و جذاب تبدیل کرد. از 
جمله خودروهای برجسته و ماندگار دهۀ 1960 می توان به 
جگوار یی تایپ، لوتوس ِاَلن، مینی کوپر و شورولت کورِوت 

استینگ ِری اشاره کرد.

114 خودروهای خانوادگی   

فهرست



116 خودروهای سدان و کوپه های اسپرت    
118 خودروهای فوق لوکس و لیموزین    
120 خودروهای قدرتمند جی تی      
122 آدمک های تست تصادف شرکت  فولکس واگن  
124 خودروهای اسپرت   
126 مرسدس بنز 280اس ال     

دهۀ 1970  
اگر دهۀ 1960 را به یک میهمانی بزرگ تشبیه کنیم، دهۀ 1970 

صبح روز بعد از آن است؛ چرا که در این سال ها، آغاز بحران 
سوخت نشانه ای از لزوم کنترل استفادۀ بی رویه از خودرو بود 

و به متولیان امر هشدار می داد. البته در این دهه، خودروها 
از نظر فنی و کیفیت رانندگی بهبود یافتند. نصب پیش رانه در 

قسمت میانی خودرو باعث بهبود قابل توجه کارکرد خودرو 
شد و استفاده از توربوشارژر توانست عملکرد خودروها را 

ارتقا دهد. همۀ این ها در حالی بود که ابداع ادوات ایمنی، 
از جمله کمربند و کیسۀ هوا، موضوع سالمت سرنشینان و 

حفاظت از آنان را متحول کرد.

132 ابرخودروها 
134 خودروهای دودیفرانسیل و بیابانی   
136 خودروسازان بزرگ ــ سرگذشت رومئو     
138 خودروهای سدان   
140 کوپه های زیبا و چشم نواز  
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دهۀ 1980   
در این دهه، با ظهور و رشد خودروسازان ژاپنی خودروسازی 

جهان به سه قارۀ اصلی تقسیم شد و رقابت شکل تازه ای 
به خود گرفت. خودروها در این دوران از ایمنی بیشتری بهره 

بردند، راحت تر شدند و با استفاده از تجهیزات بهبودیافتۀ 
الکترونیکی، آسایش و کارایی بیشتری را برای صاحبان خود 

به ارمغان آوردند. البته به لطف و همت طراحان و با هدایت 
ایتالیایی ها، در این دوره بر جذابیت و هیجان انگیز بودن 

خودروها افزوده شد و خودروهای خانوادگی و ابرخودروها با 
تغییر ماهیت، به فروش باالیی دست پیدا کردند.

148 خودروهای پربازده   
150 خودروهای سوپرمینی    
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دهۀ 1990  
با فرا رسیدن دهۀ 90، مشتریان، سطح باالتری از ایمنی، 

تجمل، کیفیت ساخت و عملکرد را مطالبه می کردند و به همین 
خاطر، محصوالتی با همین ویژگی ها تولید شدند. کیفیت 
و انعطاف پذیری تولید به حد مطلوبی رسید و در نتیجه، 

طراحی های خاص و خالقانه این فرصت را یافتند که خودی 
نشان بدهند. از یک سو، عصر تازه ای برای ظهور خودروهای 

اسپرت و مدل های کاربردی آغاز شده بود و از سوی دیگر، 
گونه های جدیدی از خودروها که رشد و تکامل سریعی نیز 

داشتند، پا به عرصۀ وجود می گذاشتند که از جملۀ آن ها 
می توان به خودروهای شاسی بلند خیابانی و نیز ون های 

چندمنظوره اشاره کرد.

166 خودروسازان بزرگ ــ سرگذشت تویوتا      
168 احیای مجدد طراحی آمریکایی   
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172 بنتلی کانتیننتال  »آر«        

سال 2000 به بعد    
با طراحی و عرضۀ خودروهای کراس اوور، مرزهای مشخص 

میان سبک های سنتی خودرو، مانند سواری و شاسی بلند، 
از میان رفت و این محصوالت توانستند قابلیت حرکت در 

مسیرهای ناهموار را با جادار بودن و عملکرد باال تلفیق کنند. 
در حال حاضر، رشد طراحی و فروش خودروهای هیبرید 

الیندگی کمک کرده  )دورگه( به کاهش مصرف سوخت و آ
است و در همین حال، جدیدترین ابرخودروها به راحتی به 

سرعت های باالی 320 کیلومتر بر ساعت دست می یابند. 
حال پرسش این است که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. 

عالقه مندان صنعت خودروسازی معتقدند که رانندگی 
همچون گذشته، به عنوان کاری جذاب و تفریحی پرطرف دار در 

میان مردم باقی خواهد ماند.

176 بازگشت برند های مشهور    
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خودروسازی در ایران
196 صنعت خودروسازی در ایران     
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202 سایپا    
203 پارس خودرو    
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206 پیش رانه چگونه کار می کند؟     
208 واژه نامه          
213 نمایه         



خودروهای کشیده و 
منحنی

-سقف بازشوها و 
کرومی ها

-مدل های رنگارنگ
-خودروهای بسیار 

کوچک

 آزمایش ها و اختراعات

 جاده های خالی 
و مسابقات پرهیجان

 خودروهای دست ساز 
و تولید انبوه



1920
نخستین خودروها تا سال



وسایل نقلیۀ پیشرو
در قرن نوزدهم و هم زمان با تحول در تولید کارخانه ها، که به سبب ماشینی 

شدن )مکانیزاسیون( صورت گرفت، پیشرفت های چشمگیری در حوزۀ 
مهندسی به وجود آمد. در این دهه، توجه مخترعان به اختراع وسیله ای 

به جای اسب جلب شده بود؛ وسیله ای که هم بتواند سریع تر حرکت کند و 
هم مسافت بیشتری را بپیماید. آن ها بخار، برق و بنزین را آزمایش کردند اما 

مشخص نبود که کدام یک برندۀ اصلی است. البته رکوردهای سرعت در ابتدا 
به خودروهای برقی و سپس به خودروهای بخار تعلق گرفت.

 دایملر مدل 1886
Daimler
لمان مبدأ: آ

پیش رانه: 462 سی سی، تک سیلندر
حداکثر سرعت: 16 کیلومتر بر ساعت

گوتلیب دایملر و ویلهلم مایباخ در 
سال 1886 موتوری را که ساخته 

بودند، روی یک دلیجان نصب کردند 
و نخستین وسیلۀ نقلیۀ چهارچرخه با 

موتور بنزینی را، که 16 کیلومتر بر ساعت 
سرعت داشت، ساختند.

 کالسکۀ بخار گِرنویل، حدود مدل 1880
Grenville Steam Carriage

مبدأ: انگلستان
پیش رانه: دیگ بخار عمودی

حداکثر سرعت: 32 کیلومتر بر ساعت

مهندس راه آهن روبرت ِنویل گِرنویل 
اهل گالستونبری انگلستان، از مخترعان 

دورۀ ملکه ویکتوریا بود. او توانست 
یک کالسکۀ بخار برای استفاده در جاده 

بسازد. خودروی ابداعی گرنویل هنوز 
موجود است.

 خودروی کوچک استانلی مدل 1898
Stanley Runabout

مبدأ: ایاالت متحدۀ آمریکا
پیش رانه: 1692 سی سی بخار با دو دیگ مستقیم

حداکثر سرعت: 56 کیلومتر بر ساعت

در طول سال های 1898 و 1899، دو برادر دوقلو 
فرانسیس استانلی و برادر دوقلویش، فریالن، 

بیش از 200 دستگاه از این خودروهای بخار کوچک 
و قابل اطمینان را تولید کردند. در سال 1906، مدل 

پرقدرت تر این خودرو توانست به سرعِت 204 
کیلومتر بر ساعت دست یابد.

 خودروی بخار بیکرز مدل1907
Bikkers Steam Car

مبدأ: هلند
پیش رانه: دیگ بخار

حداکثر سرعت: 16 کیلومتر بر ساعت 

بیکرز که بیشتر در ساخت موتورهای بخار 
شهرت داشت، خودروی بخار نیز تولید کرد 

که نمونۀ آن در تصویر دیده می شود. 
این خودرو که قدیمی ترین خودروی کار در 

هلند است، برای نظافت مسیرهای فاضالب 
طراحی شده بود.

 پنهارد و ِلواسور فیتون مدل 1891
Arnold Benz

مبدأ: فرانسه
پیش رانه: دوسیلندر خطی

ظرفیت: 1060 سی سی
حداکثر سرعت: 19 کیلومتر بر ساعت 

رنه پنهارد و امیل الواسور نخستین 
خودرو شان را با موتوری که تحت امتیاز 

شرکت دایملر ساخته می شد، در سال 1890 
عرضه کردند. در این خودرو، برای نخستین 
بار از سامانۀ انتقال نیرو با دندۀ کشویی و 
جانمایی موتور جلو-دیفرانسیل عقب و نیز 

موارد پیشرفتۀ دیگر  استفاده شده بود.
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 دایملر کانشتات 4 اسبی مدل 1898
Diaimler Cannstatt 4HP

لمان مبدأ: آ
پیش رانه: دوسیلندر خورجینی 

ظرفیت: 1525 سی سی
حداکثر سرعت: 26 کیلومتر بر ساعت

دایملر در ژوئن 1887 کارگاهی با 23 نفر کارگر را 
لمان تجهیز کرد تا  در کانشتات شهر اشتوتگارت آ

موتورهای خودش را بسازد. از این موتورها برای 
 فرانکلین مدل ِای مدل 1920تولید دلیجان های تغییریافته استفاده می شد.

Franklin model a
مبدأ: ایاالت متحدۀ آمریکا

پیش رانه: چهارسیلندر خطی
ظرفیت: 1760 سی سی

حداکثر سرعت: 40 کیلومتر بر ساعت

جان ویکینسون نخستین 
خودروی چهارسیلندر آمریکا را 
برای هربرت فرانکلین طراحی 

کرد. پیش رانۀ این خودرو که 
با هوا خنک می شد، سوپاپ از 

باال داشت و روی شاسی چوبی 
نصب می شد.

 بنز )نمونۀ بازسازی شده( مدل 1885
Benz (replica) 

لمان مبدأ: آ
پیش رانه: تک سیلندر
ظرفیت: 954 سی سی

حداکثر سرعت: 10 کیلومتر بر ساعت

»موتورواِگن« ساخت کارل بنز که در سال 
1885 ساخته شد و یک سال بعد نیز به 

ثبت رسید، ویژگی های خالقانۀ زیادی 
داشت. این خودرو سبک بود و در آن از 

موتور بنزینی چهارزمانه به همراه سیستم 
فرمان دنده شانه ای و چرخ های پره دار 

فوالدی استفاده شده بود.

 موتورواگن دیوری ِای مدل 1893
Duryea Motor Wagon

مبدأ: ایاالت متحدۀ آمریکا
پیش رانه: تک سیلندر

ظرفیت: 1302 سی سی
حداکثر سرعت: 19 کیلومتر بر ساعت

فرانک و چارلز دوریا که دوچرخه ساز 
بودند، نخستین خودروی بنزینی 

موفق آمریکا را در سال 1893 ساختند. 
این دو همکار، در اولین دورۀ 

مسابقات اتومبیل رانی آمریکا در سال 
1895 نیز برنده شدند.

 سان بیم-ِمیبلی مدل 1901
Sunbeam-Mabley

مبدأ: انگلستان
پیش رانه: تک سیلندر
ظرفیت: 230 سی سی

حداکثر سرعت: 32 کیلومتر بر ساعت

این وسیلۀ نقلیۀ عجیب و غریب با 
همکاری شرکت ماکسول مابرلی-اسمیت 

در کارخانۀ دوچرخه سازی »سان بیم«، که 
به جان مارستون تعلق داشت، طراحی و 
ساخته شد. در هر دو طرِف تسمۀ محرک 
که در وسط این خودرو قرار داشت، یک 

صندلی نصب شده بود.

 لنچستر مدل 1897
Lunchester

مبدأ: انگلستان
پیش رانه: دوسیلندر خطی

ظرفیت: 3459 سی سی
حداکثر سرعت: 32 کیلومتر بر ساعت 

برادران لنچستر، فردریک، جرج و فرانک، 
نخستین خودروی ساخت خود را در سال 
1896 با استفاده از پیش رانۀ تک سیلندر 

به حرکت در آوردند. یک سال بعد، آن ها 
همین خودرو را با موتور دوسیلندر تولید 

کردند.

 آرنولد بنز مدل 1897
Arnold Benz

مبدأ: انگلستان
پیش رانه: تک سیلندر
ظرفیت: 1190 سی سی

حداکثر سرعت: 26 کیلومتر بر ساعت

ویلیام آرنولد و پسرانش خودروهایی 
شبیه بنز تولید   می کردند که با موتور 

ساخت خودشان با قدرت 1/5 اسب بخار 
حرکت می کرد. یکی از این خودروها به 
نخستین موتور برقی با استارت خودکار 

مجهز بود که در سرباالیی ها هم به 
پیش رانۀ خودرو کمک می کرد.
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اولین خودرو ها برای مشتریان
ساخت نخستین وسایل نقلیۀ موتوری که در زندگی روزمره نیز کارایی 

داشتند، از شگفت انگیزترین موفقیت های بشر محسوب می شود. 
شاید بتوان تولید انبوه این خودروها و فروش آن ها به مشتریان را 
نیز موفقیت دیگری به شمار آورد. البته در آن زمان، تعریف کردن از 

مزایای این وسایل و متقاعد کردن مردم به خرید آن ها کار دشواری 
بود. کارآفرینان، مهندسان و نجیب زادگان آن زمان، همگی در برداشتن 

گام های سست اولیه به سمت تولید انبوه خودرو نقش داشتند. 
لمان در خط مقدم این پیشرفت  بود و کشورهایی چون فرانسه،  آ

انگلستان و آمریکا را هدایت می کرد.
 کِلِمنت 7 اسبی مدل 1901

Clement 7HP
مبدأ: فرانسه

پیش رانه: تک سیلندر
قدرت: 7 اسب بخار

حداکثر سرعت: 40 کیلومتر بر ساعت

آدولف کِلِمنت مبالغی را که از 
فروش دوچرخه و تایرهای بادی 

به دست آورده بود، در تولید خودرو 
سرمایه گذاری کرد. خودروهایی که او 

می ساخت، جزء نخستین خودروها با 
موتور جلو بودند و در آن ها انتقال نیرو 

توسط میل گاردان صورت می گرفت.

 یو ِاس النگ دیستنس، 7 اسبی مدل 1901
us Long Distance 7 HP

مبدأ: ایاالت متحدۀ آمریکا
پیش رانه: تک سیلندر

ظرفیت: 2245 سی سی
حداکثر سرعت: 40 کیلومتر بر ساعت

همان طور که از نام این خودرو بر می آید، هدف 
سازندگان آن، ساخت خودرویی سبک با قابلیت 

پیمایش مسافت های طوالنی بوده است. در این 
وسیله، پیش رانه به صورت افقی نصب شده بود 

و با جعبه دندۀ اپی سیکلیک )خورشیدی( در زیر 
صندلی قرار داشت. نام این خودرو در سال 1903 

به »استاندارد« تغییر کرد.
 دودیون بوتون 8 اسبی تیپ صفر مدل 1902

De Dion-Bouton 8HP type o
مبدأ: فرانسه

پیش رانه: تک سیلندر
ظرفیت: 943 سی سی

حداکثر سرعت: 45 کیلومتر بر ساعت

شرکت دودیون بوتون در سال 1902 از غربیلک 
فرمان و موتور نصب شده در جلوی خودرو 
)به جای زیر آن( استفاده کرد و محصوالتی 
مشتری پسند و سبک ساخت. از این گونه 

خودروهای ساخت این شرکت می توان به تیپ 
صفر اشاره کرد که مدتی طوالنی تولید می شد. 

 مرسدس 60 اسبی مدل 1903
Mercedes 60HP

لمان مبدأ: آ
پیش رانه: چهارسیلندر خطی

ظرفیت: 9293 سی سی
حداکثر سرعت: 117 کیلومتر بر ساعت

در حالی که سازندگان دیگر در حال 
تولید خودروهایی ساده بودند که 

به ندرت سرعتشان از سرعت یک 
دونده فراتر می رفت، مرسدس به تولید 

خودروهایی چشم نواز وباکیفیت، مانند 
60HP، مشغول بود که سرعت زیادی 

هم داشتند.

 روور 8 اسبی مدل 1904
Rover 8HP

مبدأ: انگلستان
پیش رانه: تک سیلندر

ظرفیت: 1327 سی سی
حداکثر سرعت: 48 کیلومتر بر ساعت

وسیله ای که در عکس می بینید، 
نخستین خودروی چهارچرخ ساخت 

شرکت دوچرخه سازی روور است. روور 8 
اسبی)8HP( دارای شاسی لوله ای )در حکم 

ستون فقرات(، تعویض دندۀ ستونی و ترمز 
میل بادامکی بود. یکی از این خودروها در 

سال 1906 توانست مسافت بین لندن و 
کنستانتیناپل را با موفقیت طی کند.
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 رنو وواتورته مدل 1898
Renault Voiturette

مبدأ: فرانسه
پیش رانه: تک سیلندر
ظرفیت: 400 سی سی

حداکثر سرعت: 32 کیلومتر بر ساعت

لویی رنو و برادرانش در سال 
1897 شروع به ساخت خودرو 

کردند و مدلی به نام »وواتورته« 
را به بازار آوردند که به دلیل 

عملکرد عالی در مسابقات، خیلی 
زود در فرانسه به محبوبیت 

زیادی دست یافت.

 فورد مدل ِای مدل 1903
Ford Model A

مبدأ: ایاالت متحدۀ آمریکا
پیش رانه: دوسیلندر تخت

ظرفیت: 1668 سی سی
حداکثر سرعت: 45 کیلومتر بر ساعت

هنری فورد نخستین خودروی 
اختصاصی اش را در سال 1896 ساخت 
اما تا سال 1903 نتوانست تولید انبوه 

آن را آغاز کند، در آن سال، او مدل 
ِای را که موتور آن در زیر خودرو نصب 

شده بود، به بازار آورد. این خودرو 
یک سال بعد به مدل سی تغییر و 

بهبود یافت.

 کالسکۀ آرول-جانستون 10 اسبی مدل 1897
Arrol- Johnton 10HP Dogcart

مبدأ: انگلستان
پیش رانه: دوسیلندر تخت

ظرفیت: 3230 سی سی
حداکثر سرعت: 40 کیلومتر بر ساعت

ایدۀ ساخت نخستین خودروی انگلیسی، که در 
واقع یک کالسکه از نوع داگ کارت )با دو صندلی 

پشت به پشت( بود، به ذهن جرج جانستون در 
گالسکو اسکاتلند رسید. تولید این وسیله که توسط 

یک موتور دوسیلندر با آرایش پیستون ها به صورت 
مقابل هم در زیر خودرو به حرکت در می آمد، ده سال 

ادامه یافت.

ل 4/5اسبی مدل 1900  بنز ایده آ
Benz Ideal 4.5HP

لمان مبدأ: آ
پیش رانه: تک سیلندر
ظرفیت: 1140 سی سی

حداکثر سرعت: 35 کیلومتر بر ساعت

محصول دیگری از سازندۀ نخستین خودروی 
ل از سیستم  موفق در سال 1885؛ بنز ایده آ

فرمان مشابه قایق استفاده می کرد. 603 
دستگاه از این خودرو در سال 1900 تولید شد؛ 

این در حالی بود که اغلب خودروسازان در 
آن زمان ساالنه تعداد اندکی خودرو تولید 

می کردند.

 فیات 24-16 اسبی مدل 1903
Fiat 16/24HP

مبدأ: ایتالیا
پیش رانه: چهارسیلندر خطی

ظرفیت: 4180 سی سی
حداکثر سرعت: 71 کیلومتر بر ساعت

با پیش رانه ای چهارسیلندری در جلو، 
سیستم خنک کنندۀ آبی، دیفرانسیل 

عقب و گیربکس چهار وضعیتی، 
خودرویی پیشرفته محسوب می شد.
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بسیاری از نوآوران عرصۀ صنعت خودرو می توانند 
که در شکل گیری خودروهای مدرن امروزی  کنند  ادعا 

کارل  نقش داشته اند، اما نقش هیچ کدام به اندازۀ 
کرد. بنز در  که خودرو را اختراع  کسی  بنز نبوده است؛ 

ِگن« خود را به ثبت رساند اما  ژانويۀ 1886 »موتوروا
که به  يک سال پیش از آن، سه چرخۀ دوکی شکل او 
يک پیش رانۀ تک سیلندر چهارزمانۀ درون سوز مجهز 

کار می کرد.  گاز زغال سنگ  بود با سوخت 
هم زمان با فعالیت های بنز، يک مهندس اهل 

گوتلیب دايملر نیز در سال 1883  کانشتات به نام 
يک موتور درون سوز بنزينی ساخت. او برای 

که ساخته بود، آن را روی يک  نمايش پیش رانه ای 
کرد و در دهم نوامبر  موتورسیکلت ابتدایی نصب 

کرد. هیچ يک از  ۱88۵ برای نخستین بار با آن سفر 
خودروهای دايملر تا سال 1892 به بازار عرضه نشد 
گن خود را در  که موتور وا اما بنز بسیار تالش می کرد 

کات  معرض فروش عمومی بگذارد. خودرو بنز اشترا

خودروسازان بزرگ
سرگذشت مرسدس

لمانی پیشرو در ساخت موتورهای درون سوز  تاریخچۀ مرسدس در واقع، تاریخچۀ خودرو هم هست. شرکت هایی که دو تولیدکنندۀ آ
و خودرو، یعنی گوتلیب دایملر و کارل بنز، آن ها را پایه گذاری کردند، در هم ادغام شدند تا برندی را بسازند که اکنون برخی از 

پیشرفته ترین و بهترین خودروهای جهان را تولید می کند.

زيادی با خودروهای امروزی داشت؛ از جمله پدال 
کالچ و رادياتور آب. بنز در سال 1893،  گاز، شمع، 

که به محورهای  کرد  مدل »ويکتوريا« را تولید 
چرخشی برای فرمان دادن بهتر مجهز بود. يک 

سال بعد، مدل بهبوديافتۀ ويکتوريا با نام »ِولو« به 
نخستین خودرو تولید انبوه جهان تبدیل شد.

گفت،  گرچه دايملر در سال 1900 دار فانی را وداع 
شرکتش همچنان نقش عمده ای در حرکت ناوگان 

حمل و نقل داشت. مهندس ويلهلم مایباخ و پل، پسر 
که خودروهای باريک  ع  دايملر، با پذیرش این موضو
کانشتات-دايملر  و بلندباالیی مانند مدل مسابقه ای 

)مربوط به سال 1898( پايداری الزم را ندارند، در 
کرد. این  سال 1901 خودروی جديدی را طراحی 

که بسیاری از  مدل 35 اسبی به الگویی تبدیل شد 
خودروسازان در دهه های بعد از آن پیروی می کردند.

که توسط  در مدل 35 اسبی، سرنشینان خودرو 
يک شاسی ساخته شده از فوالد پرس شده محافظت 

می شدند، به جای اينکه روی موتور بنشینند، در 
پشت آن قرار می گرفتند و يک شاسی از جنس فوالد 

کرد. این خودرو نام  پرس شده از آن ها محافظت می 
ع نام  جديدی هم داشت و آن »مرسدس« بود. موضو
که فردی به نام امیل يلیِنک  گذاری آن از این قرار بود 

که  کرد  36 دستگاه از این خودروها را خريد و شرط 
که خود صالح  برای بازاريابی و فروش آن ها از روشی 

کند. او سپس نام دختر يازده ساله  می داند استفاده 
گذاشت. به   اش – مرسدس – را روی این خودروها 

این ترتیب، فروش خودروهای مرسدس  افزايش 
يافت و این افزايش با ورود مدل 60 اسبی در سال 

که خیلی  کرد؛ خودروی پیشرفته ای  1903 ادامه پیدا 
کردند.  زود سایر سازندگان خودرو ازآن تقلید 

شرکت های دايملر-مرسدس و بنز در طول جنگ 
لمان خودروهای نظامی  جهانی اول برای ارتش آ

می ساختند. در آن زمان، این دو شرکت رقبای 
کیفیت باال و مهندسی  نزديکی بودند و به خاطر 

خودروها، شهرت زيادی به دست آورده بودند. بنز 
به سبب اينکه فرديناند پورشه بر فرايند طراحی 

 نخستین موتورسیکلت جهان
موتورسیکلت مدل 1885 دایملر، چرخ هایی داشت که از یک نوار آهنی گرداگرد آن و پره های چوبی در وسط ساخته 

شده بود. این وسیله، دو چرخ کوچک متصل به فنر هم داشت که در دو طرف آن قرار داشتند و به پایداری بیشتر آن 
در هنگام حرکت کمک می کردند.

 این نام... ویژگی های تبلیغاتی 
خاصی دارد؛ هم هیجان انگیز است و هم جذاب. 

اظهارات امیل یلیِنک دربارۀ نام »مرسدس« در سال 1900

محصوالتش نظارت داشت، خودروهای مهیج تری 
تولید می کرد.

گرفت،  لمان را  گریبان آ که در دهۀ 1920  رکودی 
کشور شد و بسیاری از  باعث تورم و بیکاری در آن 
کرد.  شرکت ها را مجبور به سرمايه گذاری مشترک 

دو شرکت »دايملر-مرسدس« و »بنز« در این شرايط، 
همکاری محدودی را در برخی از بخش های تولید 
کردند. سرانجام در سال 1926، این دو  خودرو آغاز 

شرکت ادغام شدند و شرکت جديد، »شرکت سهامی 
که محصوالت آن با  گرفت و مقرر شد  دايملر-بنز« نام 
نام »مرسدس-بنز« به بازار عرضه شود. نشان جديد 

که  گل برگ بوی بنز بود  شرکت، همان نشان تاج 
کارل بنز بر  کرده بود.  ستارۀ سه پرۀ مرسدس را احاطه 
خالف دايملر، این تغییرات را ديد و سرانجام در سال 

نشان مرسدس
بنز )معرفی شده در سال 1926(

12 .  خودروسازی از صفر تا صد



کالرا، در خودروی ویکتوریا،  کارل بنز و دخترش، 
سال 1893

بارکش های مطمئن
مدل 180 پونتون، نخستین خودروی چهاردر صندوق دار 

)سدان( اندازه متوسط مرسدس بود که در سال 
1953 معرفی شد. این مدل برای طبقۀ متوسط جامعه 

هدف گذاری شده بود. مدل های دیزلی این خودرو که 
لمان پس از جنگ به  محکم و قابل اطمینان بودند، در آ

تعداد زیاد وارد ناوگان تاکسی رانی شدند.

1929 در 84 سالگی درگذشت. 
محصوالت مرسدس بنز در دهۀ 1930 به لوکس بودن 

و قدرت زياد شهرت يافت. در طول جنگ جهانی 
که منابع شرکت باز هم به تولید  دوم و هنگامی 

نظامی تمایل يافت، هواپیماهای جنگی حدود 80 

کردند. پس  کارخانه را بمباران  درصد از ظرفیت تولید 
گرفته شد و تا  از جنگ، تولید خودرو به تدريج از سر 
سال 1949 که نخستین مدل های پس از جنگ به 
بازار معرفی شدند، تولید ساالنۀ شرکت بیش از 17 

هزار دستگاه بود. این رقم تا سال 1958 به صد هزار 
دستگاه خودرو افزايش يافت.

مرسدس بنز در مسیر برنامه های توسعه ای خود، در 

سال 1958 شرکت »اتو یونیون/آئودی« را خريد اما 
گن فروخت. با  هفت سال بعد، آن را به فولکس وا

که این شرکت به ساخت خودروهای  توجه به تمايلی 
ح  کرده بود، در سال 1994 در طر کوچک پیدا 

کرد. در  خودروی شهری »اسمارت« سرمايه گذاری 
کالس ِای خود را رونمایی  سال 1997 نیز خودروی 
کالس باالتر برای  کرد و به این ترتیب، به رقیبی در 

گلف تبدیل شد. گن  فولکس وا
کرايسلر را نیز خريد اما  مرسدس در سال 1998 شرکت 

پس از هشت سال تالش برای بهره گیری مناسب از 
که حاصل فعالیت دو شرکت بین المللی بود،  غولی 

کرد و  گذار  هر دو برند »کرايسلر/دوج« و »جیپ« را وا
گرفت يک بار ديگر بر تولید خودرو با نشان  تصمیم 

کند. »مرسدس بنز« تمرکز 
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