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 ۱معدن کاری
در بازی ماینکرفت برای ساخت بسیاری از ابزار و لوازم مورد نیاز به مواد معدنی نیاز داریم .برای همین باید در
معدنها به جستوجوی این مواد بپردازیم .معدنها بهطور کلی به دو دستهی طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی
میشوند .معدنهای طبیعی همان طور که از اسمشان پیداست ،در طبیعت یافت میشوند .این معادن در دو نوع
گسلها و غارها هستند .معدنهای مصنوعی حاصل دست انسانها هستند که ما در زمین بازی یا خودمان آنها
را به وجود میآوریم یا باید دنبال معدنهای قدیمی که انسانهای پیشین آنها را ایجاد کردهاند باشیم .در ادامه
به توضیح همهی این معادن میپردازیم.

شکل  :1انواع سنگهای معدنی که از معادن استخراج میشوند (به ترتیب از راست به چپ:
ذغالسنگ ،سنگ آهن ،سنگ طال ،سنگ الماس ،سنگ رد استون ،سنگ الجورد)
۱.۱

الیه های زیر زمین

مواد معدنی مختلف در همه ی الیههای زمین یافت نمیشوند .شما باید برای بهدست آوردن هر کدام از این منابع،
در الیه های مخصوصی از زمین به دنبالشان بگردید .به عنوان مثال برای یافتن آهن شما باید در عمق کمتر از
 ۶۳باشید البته در عمق  ۵۳احتمال یافتن آهن زیاد است .طال در حدود الیهی  ۲9و الماس بین الیههای  ۵تا
 ۱۳بیشتر دیده میشوند.
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شکل  :2احتمال پیدا کردن مواد معدنی در عمقهای مختلف زمین
۱.۲

آماده شدن برای معدن کاری

قبل از اینکه شروع به هر گونه معدنکاری کنیم باید تجهیزات خود را کامل کنیم .برای این کار لوازم زیر مورد
نیاز است:
 .۱کلنگ
 .۲بیل
 .۳شمشیر و وسایل دفاعی
 .۴میز ساخت یا crafting table

 .۵سطل آب و شیر و ماگما
 .۶غذا و خوراکی
 .۷چوب یا الوار
 .8مقداری سنگ
 .9تعداد مناسبی مشعل
 .۱0تخت خواب
 .۱۱صندوقچه
 .۱۲مقداری آهن یا سنگ آهن (اگر موجود داشتیم)
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بعد از جمعآوری تجهیزات مورد نیاز در نزدیکی غار یا در دهانهی آن باید یک پایگاه ایمن برای خود بسازیم .درون
این پایگاه تخت خواب ،میز ساخت ،صندوق ،اجاق و تجهیزات غیر ضروری خود را قرار میدهید .ابتدا سعی کنید
با فرا رسیدن شب در تخت خود استراحت کنید تا اگر خدای نکرده حین معدن کاری کشته شدید ،دوباره به
پایگاه خود بازگردید نه خانه ی اصلیتان.
۱.۳

شیوههای معدن کاری

اگر به دنبال معدن کاری در یک معدن طبیعی هستید پس باید اولیت اول خود را حفظ جان خود قرار دهید زیرا
معموال در تاریکی معدن هیوالهای زیادی خواهید دید.
اگر خود یک معدن مصنوعی درست می کنید ،داشتن ابزار مناسب و به تعداد زیاد مانند کلنگ اولیت اصلی
شماست.
۱.۳.۱

معدن کاری طبیعی

این معادن در طبیعت یافت میشوند .از خوبیهای این معادن این است که نیاز به کندن و ایجاد آنها نیست .اما
همیشه در دسترس نیستند و گاهی برای پیدا کردنشان باید مسافت زیادی را بپیمایید .در این غارها به علت
تاریکی معموال هیوالها به استقبالتان میآیند که باید مراقب آنها باشید.
شما خیلی راحت میتوانید وارد غارهای طبیعی شوید اما برای ورود به گسلها نیاز به ترفند دارید.

شکل  :3یک معدن طبیعی که به راحتی میتوان وارد آن شد
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یکی از راههای ورود به گسلها همراه داشتن یک سطل آب است .اگر سطل آب را در دست نگه داشته و در لبهی
گسل یک راستکلیک کنید به راحتی یک آبشار درست خواهید کرد .میتوانید وارد آبشار شده و با نگه داشتن
کلید  shiftبه سمت پایین شنا کنید .مراقب باشید که از جریان آب خارج نشوید زیرا در این صورت یک سقوط
دردناک را تجربه خواهیدکرد .برای بازگشت هم با نگه داشتن کلید  spaceمیتوانید به سمت باال شنا کنید.
از دیگر راهحلهای ورود به گسلها همراه داشتن تعدادی بلوک شن است .همان طور که قبال هم اشاره کردیم،
جاذبه بر روی بلوکهای شن تاثیرگذار است .اگر تعدادی از بلوکها را روی هم در لبهی گسل بپچینید ،پس از
همسطح شدن با زمین میتوانید با کندن آنها کم کم به پایین گسل برسید.

شکل  :۴یک گسل طبیعی که برای ورود به کف آن از آبشار استفاده میکنیم
۱.۳.۲

معدن کاری مصنوعی

برای ایجاد این معدنها باید ابزار زیادی به کار ببرید .پس همراه خود حتما تعدادی کلنگ داشته باشید .از
خوبیهای این معادن این است که هیچ هیوالیی انتظار شما را نمیکشد و میتوانید با خیال راحت به کَند و کاو
خود ادامه دهید.
احتمال پیدا کردن مواد معدنی در این معادن از معدن های طبیعی کمتر است.
معموال برای ایجاد این معادن ابتدا به سطح های زیرین زمین رفته و سپس شروع به کندن راهروهای طوالنی
میکنیم .برای اینکه مطمئن شویم چیزی از چشممان پنهان نمانده و اضافهکاری هم نکرده باشیم ،هر راهرو از
راهروی دیگر فاصله ای دو بلوکی باید داشته باشد تا هر سنگ از داخل یکی از راهروها قابل دیدن باشد.
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۱.۳.۳
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معادن قدیمی

یکی دیگر از معدنهای مصنوعی معادن قدیمی هستند .این معادن که قبال توسط دیگران ساخته شدهاند ،دارای
الوارها ،نردهها و ریلهای فراوانی هستند که شما میتوانید عالوه بر برداشت مواد معدنی  ،از آنها نیز استفاده
کنید .گاهی اوقات در قسمتهای درونی برخی از معادن صندوقهایی پیدا می کنید که وسایل ،خوراکی یا مواد
ارزشمندی درون خود دارند( .برای کندن ریل های این معادن کافی است یک سطل آب را در آن جاری و سپس
درون سطل برگردانید) بسسیار به ندرت ممکن است درون این معادن کتابخانههایی را پیدا کنید که کتابهای
درون آن را می توانید استفاده کنید.
معموال در معدنهای قدیمی عنکبوتهای غاری جا خوش کردهاند .فرق این عنکبوتها با دیگر عنکبوتها ،زهردار
بودنشان است که اگر شما را بگزند به مدت چند ثانیه شما قلب های نوار سالمتیتان را از دست خواهید داد .برای
جلوگیری از این اتفاق ناگوار باید سطل شیر همراه خود داشته باشید تا بالفاصله نوش جان کنید و از اثرگذری
زهر جلوگیری کنید.

شکل  :5یک معدن قدیمی دارای الوار و نرده و ریل فراوان
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۱.۴
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جهت یابی در معدن و نکات معدنکاری

مسیریابی در معدنکاری خصوصا در معادن طبیعی و قدیمی بسیار بسیار مهم است .شما میتوانید برای مسیریابی
از مشعل کمک بگیرید .بعد از چند قدم پیش رفتن در معدن در سمت راست خود یک مشعل قرار دهید .در
چندراهیها ،در ابتدای راهی که آمدهاید میتوانید یک مشعل یا چوب یا هر نشانگر دیگری را در زمین بکارید .این
مسیریابی هنگام بازگشت یا فرار از دست هیوالها بسیار کمکتان خواهدکرد.
چند نکته:

 در معدنکاری برای خراب نشدن راهروها و مسیر میتوان پس از کندن مواد معدنی جای آنها را با گِل یا
سنگ پر کرد و به راه خود ادامه داد.
 بهتر است دهانهی مسیرهای بن بست را با گِل یا سنگ پر کنید تا شما را از مسیر خود منحرف نکنند.

شکل  :6ساخت یک معدن مصنوعی با راهرو هایی با فاصله ی دو بلوک
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۱.۵

آشنایی با معدنکاری و ریختهگری

بهدست آوردن بلوک ها

برای بدست آوردن هر کدام از مواد معدنی درون غار باید از ابزار مناسب آن استفاده کرد .اگر به هنگام کندن مواد
معدنی از ابزار مناسب آن استفاده نکنید فقط ماده را نابود کردهاید و چیزی بدست نخواهید آورد.
کلنگ چوبی :مناسب برای بهدست آوردن ذغال سنگ
کلنگ سنگی :مناسب برای بهدست آوردن ذغال سنگ و سنگ آهن
کلنگ آهنی :مناسب برای بهدست آوردن ذغال سنگ و سنگ آهن و سنگ طال و سنگ الماس
۱.۶

نکات ایمنی

همان طور که اشاره کردیم ،به دلیل تاریکی در غارها و معدنها هیوالهای زیادی زندگی میکنند .برای مقابله با
آنها باید به چند نکته توجه داشته باشید.
اوال همیشه شمشیر را نزدیک و در دسترس خود نگه دارید .بهتر است یک سطل آب ،شیر و ماگما همراه خود
داشته باشید.
شیر به هنگام گزش عنکبوت سمی به شما کمک میکند تا آن را خنثی کند .ماگما برای ایجاد مانع و سوزاندن
هیوالها به کار میرود .آب هم میتواند سرعت آنها را کمی کُند کُنَد خصوصا در مورد کریپرها.
گاهی اوقات هم نیازی به جنگیدن در همان لحظه نیست .میتوانید با مسیریابی صحیح پا به فرار بگذارید.
در الیههای زیرین معادن گاهی اوقات به مواد مذاب برخورد میکنید .هنگام کندن سنگهای زیر خود و حرکت
از کنار آنها مراقب باشید درون آن نیفتید چون به احتمال بسیار زیاد به همراه وسایلتان تبدیل به دود خواهیدشد.
سعی کنید همهی مناطق غار را روشن نگه دارید تا هیوالها مجددا در آن بهوجود نیایند.
در هنگام معدنکاریِ یک محوطهی بزرگ به مدت طوالنی ابتدا اطراف را دیوار کشی کنید تا هیوالها شما را
غافلگیر نکنند.
۱.۷

مدیریت پایگاه زیر زمینی و فضا

همانطور که قبال هم اشاره کردیم اولین کار قبل معدنکاری ایجاد یک پایگاه امن است .حواستان باشد که این
پایگاه نور کافی داشته باشد و از هر طرف از ورود هیوال جلوگیری کند.
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از دیگر موارد مهم مدیریت فضای جیب و کوله پشتی و صندوقتان است .شما باید به موقع محتویات کوله پشتی
خود را به صندوقتان انتقال دهید و فقط موارد ضروری را به همراه داشته باشید .یک ترفند برای مدیریت بهتر فضا
تبدیل کردن شمش های غیر قابل ریخته گری به بلوک است .هر  9شمش در میز ساخت به شما یک بلوک
میدهد .این کار میتواند به هنگام خروج از معدن فضای زیادی برای شما ایجاد کند.

شکل  :7تبدیل  9شمش رد استون به یک بلوک

 ۲ریخته گری
مواد معدنی به طور کلی به دو دستهی مواد قابل ریختهگری و مواد غیرقابل ریختهگری تقسیم میشوند.
مواد قابل ریختهگری به موادی گفته میشوند که بعد از کندن ،باید آنها را در اجاق سوزاند تا مادهی معدنی
درونشان بهدست بیاید.
مواد غیر قابل ریختهگری به موادی میگویند که بعد از کندن مستقیما مادهی معدنی درونشان قابل استفاده است
و نیازی به سوزاندن آنها نیست.

شکل  :8مواد معدنی شکل  1بعد از کنده شدن توسط کلنگ
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۲.۱

آشنایی با معدنکاری و ریختهگری

نحوهی ریختهگری

برای ریختهگری کافی است سنگ آهن و سنگ طالی بدست آمده از معدن را در اجاق قرار دهید و مادهای
سوختنی مانند چوب یا ذغال را در زیر آن بگذارید تا شروع به سوختن کند .بعد از پر شدن فلش با رنگ سفید،
یکی یکی مواد معدنی درون سنگها در سمت راست قرار میگیرند.
۲.۲

بلوک های قابل ریختهگری

عالوه بر سنگ آهن و سنگ طال مواد دیگری نیز قابل ریختهگری هستند .به عنوان مثال در کف رودخانه ها و
برکه ها ،بلوک های خاک رس قرار دارند که با بیل میتوان آنها را بدست آورد .بعد از قرار دادن خاک رس در
کوره میتوان از آن ها آجر تهیه کرد .همچنین از ریخته گری شن میتوانید شیشه تولید کنید.
یکی دیگر از موادی که قابل ریختهگری است ،سنگ های کنده شده توسط شماست .سنگی که توسط شما کنده
میشود با سنگی که به طور عادی در طبیعت وجود دارد تفاوت ظاهری دارد .به سنگ کنده شده قلوه سنگ هم
میگویند .اگر قلوه سنگ را درون اجاق بگذارید مانند سنگی که در طبیعت وجود دارد میشود .آنگاه میتوانید از
آن سنگ با اشکال دیگری تولید کنید که در کالس به آن میپردازیم.
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۲.۳

آشنایی با معدنکاری و ریختهگری

استفاده از آیتم های قدیمی

ابزارهای قدیمی را میتوان به عنوان سوخت مصرف کرد .همچنین ابزار آهنی یا فلزی را میتوان در اجاق سوزاند
تا یک تکه آهن یا طال بدست آورد .هر  9تکه ی طال یک شمش طال به ما میدهد.

شکل  :9برخی از مواد قابل ریختهگری
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