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 معدن کاری ۱

ز داریم. برای همین باید در برای ساخت بسیاری از ابزار و لوازم مورد نیاز به مواد معدنی نیا بازی ماینکرفتدر 

ی طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی طور کلی به دو دستهها بهمعدنجوی این مواد بپردازیم. وها به جستمعدن

شوند. این معادن در دو نوع اسمشان پیداست، در طبیعت یافت میهای طبیعی همان طور که از شوند. معدنمی

ها یا خودمان آنبازی ها هستند که ما در زمین مصنوعی حاصل دست انسان هایو غارها هستند.  معدن هاگسل

اند باشیم. در ادامه ها را ایجاد کردهپیشین آنهای های قدیمی که انسانآوریم یا باید دنبال معدنرا به وجود می

 پردازیم. ی این معادن میبه توضیح همه

)به ترتیب از راست به چپ:  شونداز معادن استخراج میهای معدنی که : انواع سنگ1شکل 

 سنگ الجورد(سنگ، سنگ آهن، سنگ طال، سنگ الماس، سنگ رد استون، ذغال

 الیه های زیر زمین ۱.۱

دست آوردن هر کدام از این منابع، شوند. شما باید برای بههای زمین یافت نمیمعدنی مختلف در همه ی الیهمواد 

شما باید در عمق کمتر از  آهندر الیه های مخصوصی از زمین به دنبالشان بگردید. به عنوان مثال برای یافتن 

تا  ۵های بین الیه الماسو  ۲9ی ر حدود الیهد طالاحتمال یافتن آهن زیاد است.  ۵۳باشید البته در عمق  ۶۳

 شوند. بیشتر دیده می ۱۳
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 های مختلف زمین: احتمال پیدا کردن مواد معدنی در عمق2شکل 

 آماده شدن برای معدن کاری ۱.۲

 لوازم زیر مورد کاری کنیم باید تجهیزات خود را کامل کنیم. برای این کارقبل از اینکه شروع به هر گونه معدن

 نیاز است:

 کلنگ .۱

 بیل .۲

 ل دفاعیشمشیر و وسای .۳

 crafting tableمیز ساخت یا  .۴

 و ماگما سطل آب و شیر .۵

 غذا و خوراکی .۶

 چوب یا الوار .۷

 مقداری سنگ .8

 مشعلتعداد مناسبی  .9

 تخت خواب .۱0

 صندوقچه .۱۱

 (موجود داشتیممقداری آهن یا سنگ آهن )اگر  .۱۲
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 موسسه فرهنگی روزبه ۴ رایانه ششم

. درون بسازیمی آن باید یک پایگاه ایمن برای خود انهزدیکی غار یا در دهنآوری تجهیزات مورد نیاز در بعد از جمع

دهید. ابتدا سعی کنید جهیزات غیر ضروری خود را قرار میاین پایگاه تخت خواب، میز ساخت، صندوق، اجاق و ت

با فرا رسیدن شب در تخت خود استراحت کنید تا اگر خدای نکرده حین معدن کاری کشته شدید، دوباره به 

 بازگردید نه خانه ی اصلیتان.پایگاه خود 

 های معدن کاریشیوه ۱.۳

یرا اگر به دنبال معدن کاری در یک معدن طبیعی هستید پس باید اولیت اول خود را حفظ جان خود قرار دهید ز

 های زیادی خواهید دید. معموال در تاریکی معدن هیوال

تعداد زیاد مانند کلنگ اولیت اصلی اگر خود یک معدن مصنوعی درست می کنید، داشتن ابزار مناسب و به 

 شماست.

 معدن کاری طبیعی ۱.۳.۱

ها نیست. اما است که نیاز به کندن و ایجاد آن های این معادن اینشوند. از خوبیاین معادن در طبیعت یافت می

پیمایید. در این غارها به علت همیشه در دسترس نیستند و گاهی برای پیدا کردنشان باید مسافت زیادی را ب

 ها باشید. آیند که باید مراقب آنها به استقبالتان میتاریکی معموال هیوال

 دارید.  ترفندها نیاز به وید اما برای ورود به گسلهای طبیعی شتوانید وارد غارشما خیلی راحت می

 توان وارد آن شدیک معدن طبیعی که به راحتی می :3شکل 
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ی آب را در دست نگه داشته و در لبهها همراه داشتن یک سطل آب است. اگر سطل های ورود به گسلیکی از راه

توانید وارد آبشار شده و با نگه داشتن تی یک آبشار درست خواهید کرد. میکلیک کنید به راحگسل یک راست

ت یک سقوط باشید که از جریان آب خارج نشوید زیرا در این صور مراقببه سمت پایین شنا کنید.  shiftکلید 

 توانید به سمت باال شنا کنید.می spaceگشت هم با نگه داشتن کلید کرد. برای بازدردناک را تجربه خواهید

اشاره کردیم،  ها همراه داشتن تعدادی بلوک شن است. همان طور که قبال همهای ورود به گسلحلاز دیگر راه

نید، پس از ی گسل بپچیها را روی هم در لبهدی از بلوکهای شن تاثیرگذار است. اگر تعداجاذبه بر روی بلوک

 ها کم کم به پایین گسل برسید.توانید با کندن آنهمسطح شدن با زمین می

 

  کنیمآبشار استفاده می : یک گسل طبیعی که برای ورود به کف آن از۴شکل 

 معدن کاری مصنوعی ۱.۳.۲

عدادی کلنگ داشته باشید. از ببرید. پس همراه خود حتما تها باید ابزار زیادی به کار معدنبرای ایجاد این 

توانید با خیال راحت به کَند و کاو کشد و مینمیهای این معادن این است که هیچ هیوالیی انتظار شما را خوبی

 خود ادامه دهید. 

 احتمال پیدا کردن مواد معدنی در این معادن از معدن های طبیعی کمتر است.

های طوالنی راهرویجاد این معادن ابتدا به سطح های زیرین زمین رفته و سپس شروع به کندن معموال برای ا

م، هر راهرو از کاری هم نکرده باشیاز چشممان پنهان نمانده و اضافه کنیم. برای اینکه مطمئن شویم چیزیمی

 ها قابل دیدن باشد.راهروتا هر سنگ از داخل یکی از  باید داشته باشدی دیگر فاصله ای دو بلوکی راهرو
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 معادن قدیمی ۱.۳.۳

اند، دارای ن که قبال توسط دیگران ساخته شدههای مصنوعی معادن قدیمی هستند. این معادیکی دیگر از معدن

ها نیز استفاده از آن ، توانید عالوه بر برداشت مواد معدنیی هستند که شما میهای فراوانو ریل هاالوارها، نرده

هایی پیدا می کنید که وسایل، خوراکی یا مواد های درونی برخی از معادن صندوقاوقات در قسمتگاهی  کنید.

)برای کندن ریل های این معادن کافی است یک سطل آب را در آن جاری و سپس ارزشمندی درون خود دارند. 

های پیدا کنید که کتابهایی را مکن است درون این معادن کتابخانهبسسیار به ندرت م درون سطل برگردانید(

 درون آن را می توانید استفاده کنید. 

زهردار  ،هاها با دیگر عنکبوتاند. فرق این عنکبوتهای غاری جا خوش کردههای قدیمی عنکبوتمعموال در معدن

از دست خواهید داد. برای قلب های نوار سالمتیتان را بودنشان است که اگر شما را بگزند به مدت چند ثانیه شما 

جلوگیری از این اتفاق ناگوار باید سطل شیر همراه خود داشته باشید تا بالفاصله نوش جان کنید و از اثرگذری 

  زهر جلوگیری کنید. 

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

توانید برای مسیریابی یمی بسیار بسیار مهم است. شما میصوصا در معادن طبیعی و قدکاری خمسیریابی در معدن

. در ددهیدر سمت راست خود یک مشعل قرار کمک بگیرید. بعد از چند قدم پیش رفتن در معدن  از مشعل

در زمین بکارید. این توانید یک مشعل یا چوب یا هر نشانگر دیگری را اید می، در ابتدای راهی که آمدههاراهیچند

 کرد.  گام بازگشت یا فرار از دست هیوالها بسیار کمکتان خواهدمسیریابی هن

 چند نکته:

 ل یا ها را با گِآنتوان پس از کندن مواد معدنی جای کاری برای خراب نشدن راهروها و مسیر میدر معدن

 سنگ پر کرد و به راه خود ادامه داد. 

 ل یا سنگ پر کنید تا شما را از مسیر خود منحرف نکنند. های بن بست را با گِی  مسیربهتر است دهانه 

 نوعی با راهرو هایی با فاصله ی دو بلوکساخت یک معدن مص : 6کل ش
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 دست آوردن بلوک هابه ۱.۵

مواد اگر به هنگام کندن  برای بدست آوردن هر کدام از مواد معدنی درون غار باید از ابزار مناسب آن استفاده کرد.

 دست نخواهید آورد. اید و چیزی بکردهمعدنی از ابزار مناسب آن استفاده نکنید فقط ماده را نابود 

 دست آوردن ذغال سنگبرای بهمناسب  کلنگ چوبی:

 دست آوردن ذغال سنگ و سنگ آهنبرای بهمناسب  کلنگ سنگی:

 الماس سنگ و طالدست آوردن ذغال سنگ و سنگ آهن و سنگ برای بهمناسب  کلنگ آهنی:

 نکات ایمنی ۱.۶

کنند. برای مقابله با ها هیوالهای زیادی زندگی میره کردیم، به دلیل تاریکی در غارها و معدنهمان طور که اشا

 ها باید به چند نکته توجه داشته باشید. آن

اوال همیشه شمشیر را نزدیک و در دسترس خود نگه دارید. بهتر است یک سطل آب، شیر و ماگما همراه خود 

 داشته باشید. 

. ماگما برای ایجاد مانع و سوزاندن تا آن را خنثی کند کندام گزش عنکبوت سمی به شما کمک میشیر به هنگ

 ها. نَد خصوصا در مورد کریپرا کمی کُند کُها رتواند سرعت آنرود. آب هم میها به کار میهیوال

 توانید با مسیریابی صحیح پا به فرار بگذارید. به جنگیدن در همان لحظه نیست. میگاهی اوقات هم نیازی 

های زیر خود و حرکت کنید. هنگام کندن سنگهی اوقات به مواد مذاب برخورد میهای زیرین معادن گادر الیه

  خواهیدشد.چون به احتمال بسیار زیاد به همراه وسایلتان تبدیل به دود  باشید درون آن نیفتیدها مراقب از کنار آن

 وجود نیایند. ها مجددا در آن بهغار را روشن نگه دارید تا هیوال ی مناطقهمهسعی کنید 

ها شما را هیوالطراف را دیوار کشی کنید تا ی بزرگ به مدت طوالنی ابتدا اکاریِ یک محوطهدر هنگام معدن

 غافلگیر نکنند. 

 مدیریت پایگاه زیر زمینی و فضا ۱.۷

کاری ایجاد یک پایگاه امن است. حواستان باشد که این طور که قبال هم اشاره کردیم اولین کار قبل معدنهمان

 پایگاه نور کافی داشته باشد و از هر طرف از ورود هیوال جلوگیری کند. 
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فضای جیب و کوله پشتی و صندوقتان است. شما باید به موقع محتویات کوله پشتی از دیگر موارد مهم مدیریت 

خود را به صندوقتان انتقال دهید و فقط موارد ضروری را به همراه داشته باشید. یک ترفند برای مدیریت بهتر فضا 

ک بلوک ش در میز ساخت به شما یشم 9تبدیل کردن شمش های غیر قابل ریخته گری به بلوک است. هر 

 تواند به هنگام خروج از معدن فضای زیادی برای شما ایجاد کند. دهد. این کار میمی

 شمش رد استون به یک بلوک 9: تبدیل 7شکل 

 ریخته گری ۲

 شوند. گری تقسیم میگری و مواد غیرقابل ریختهی مواد قابل ریختهواد معدنی به طور کلی به دو دستهم

ی معدنی ها را در اجاق سوزاند تا مادهشوند که بعد از کندن، باید آنموادی گفته میگری به مواد قابل ریخته

 دست بیاید.به درونشان

تفاده است ی معدنی درونشان قابل اسمستقیما ماده گویند که بعد از کندنموادی می گری بهمواد غیر قابل ریخته

 ها نیست. و نیازی به سوزاندن آن

 

 

 

 

 

 

 

 توسط کلنگ کنده شدنبعد از  1مواد معدنی شکل  :8کل ش
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 گریی ریختهنحوه ۲.۱

ای دست آمده از معدن را در اجاق قرار دهید و مادهکافی است سنگ آهن و سنگ طالی ب گریبرای ریخته

فید، سوختنی مانند چوب یا ذغال را در زیر آن بگذارید تا شروع به سوختن کند. بعد از پر شدن فلش با رنگ س

 گیرند. ها در سمت راست قرار مییکی مواد معدنی درون سنگیکی 

 گریبلوک های قابل ریخته ۲.۲

گری هستند. به عنوان مثال در کف رودخانه ها و قابل ریخته نیزعالوه بر سنگ آهن و سنگ طال مواد دیگری 

از قرار دادن خاک رس در  ها را بدست آورد. بعدتوان آنخاک رس قرار دارند که با بیل می برکه ها، بلوک های

 توانید شیشه تولید کنید.همچنین از ریخته گری شن میتوان از آن ها آجر تهیه کرد. کوره می

گری است، سنگ های کنده شده توسط شماست. سنگی که توسط شما کنده یکی دیگر از موادی که قابل ریخته

به سنگ کنده شده قلوه سنگ هم  ظاهری دارد. شود با سنگی که به طور عادی در طبیعت وجود دارد تفاوتمی

توانید از آنگاه می شود.د سنگی که در طبیعت وجود دارد میسنگ را درون اجاق بگذارید ماننقلوه  اگر  گویند.می

  پردازیم.آن سنگ با اشکال دیگری تولید کنید که در کالس به آن می
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 استفاده از آیتم های قدیمی ۲.۳

سوزاند  توان در اجاقمیتوان به عنوان سوخت مصرف کرد. همچنین ابزار آهنی یا فلزی را ابزارهای قدیمی را می

 دهد. تکه ی طال یک شمش طال به ما می 9دست آورد. هر تا یک تکه آهن یا طال ب

 گریبرخی از مواد قابل ریخته : 9شکل 
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