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 1چرا به کشاورزی نیاز داریم؟
کشاورزی به معنی کاشت دانهی گیاهان و سپس رسیدگی به آن ها تا مرحله ی رشد و برداشت است .پس از
فراهم آوردن ابزار و موارد مورد نیاز کشاورزی میتوانید شروع به تولید محصول کنید.
شما در بازی عالوه بر خوردن گوشت گاو و گوسفند میتوانید از گیاهان نیز برای رفع گرسنگی خود استفاده کنید.
عالوه بر آن شما همیشه دسترسی به گاو یا گوسفند ندارید و ناچارید به کشاورزی بپردازید .همچنین با در دست
داشتن بعضی از گیاهان میتوانید برای خود یک سوپ مقوی درست کنید.
گیاهان غذای دامها نیز هستند .عالوه بر آن برای ازدیاد دامهای خود به گیاهان احتیاج دارید که در جزوهی بعدی
مفصل در مورد آن توضیح خواهیم داد.

 2محصوالت کشاورزی
در  Minecraftبه طور کلی  9محصول کشاورزی اساسی وجود دارد که میتوانید با کاشت دانه یا بعضا خودشان
به پرورش آنها بپردازید .بیشتر محصوالت کشاورزی نیاز به زمین شخم زده دارند .برخی نیز به طور عادی در
زمین کاشته می شوند .گیاهان از نظر نوع زمینی که در آن کاشته میشوند به سه دسته تقسیم میگردند.
دسته اول :محصوالتی که به زمین شخم زده نیاز دارند
 گندم
گندم ابتدایی ترین محصول کشاورزی در بازی است .شما می توانید با گندم برای خودتان نان ،کیک و کوکی
درست کنید ،و همچنین با ساختن یونجه به اسب یا االغتان غذا بدهید یا تعداد حیواناتتان را زیاد کنید.

شکل  :1سمت راست خوشه ی گندم و سمت چپ دانهی گندم
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شکل  :2طرز تهیهی نان

شکل  :3طرز تهیهی کیک (راست) و کوکی (چپ)

شکل  :4طرز تهیهی یونجه
 سیب زمینی
سیب زمینی نیز محصولی کشاورزی است که برای خوردن و تولید مثل حیوانات استفاده شده و باید در زمین
کشاورزی شخم زده کاشته شود.
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شکل  :۵سمت چپ سیب زمینی خام و سمت راست سیب زمینی پخته شده
 هویج
هویج نیز مثل سیب زمینی نیز محصولی کشاورزی است که برای خوردن و تولید مثل حیوانات استفاده شده و
باید در زمین کشاورزی شخم زده کاشته شود.

شکل  :6هویج خام
 چغندر
چغندر نیز نیز محصولی کشاورزی است که برای خوردن و تولید مثل حیوانات استفاده شده و باید در زمین
کشاورزی شخم زده کاشته شود.

شکل  :7سمت چپ یک چغندر درسته و سمت راست دانههای چغندر
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دسته دوم :محصوالتی که به زمین شخم زده و یک فضای خالی نیاز دارند
 هندوانه

شکل  :8به ترتیب از راست :دانه ی هندوانه ،یک قاچ هندوانه ،هندوانه ی درسته
 کدو تنبل

شکل  :9سمت راست دانه ی کدو تنبل و سمت چپ کدو تنبل درسته

دسته سوم :محصوالتی که به زمین شخم زده نیاز ندارند
 نیشکر
نیشکر گیاهی است که برای ساختن شکر و کاغذ استفاده شده و مستقیما قابل خوردن نیست .این محصول روی
ماسه و در کنار منبع آب رشد می کند.

شکل  :10ساقهی نیشکر
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 قارچ
قارچ گیاهی است که برخالف تمامی گیاهان دیگر ،در نور کم و در جایی غیر از زیر آسمان ،مثال در غارها یا در
زیر درختان نسبتا انبوه بزرگ رشد می کند و دو رنگ دارد .این گیاه مستقیما قابل خوردن نیست ولی با آن می
توان سوپ های مختلف درست کرد.

شکل  :11قارچ قرمز و قهوهای
 کاکائو
کاکائو به صورت دانه ای و در بیوم های جنگلی کاشته می شود و به عنوان رنگدانه قهوه ای در ساخت وسایل
مختلف به کار می رود .غیر از تولید کوکی ،کاکائو مصرف خوراکی دیگری ندارد.

شکل  :12دانهی کاکائو

 3چگونه کشاورزی کنیم
3.1

ساخت مزرعه و آماده سازی زمین

اول از هر چیز برای یک کشاورزی خوب و بی دردسر شما باید یک مزرعهی مناسب برای خود درست کنید .ابتدا
باید دور زمین خود را حصارکشی کنید تا حیوانات و هیوالها نتوانند بهراحتی وارد زمین شده و آن را خراب نمایند.
سپس با کمک بیل یک نهر به عمق یک بلوک در وسط زمین درست کنید .اطراف آن را به کمک بیل باغبانی
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شخم بزنید .برای این کار کافی است یک بار روی هر بلوک خاک ،راست کلیک کنید .حاال زمین شما آمادهی
کاشتن دانه است.

شکل  :13طریقهی ساخت حصار (راست) و درِ حصار (چپ)
نکته :زمینهای شخمزده شده حساس هستند .سعی کنید هنگام کاشت و برداشت روی زمین ها ندوید و بپر بپر
نکنید! انجام این کارها زمین را از حالت شخم زده به حالت عادی تغییر میدهد و اگر دانهای کاشته باشید بیرون
خواهد پرید.
نکته :میتوانید روی حصار مزرعه چندین مشعل قرار دهید تا هم در شب نور کافی به گیاهان برسد و هم در
وسط زمین هیوال ظاهر نشود.
نکته :حصار خود را در کنار زمین های مرتفع بنا نکنید زیرا مجددا هیوالها و حیوانات به راحتی میتوانند از
زمینهای اطراف داخل زمین شما شوند.
3.2

آبرسانی به زمین

هر گیاهی برای ادامه ی زندگی نیاز به آب دارد .در بازی ماینکرفت دو نوع آب طبیعی و مصنوعی وجود دارد .آب
طبیعی به صورت رود ،برکه و دریا دیده میشود .آب مصنوعی آبی است که ما به کمک سطل از منابع آب طبیعی
برمیداریم و در جایی جاری میکنیم .برای ایجاد یک منبع آب مصنوعی به دو روش میتوانیم عمل کنیم .اول
اینکه زمین را به صورت  ، Lسه بلوک میکنیم و در بلوکهای گوشهای دو سطل آب خالی میکنیم .حاال میتوانیم
تا ابد از بلوک وسطی آب برداشت کنیم.
در روش دوم باید چهار بلوک از زمین را به شکل مربع بکنیم و در دو گوشهی رو به روی همِ آن ،دو سطل آب
خالی کنیم .حال میتوانیم از دو گوشه ی دیگر به صورت بی نهایت آب برداشت کنیم.
نکته :اگر به هر طریق دیگری که در باال ذکر شد آب را جاری کنید یا بردارید ،آب به صورت بی نهایت نخواهید
داشت و با چند برداشت آب خشک خواهد شد.
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شکل  :14روشهای ایجاد منبع آب مصنوعی
3.3

یافتن دانه و کاشت آن

بعد از آماده سازی و ساخت مزرعه باید وسایلی را که برای کشاورزی نیاز داریم ،فراهم کنیم .کاشت یک محصول
نیاز به دانه دارد .سادهترین و مهمترین دانه در بازی ،دانهی گندم است .شما میتوانید با کلیک کردن بر روی
علفهای هرز به طور اتفاقی دانهی گندم به دست آورید .با کندن گندمهای رسیده نیز دانه به دست میآید .در
صندوقچههای روستائیان یا معادن هم ممکن است دانههای ارزشمندی بیابید .همچنین اگر تنهی یک درخت را
قطع کنید پس از مدتی برگهای آن خشک شده و ممکن است به شما دانه ،نهال درخت یا سیب بدهد.
پس از اینکه اطمینان پیدا کردید که تعداد مناسبی دانه یافتهاید ،با احتیاط وارد مزرعه شده و در خاکهای
شخمزده یک راست کلیک کنید .هر دانه فقط در یک بلوک میتواند کاشته شود .پس از کاشت دانه باید مدتی
صبر کنید تا مرحله به مرحله دانهها رشد کنند و کامل شوند.
نکته :پس از کاشت دانه ها در زمین سعی کنید در همان حوالی باشید .اگر مسافت زیادی را از زمین دور شوید
احتمال رشد محصوالت کم می شود.
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شکل  :1۵مزرعهی گندم و چغندر در مراحل ابتدایی رشد
3.4

رشد گیاه

بعد از اتمام مرحلهی کاشت ،تا مرحلهی آخر رشد ،شما دیگر نیاز نیست کار خاصی برای محصوالت خود انجام
دهید .البته برای رشد سریعتر محصوالت میتوانید از پودر استخوان به عنوان کود استفاده کنید .برای این کار
کافی است یک عدد استخوان را در میز ساخت قرار دهید .این پودر به عنوان رنگ سفید نیز استفاده میگردد .با
هر بار راست کلیک کردن بر روی یک بلوک محصول ،یکی از پودر ها ،استفاده شده و گیاه یک مرحله بزرگتر
میشود( .بعضی از گیاهان فقط در مراحل اولیهی خود با کود سریع رشد میکنند و بعد از آن دیگر با دادن کود
تغییری نمیکنند)
3.5

برداشت محصول

برداشت محصول نیاز به هیچ وسیلهی خاصی ندارد .شما دست خالی یا با هر وسیلهی دیگری میتوانید با یک
کلیک محصول خود را برداشت کنید .برخی از محصوالت در کنار خود یک یا چند دانه هم به همراه دارند و شما
میتوانید دوباره آنها را در زمین بکارید.
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شکل  :16مزرعهی گندم و چغندر پس از رشد کامل

 4کشت محصوالت مختلف
گیاهان از لحاظ دانه و کاشته شدن سه نوعند.
نوع اول با برداشت محصول به همراه خود یک یا چند دانه به شما میدهند و میتوانید به راحتی آنها را در
زمین بکارید .گندم و چغندر از این نوع گیاهان هستند.
نوع دوم گیاهانی هستند که شما باید خود میوه را در میز ساخت قرار دهید تا به شما یک یا چند دانه بدهد و
سپس دانهها را بکارید .کدو و هندوانه جزء این دستهاند.

شکل  :13میوه هایی که برای به دست آوردن دانه آن ها ،باید در میز ساخت قرار گیرند
نوع سوم گیاهانی هستند که شما باید خود میوه را در زمین بکارید و دانه ندارند .هویج و سیب زمینی از این نوع
محصوالتند.
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نکتهای که برای کاشتن کدو و هندوانه باید رعایت کنید ،نحوهی شخم زدن زمین کشاورزی است .این دانهها پس
از رشد ،در مرحلهی آخر ،میوهشان در بلوک کناری خود قرار میگیرد .پس الزم است که یک بلوک در کنار
قسمتی که دانه ی این گیاهان کاشته شده است ،خالی باشد.
نکته :نیشکر فقط از کاشتن خود ساقههای آن در ماسه به دست میآید و باید چسبیده به منبع آب باشد .هنگام
برداشت نیشکر دقت کنید که آخرین ساقه گیاه را قطع نکنید ،تا بتواند رشد کند و مجددا به شما نیشکر بدهد.

شکل  :17مزرعهی هندوانه و کدو تنبل و نحوهی کاشت آنها
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