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 داریم؟چرا به کشاورزی نیاز  1

ست. پس از تا مرحله ی رشد و برداشت ا ی گیاهان و سپس رسیدگی به آن هاکشاورزی به معنی کاشت دانه

   شروع به تولید محصول کنید.توانید ن ابزار و موارد مورد نیاز کشاورزی میفراهم آورد

فع گرسنگی خود استفاده کنید. توانید از گیاهان نیز برای رخوردن گوشت گاو و گوسفند میدر بازی عالوه بر شما 

در دست همچنین با عالوه بر آن شما همیشه دسترسی به گاو یا گوسفند ندارید و ناچارید به کشاورزی بپردازید. 

 توانید برای خود یک سوپ مقوی درست کنید.میداشتن بعضی از گیاهان 

ی بعدی گیاهان احتیاج دارید که در جزوه خود بههای ند. عالوه بر آن برای ازدیاد دامنیز هست هاگیاهان غذای دام

 مفصل در مورد آن توضیح خواهیم داد. 

 محصوالت کشاورزی 2

 شانخودبعضا توانید با کاشت دانه یا محصول کشاورزی اساسی وجود دارد که می 9ور کلی به ط Minecraftدر 

زده دارند. برخی نیز به طور عادی در  . بیشتر محصوالت کشاورزی نیاز به زمین شخمدها بپردازیآنبه پرورش 

 .گردندمیبه سه دسته تقسیم  شوندمی کاشته زمینی که در آن گیاهان از نظر نوعزمین کاشته می شوند. 

 که به زمین شخم زده نیاز دارند دسته اول: محصوالتی

 گندم 

گندم ابتدایی ترین محصول کشاورزی در بازی است. شما می توانید با گندم برای خودتان نان، کیک و کوکی 

 یا تعداد حیواناتتان را زیاد کنید. با ساختن یونجه به اسب یا االغتان غذا بدهیددرست کنید، و همچنین 

 

 ی گندمراست خوشه ی گندم و سمت چپ دانه : سمت1شکل 
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 ی نان: طرز تهیه2شکل 

     

 ی کیک )راست( و کوکی )چپ(: طرز تهیه3شکل 

 

 ی یونجه: طرز تهیه4شکل 

  زمینیسیب 

استفاده شده و باید در زمین  تولید مثل حیوانات خوردن وحصولی کشاورزی است که برای سیب زمینی نیز م

 کشاورزی شخم زده کاشته شود.
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 شده : سمت چپ سیب زمینی خام و سمت راست سیب زمینی پخته۵شکل 

 هویج 

شده و هویج نیز مثل سیب زمینی نیز محصولی کشاورزی است که برای خوردن و تولید مثل حیوانات استفاده 

 باید در زمین کشاورزی شخم زده کاشته شود.

 

 : هویج خام6شکل 

 چغندر 

 نیدر زم دیاستفاده شده و با واناتیمثل ح دیخوردن و تول یاست که برا یکشاورز یمحصول زین زین چغندر

 شخم زده کاشته شود. یکشاورز

 

 های چغندردانهو سمت راست  درسته چغندرپ یک سمت چ :7شکل 
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 و یک فضای خالی نیاز دارند : محصوالتی که به زمین شخم زدهدومدسته 

 

 هندوانه 

 

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

 کدو تنبل 

 

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

 

  که به زمین شخم زده نیاز ندارند دسته سوم: محصوالتی

 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.

 

 ی نیشکرساقه :10شکل 
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 قارچ 

در نور کم و در جایی غیر از زیر آسمان، مثال در غارها یا در قارچ گیاهی است که برخالف تمامی گیاهان دیگر، 

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. 

 

 ایقارچ قرمز و قهوه :11شکل 

 کاکائو 

صورت دانه ای و در بیوم های جنگلی کاشته می شود و به عنوان رنگدانه قهوه ای در ساخت وسایل  کاکائو به

 مختلف به کار می رود. غیر از تولید کوکی، کاکائو مصرف خوراکی دیگری ندارد.

 

 ی کاکائودانه :12شکل 

 چگونه کشاورزی کنیم 3

 و آماده سازی زمین ساخت مزرعه 3.1

ی مناسب برای خود درست کنید. ابتدا وب و بی دردسر شما باید یک مزرعهاول از هر چیز برای یک کشاورزی خ

زمین شده و آن را خراب نمایند.  راحتی واردها نتوانند بهحصارکشی کنید تا حیوانات و هیوالباید دور زمین خود را 

ست کنید. اطراف آن را به کمک بیل باغبانی سپس با کمک بیل یک نهر به عمق یک بلوک در وسط زمین در
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ی کلیک کنید. حاال زمین شما آماده شخم بزنید. برای این کار کافی است یک بار روی هر بلوک خاک، راست

 کاشتن دانه است. 

 )چپ( درِ حصار )راست( و ی ساخت حصارطریقه :13شکل 

و بپر بپر  هستند. سعی کنید هنگام کاشت و برداشت روی زمین ها ندویدزده شده حساس های شخمزمین نکته:

ای کاشته باشید بیرون دهد و اگر دانهت شخم زده به حالت عادی تغییر میها زمین را از حال! انجام این کارنیدنک

 خواهد پرید. 

توانید روی حصار مزرعه چندین مشعل قرار دهید تا هم در شب نور کافی به گیاهان برسد و هم در می نکته:

 وسط زمین هیوال ظاهر نشود. 

توانند از ها و حیوانات به راحتی میر کنار زمین های مرتفع بنا نکنید زیرا مجددا هیوالحصار خود را د نکته:

  های اطراف داخل زمین شما شوند.زمین

 رسانی به زمینآب 3.2

هر گیاهی برای ادامه ی زندگی نیاز به آب دارد. در بازی ماینکرفت دو نوع آب طبیعی و مصنوعی وجود دارد. آب 

کمک سطل از منابع آب طبیعی شود. آب مصنوعی آبی است که ما به ه صورت رود، برکه و دریا دیده میطبیعی ب

توانیم عمل کنیم. اول مصنوعی به دو روش می. برای ایجاد یک منبع آب کنیمداریم و در جایی جاری میمیبر

توانیم کنیم. حاال میای دو سطل آب خالی میهای گوشهکنیم و در بلوک، سه بلوک می Lاینکه زمین را به صورت 

 تا ابد از بلوک وسطی آب برداشت کنیم. 

، دو سطل آب آن ی رو به روی همِنیم و در دو گوشهبه شکل مربع بک در روش دوم باید چهار بلوک از زمین را

 توانیم از دو گوشه ی دیگر به صورت بی نهایت آب برداشت کنیم. خالی کنیم. حال می

، آب به صورت بی نهایت نخواهید برداریدیا  کنید جاری را اگر به هر طریق دیگری که در باال ذکر شد آب نکته:

 هد شد. داشت و با چند برداشت آب خشک خوا



 کشاورزیآشنایی با   ۵جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 8 رایانه ششم

 

 های ایجاد منبع آب مصنوعیروش :14شکل 

 و کاشت آن یافتن دانه 3.3

ک محصول بعد از آماده سازی و ساخت مزرعه باید وسایلی را که برای کشاورزی نیاز داریم، فراهم کنیم. کاشت ی

توانید با کلیک کردن بر روی است. شما میی گندم ترین دانه در بازی، دانهترین و مهمنیاز به دانه دارد. ساده

آید. در های رسیده نیز دانه به دست میی گندم به دست آورید. با کندن گندمهای هرز به طور اتفاقی دانهعلف

درخت را ی یک ارزشمندی بیابید. همچنین اگر تنههای ائیان یا معادن هم ممکن است دانههای روستصندوقچه

 بدهد. به شما دانه، نهال درخت یا سیب  های آن خشک شده و ممکن استی برگقطع کنید پس از مدت

های احتیاط وارد مزرعه شده و در خاک اید، باردید که تعداد مناسبی دانه یافتهپس از اینکه اطمینان پیدا ک

باید مدتی  . پس از کاشت دانهشودتواند کاشته در یک بلوک میزده یک راست کلیک کنید. هر دانه فقط شخم

 . شوندها رشد کنند و کامل صبر کنید تا مرحله به مرحله دانه

ها در زمین سعی کنید در همان حوالی باشید. اگر مسافت زیادی را از زمین دور شوید پس از کاشت دانه نکته:

 .احتمال رشد محصوالت کم می شود
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 و چغندر در مراحل ابتدایی رشد ی گندم: مزرعه1۵شکل 

 رشد گیاه 3.4

ی آخر رشد، شما دیگر نیاز نیست کار خاصی برای محصوالت خود انجام ی کاشت، تا مرحلهبعد از اتمام مرحله

توانید از پودر استخوان به عنوان کود استفاده کنید. برای این کار تر محصوالت میبرای رشد سریعدهید. البته 

. با گرددنیز استفاده می سفیدکافی است یک عدد استخوان را در میز ساخت قرار دهید. این پودر به عنوان رنگ 

تر بزرگ و گیاه یک مرحله شدهاستفاده  ،هر بار راست کلیک کردن بر روی یک بلوک محصول، یکی از پودر ها

با دادن کود کنند و بعد از آن دیگر ی خود با کود سریع رشد میضی از گیاهان فقط در مراحل اولیه)بع شود.می

 (کنندتغییری نمی

 برداشت محصول 3.5

توانید با یک ی دیگری میرد. شما دست خالی یا با هر وسیلهی خاصی ندابرداشت محصول نیاز به هیچ وسیله

دانه هم به همراه دارند و شما ت کنید. برخی از محصوالت در کنار خود یک یا چند کلیک محصول خود را برداش

 ها را در زمین بکارید. دوباره آن توانیدمی
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 ی گندم و چغندر پس از رشد کاملمزرعه: 16شکل 

 کشت محصوالت مختلف 4

 گیاهان از لحاظ دانه و کاشته شدن سه نوعند. 

ها را در توانید به راحتی آندهند و میاه خود یک یا چند دانه به شما میبا برداشت محصول به همر نوع اول

 زمین بکارید. گندم و چغندر از این نوع گیاهان هستند. 

یک یا چند دانه بدهد و  شما باید خود میوه را در میز ساخت قرار دهید تا به شماگیاهانی هستند که   نوع دوم

 اند. رید. کدو و هندوانه جزء این دستهها را بکاسپس دانه

 : میوه هایی که برای به دست آوردن دانه آن ها، باید در میز ساخت قرار گیرند13شکل 

نوع این گیاهانی هستند که شما باید خود میوه را در زمین بکارید و دانه ندارند. هویج و سیب زمینی از  سوم نوع

 محصوالتند. 
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ها پس ی شخم زدن زمین کشاورزی است. این دانهیت کنید، نحوهبرای کاشتن کدو و هندوانه باید رعاای که نکته

د. پس الزم است که یک بلوک در کنار گیرشان در بلوک کناری خود قرار میمیوه ،ی آخراز رشد، در مرحله

 قسمتی که دانه ی این گیاهان کاشته شده است، خالی باشد. 

هنگام  آید و باید چسبیده به منبع آب باشد.های آن در ماسه به دست میاز کاشتن خود ساقهنیشکر فقط  نکته:

 برداشت نیشکر دقت کنید که آخرین ساقه گیاه را قطع نکنید، تا بتواند رشد کند و مجددا به شما نیشکر بدهد.

 

 هاآن ی کاشتبل و نحوهی هندوانه و کدو تن: مزرعه17شکل 
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