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 چرا به دامداری نیاز داریم؟ .1

توانید به صورت محدود بوده و همیشه در دسترس شما نیستند. شما می Minecraftمنابع طبیعی و غذایی در 

 دست آورید. این مشکل را با دامداری حل کنید و با اهلی کردن بعضی از حیوانات محصوالت متنوع به

 ش دهید و نیازهای خود را رفع نمایید. رآوری آنها بپردازید و آنها را پرو برای این کار شما باید به جمع

دست بیاورید. پس دامداری صحیح از توانید به کمک دامداری، غذا، سالح، زره و مواد دارویی بهشما می

 آید.ضروریات و از کارهای مهم در بازی به حساب می

دست خواهید آورد. ممکن است در برخی از موارد با کشته ن در بازی محصوالت متنوعی بهبا کشتن هر حیوا

  دهد.ی شما را افزایش میحیوانات نوار تجربهی کشتن همه دست نیاورید. تقریباًها چیزی بهشدن حیوان

 Minecraftانواع حیوانات در  .2

(، خرگوش chickenمرغ )، (cow(، گاو )sheepبه طور کلی حیوانات در بازی عبارتند از: گوسفند )

(rabbit( اسب ،)horse( خر ،)donkey( و االغ )mule( گربه وحشی ،)ocelot( گرگ یا سگ ،)wolf ،)

( و انواع squid، هشت پا )(parrot(، طوطی )polar bear(، خرس قطبی )spider(، عنکبوت )lamaالما )

 ها.ماهی

 چگونه دامداری کنیم .3

 مزرعهساخت طویله یا  3.1

برای دامداری ابتدا نیاز است برای هر یک از انواع حیوانات حصار مخصوص به خود را در محلی مناسب درست 

ی قبلی روش ساخت آن را فرا گرفتید. محل قرار گیری کنید. برای این کار نیاز به حصار دارید که در جزوه

ای مرتفع اطراف وارد آن شوند. مزرعه بهتر است همزرعه باید به نوعی باشد که حیوانات دیگر نتوانند از زمین

  دارای نور کافی باشد.

 آوری حیواناتجمع 1.1

ی مناسب نیاز است حیوان مورد نظر خود را در طبیعت بیابید. بعد از یافتن حیوان، پس از احداث یک مزرعه

 فت، باید آنها را اهلی کرده یا به دام اندازید. های مخصوص به خودشان که در ادامه خواهیم گبا روش

 پرورش حیوانات 1.2

پس از اهلی کردن یا به دام انداختن حیوانات، به طور کلی برای پرورششان باید غذای مخصوص به خودشان 

 را به آنها بدهید. 
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 دامداری انواع حیوانات .2

ها رام نشده یا خرس، عنکبوت و برخی ماهیی حیوانات قابل اهلی یا رام شدن نیستند. حیواناتی مانند همه

شوند. در ادامه به طور مفصل ی اصلی تقسیم میبه دام نمی افتند. حیوانات قابل اهلی شدن به سه دسته

 های اهلی کردن و پروش آنها را خواهیم آموخت. روش

 حیوانات اهلی یا خانگی 2.1

 گوسفند ●

به داخل حصار کشانده و نگهداری کرد. برای اینکار باید  گوسفند از دسته حیواناتی است که باید حتما آن را

ی آن گوسفندان را به جهت دلخواه خود  ( را در دست خود نگه دارید و به وسیلهwheatی گندم )خوشه

هدایت کنید. هنگامی که گوسفند مورد نظر را به قسمت انتهایی حصار کشاندید، گندم را از دست خود خارج 

تقال گوسفندان از دادن خوشه گندم به آنها خودداری نمایید. حواستان باشد که هنگام دنبال کنید. در هنگام ان

کردن اگر سرعتتان زیاد شود ممکن است گوسفندان گیج شده و دیگر دنبالتان نیایند! دقت کنید که زمین 

 داخل حصار حتما باید چمن باشد. 

توان با دادن گندم جمعیت آنها را افزایش آن باشد میاگر که تعداد گوسفندان داخل حصار دو یا بیشتر از 

 داد.

 

 ی گندمهدایت گوسفندان به وسیله: 1شکل 

آورید اما در صورت قیچی کردن پشمهای آن دست میدر صورتی که این حیوان را بکشید، یک بلوک پشم به

 باشد!رحمانه میو خیلی هم بی هیچ دستاوردی ندارد ها،دست آورد. کشتن برهمیتوان تا سه بلوک پشم به
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 : روش درست کردن قیچی پشم چینی2شکل 

های برگ درختان است که در منازل و حیاط یکی دیگر از کاربردهای قیچی پشم چینی، جمع آوری بلوک

ها استفاده تزئینی دارد. اگر بدون در دست داشتن قیچی روی برگ درختان کلیک کنید بلوک برگ به خانه

 دست نخواهید آورد. 

های آن درست کردن موکت خواب است. از دیگر استفادهتخت ساختهای پشم گوسفندان در یکی از استفاده

 تان پهن کنید.یا فرش است که میتوانید بر روی زمین خانه

عدد تار عنکبوت را به صورت مربعی در میز ساخت بچینید  4توانید می ،دم دستتان پشم گوسفند نداشتید اگر

 دست بیاورید.تا پشم به

 

 )سمت چپ( روش ساخت تختروش ساخت موکت )سمت راست( و : 3شکل 

ستقیم رنگ کرده و یا گوسفند پشم را به طور مدست آوردن پشم رنگی، یا خود بلوک توانید برای بهشما می

بخت را رنگ آمیزی نمایید که در این صورت فارغ از تعداد دفعات چیدن پشم، رنگ آن، همان رنگی که نگون

ماند. برای رنگ کردن گوسفندان باید رنگ را در دست خود نگه داشته و روی باقی می ،ایدبه گوسفند زده

های مختلف را از زمین چیده و در میز توانید گلی رنگ میک کنید. برای تهیهگوسفند مورد نظر راست کلی

 ساخت قرار دهید.
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توانید یک بلوک رنگ و یک بلوک پشم را در میز ساخت به هر حالت برای رنگ کردن غیر مستقیم پشم می

 دلخواه قرار دهید و پشم رنگ شده دریافت نمایید. 

 

 تعدادی از گوسفندان رنگ شده :4شکل 

 گاو ●

 روش به دام انداختن و پرورش این حیوان هم همانند گوسفند است و آنها را باید داخل حصار نگهداری کرد.

ی سطل وسیلهدست آورد. همچنین به( بهleather( و چرم )raw beefگوشت خام ) تواناز این حیوان می

و درمان انواع مسمومیت در بازی مورد استفاده قرار  کیکها شیر دوشید که برای پخت توان از آنآهنی می

 گیرد. برای این کار سطل را باید در دست بگیرید و بر روی گاو راست کلیک نمایید.می
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 :  به دام انداختن گاو5شکل 

 مرغ ●

گیاهانی مانند گندم یا چغندر به سمت حصار کشاند و در آن جا نگهداری  یدانهی وسیلهها را باید بهمرغ

 ماند.کرد. برخالف سایر حیوانات اگر مرغ از ارتفاع بیفتد، سالم می

دست میآید. ( بهraw chicken( و گوشت خام مرغ )featherدرصورتی که مرغ کشته شود، از آن پر )

ی دفاعی آن را پرتاب کرد. استفاده نمود و یا به عنوان یک وسیله ها میتوان در پخت و پزهمچنین از تخم مرغ

شود. در صورت شکستن تخم مرغ، با احتمال کمی جوجه از آن از پر مرغ در درست کردن تیر استفاده می

 ها را افزایش داد.توان تعداد مرغی گندم، هندوانه و یا کدو میی دانهوسیلهآید. بهبیرون می

 

 : روش درست کردن تیر6شکل 
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 ی دانهآوری مرغها به وسیله: جمع7شکل 

 خرگوش ●

ها را حتما باید در حصار توانید از هویج برای هدایت آنها کمک بگیرید. خرگوشها عاشق هویجند! میخرگوش

 چون به راحتی از دست شما فرار خواهند کرد.  ،نگهداری کنید

( و به rabbit hide(، پوست )raw rabbitدر صورت کشتن یک خرگوش، ممکن است از آن گوشت خام )

 دست آورید. به (rabbit foodصورت بسیار نادر پای خرگوش )

دی معجون توان سوپ خرگوش تهیه کرد. از پای خرگوش در ساخت تعدااز گوشت پخته خرگوش، می

(potionاستفاده می ).شود 

 پذیر است. ( امکانdandelionقاصدک )گل ها با هویج، هویج طالیی و یا افزایش جمعیت خرگوش
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 ی خرگوشها: مزرعه8شکل 

 حیوانات وحشی 2.2

 گرگ و سگ ●

ها را میتوان به کمک استخوان اهلی کرد. پس از اهلی شدن گرگ، یک قالده قرمز رنگ مطابق ها و سگگرگ

 شود. بعدها میتوانید قالده را به دلخواه خود رنگ کنید.تصویر زیر به دور گردن آن اضافه می

 

 : سمت راست یک گرگ اهلی شده و سمت چپ یک گرگ وحشی9شکل 

توان آنها را زیاد ی زامبی میوسیله انواع و اقسام گوشتها حتی گوشت فاسد شدهها، بهی کردن گرگبعد از اهل

 کرد. 
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کند اما تا زمانی که شما های قرمز است و به گوسفندان نزدیک خود حمله مییک گرگ وحشی دارای چشم

 به آن حمله نکنید با شما کاری ندارد.

توانید به کنید، حمله کند. همچنین میدنبال کند و به هرچیزی که حمله میتواند شما را یک گرگ اهلی می

اگر شما خیلی سریع حرکت کنید و گرگ شما از شما عقب بیفتد، به او دستور بدهید در یک نقطه بنشیند. 

 شود.در صورت کشتن گرگ، دستاوردی حاصل شما نمیشود. پورت میصورت خودکار به نزدیکی شما تله

 وحشی یگربه ●

ها، ممکن توان با ماهی خام اهلی کرد و افزایش جمعیت داد. توجه کنید هنگام اهلی کردن آنها را میگربه

ها فرمان نشستن یا دنبال کردن توان به گربهراحتی بترسند و درنتیجه اهلی کردنشان سخت شود. میاست به

 آید. ا کشتن گربه نخ یا تار به دست میها در جنگل است. در بعضی از مواقع بداد. زیستگاه اصلی آن

 ترسند و در صورتی که گربه شما را دنبال کند، نزدیکتان نمیشوند.کریپرها از وجود گربه می

 

 ی ماهیها به وسیله: اهلی کردن گربه10شکل 

 

 

 چهار پایان 2.3

 اسب ●

ها سوار شوید. به احتمال زیاد شما را از پشت خود بر کلیک کردن، بر روی آن برای رام کردن اسب، با راست

ها، میتوان بر اندازد. پس الزم است این کار را چندبار تکرار کنید تا رام شوند. پس از رام شدن آنزمین می
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ا کشتن اسب ب ( دارید.Saddleتوان سواری گرفت. برای این کار شما نیاز به زین )رویشان نشست اما نمی

 ممکن است چرم نصیبتان شود.

ها، معابد و یا جعبه های مخفی  قلعهبلکه باید آن را در صندوقچه ،توان ساخترا به هیچ وجه نمی اسب زین

دست آورد یا صورت گنج از زیر آب با قالب ماهیگیری بهتوان بهآهنگرها در دهکده یافت. همچنین آن را می

 معاوضه کرد. (Leather worker) زمرد به دباغ روستا 10تا  8دادن  طی یک تجارت نوع سه، با

ها را باز کرد. قسمت ، میتوان کوله پشتی آنEها و زدن کلید پس از رام کردن اسب، با نشستن بر روی آن

 باال متعلق به زین و زره اسب است.

 

 اسب : وضعیت قرار داشتن زین و زره بر روی11شکل 

 

 : روش ساختن زره اسب )به جای چرم مواد معدنی همچون آهن هم میتوان گذاشت(12شکل 

ها ( باعث افزایش جمعیت اسبhay baleدادن سیب طال، هویج طال، سیب معمولی، گندم و یا یونجه )

 شکر داد. ها نیها میتوان به آنشود. برای تسریع رشد کره اسبمی

 خر و االغ ●

توان زره گذاشت اما میتوان بر روی هاست. بر روی خر و االغ نمیروش رام کردن االغ و خر هم همانند اسب

توان خانه است. در صورت قرار دادن صندوقچه بر روی آنها، نمی 15ها صندوقچه سوار کرد که ظرفیت آن آن

 آن را برداشت مگر اینکه حیوان نگون بخت بمیرد. 

 خر و االغ ممکن است چرم نصیبتان شود. با کشتن
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 : خر یا االغ13شکل 

 الما ●

شود. در صورت کشتن آن ممکن است حداکثر دو عدد چرم به شما بوم ساوانا یافت میالما تنها در زیست

سوار شدن رویشان،  توان بادهد. همچنین میتوان بر روی الما، صندوق یا قالیچه انداخت. مانند اسبها، می

 پذیر است. ها را اهلی کرد. افزایش جمعیت الما، با دادن یونجه به آن امکانآن

ها را به دنبال خود توان آنی افسار میوسیلهتوان آن را کنترل کرد اما بهدر صورت سوار شدن روی الما، نمی

به این صورت شما یک کاروان ده عددی کنند و شده پشت سر المای افساردار حرکت میکشید. الماهای اهلی

 الما خواهید داشت. 

کنند و با این کار کم کم قلبهای نوار ها، آنها برای دفاع از خود شروع به تف کردن میبا آسیب زدن به الما

 تان را کاهش میدهند.سالمتی



 دامداری آشنایی با   6جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 12 رایانه ششم

 

 ی الما: مزرعه14شکل 
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