
Brass: Birmingham www.bazinovin.ir  نیما مسقدی 

1 
 

 

 : نیما مسقدیمترجم

 یک انقالب صنعتی 

Brass: Birmangham کند. شما در طول بازی، را روایت می 1870-1770های ینان انقالب صنعتی انگلیس، ما بین سالداستان رقابت کارآفر

، ذوب آهن ،، معادن زغال سنگپنبه جاتکارخانهکه شامل ی صنایع گوناگون، ها، و ساختن و توسعهو ریل ی کانالامپراتوری خود را با توسعه

 دهید. گسترش می ،است گری و آبجوسازیسفال، هاتولیدی

 های دیجیتالی و ویدیوییآموزش

 آیا یادگیری بصری شما بهتر است؟ پس مرورگر خود را باز کنید و به آدرس ذیل بروید تا آموزش ویدیویی بازی را ببینید:

roxley.com/brass-tutorial  

 اجزای بازی

 ی بازیکنعدد صفحه 4 ی بازی  صفحه 1 

عدد از هر  14) اتصالعدد تایل  56  شخصیتعدد تایل  4 

 رنگ(
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 عدد کارت همه کاره  8  عدد کارت مکان و صنعت 64   عدد راهنمای بازیکنان 4   

 (عدد کارت صنعت 4عدد کارت مکان و  4)        

 

 عدد شمارشگر امتیاز 4   ی آبجوعدد بشکه 15   

 

 عدد شمارشگر درآمد 4  عدد( 78عدد سکه )در نسخه دیلوکس  77  
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 عدد مکعب آهن 18  عدد مکعب زغال سنگ 30   

 

 

 عدد تولیدی 11عدد کارخانه پنبه  11عدد آبجو سازی  7عدد سفالگری   5عدد ذوب آهن  4عدد معدن زغال سنگ  7 

 

 عدد از هر رنگ( 45عدد تایل صنعت ) 180

 

 عدد تایل تاجر 9
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 چینش بازی

 

ی بازی را به هر طرف که دوست دارید در وسط میز قرار صفحه -1

 دهید. 

های تاجری ها و تایل، تمامی کارتنبازیک 4برای بازی با کمتر از  -2

دهند حذف کنید و به که تعداد بازیکنی بیشتر از تعداد بازیکنان را نشان می

 جعبه بازگردانید. 

( A)ها ی سمت راست و پایین کارتنفر( در گوشه 4یا  3،2تعداد بازیکنان )

 مشخص شده است. (B) های تاجرو باالی تایل

 
( همه کاره را جدا کنید و در مکان Dصنعت )( و Cهای مکان )کارت -3

 مخصوص به این دو دسته کارت به رو قرار دهید. 

( قرار Eها )ها را بُر بزنید و به پشت در بخش کارتی کارتبقیه -4

 کشیم. ها را از این دسته کارت میدهید، کارت

عدد )به رو( در هر کدام از  1های تاجر را بُر بزنید و ی تایلبقیه -5

 متناسب با تعداد بازیکنان بازی کهی های صفحهموجود در لبه های تاجرفضا

 . (F)قرار دهید است

 

نفره هیچ تایل تاجری در  3در بازی  و،Nottingham (H)، و Warrington (G)نفره، هیچ تایل تاجری در  2در بازی نتیجه: 

Nottingham(H) گیرد. قرار نمی 
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ی آبجوی مجاور هر فضاهای بشکهیک بشکه آبجو در هر کدام از  -6

 (. Iهای )غیر خالی( تاجر قرار دهید )کدام از تایل

( به Jمکعب مشکی در هر کدام از فضاهای بازار زغال سنگ ) 1 -7

 پوندی قرار دهید.  1جز یکی از فضاهای 

( به جز Kمکعب نارنجی رنگ در هر کدام از فضاهای بازار آهن ) 1 -8

 پوندی قرار دهید.  1از فضاهای  عدددو 

ی بازی های باقی مانده را در کنار صفحهها و بشکهی مکببقیه -9

 . (L) قرار دهید، این بخش انبار بازی است

انبار بازی دارای محدودیت منابع نیست. اگر بیشتر از میزان موجود توجه: 

 فاده کنید. منابع الزم داشته باشید، از چیز دیگری برای نشان دادن آن است

ی بازی قرار دهید، این قسمت بانک بازی پول را در کنار صفحه -10

 (.Mاست )

 

 بنر مناطق

کند که کدام ی بازی، رنگ بنر هر منطقه هم مشخص میبرای کمک به بازیکنان در جهت یافتن مناطق در صفحه

 متغیر هستند:ها ها هستند. با تغییر تعداد نفرات، کارتهای منطقه در دسته کارتکارت

 2 نفره: کارت( های مناطق آبیN( و کله غازی )O.در دسته کارت نیست ) 

 3 های مناطق کله غازی نفره: کارت(O ).در دسته کارت نیست 

 4 های مناطق در دسته کارت هست. نفره: تمام کارت 
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 ی بازی بازیکنانچینش منطقه

 ی بازیکن بردارید.یک صفحه -1

 (. Pبانک بردارید )پوند از  17 -2

 انتخاب کنید.  شخصیتیک تایل رنگی  -3

آن رنگ را در  اتصالهای تمامی تایل -4

 (. Qی بازی خود بگذارید )منطقه

ی آن رنگ را )که شامل های صنعتتایل -5

، S، معادن زغال سنگ Rپنبه  جاتکارخانه

و  V، سفالگری U، تولیدی Tذوب آهن 

است( در مناطق مربوط به هر  Wآبجوسازی 

 روی هم انباشته کنید. بازیکنی در صفحهکدام 

ها که نصف آن مشکی از این تایل سمتیآن 

 است باید در زیر قرار بگیرد. 

 (. Xاز نمودار پیشرفت قرار دهید ) "صفر"( خود را در فضای شماره VPشمارشگر امتیاز پیروزی )  -6

 (. Yاز نمودار پیشرفت قرار دهید ) "10"ضای شماره شمارشگر درآمد خود را در ف -7

 های دست شما هستند. آنها را از سایر بازیکنان مخفی کنید. ها کارتها بکشید، اینی کارتکارت از دسته 8 -8

 ی بازی خود قرار دهید. این بخش محل سوزاندن کارت شماست. کارت اضافی دیگر بکشید و به پشت در کنار منطقه 1 -9

 (. Zی در نمودار نوبت قرار دهید )فرا بُر بزنید و به صورت تصاد شخصیتهای بعد از اینکه تمام بازیکنان چینش خود را انجام دادند، تایل
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 هدف بازی

ی بازی کسی است که در . برنده)1870تا  1830ی ریل )(، و دوره1830 -1770ی کانال )شود: دورهبازی در دو دوره بازی می

های و تایل اتصالهای ( را داشته باشد. امتیاز پیروزی در پایان هر دوره به ازای تایلVPی ریل بیشترین امتیاز پیروزی )پایان دوره

 شود. ی شما کسب میصنعتی برگردانده شده

 راندها 

های دست هر دو ارت هم کارتهای دسته ککند که هم کارتشود، و تا زمانی ادامه پیدا میهر دوره در چند راند بازی می 

خود  شخصیتراند وجود خواهد داشت. در هر راند، بازیکنان به ترتیب تایل  10/9/8نفره دقیقا  2/3/4بازیکن تمام شود. در بازی 

 کنند. در نمودار نوبت شمار، نوبت خود را بازی می

 

 

 

 نوبت بازیکنان

 اقدام انجام دهید. 2توانید در نوبتتان، مجموعا می

 اقدام انجام دهد.  1تواند ی کانال، هر بازیکن فقط میدر اولین نوبت دورهاستثنا: 

 ی خود قرار های سوزانده شدهبه ازای هر اقدامی که انجام دهید، باید یک کارت از دستتان بسوزانید و به رو در باالی دسته کارت

 دهید. 

 گردند. زی بازمیی باکاره به مکان خود در صفحههای همهکارتاستثنا: 

 

 

 

 پر کنید. عدد 8تا  ،دسته کارت از کارتکشیدن  با  بعد از اینکه تمام اقدامات شما تکمیل شد، دست خود را مجددا 

 کنید را بر روی تایل شخصیت خود در نمودار نوبت شمار قرار دهید. تمامی پولی که در نوبتتان استفاده می 

 شود تا زمانی که هیچ کارتی در های دست شما کمتر میشد، در هر نوبت کارت های دسته کارت تمامزمانی که کارت

 دست شما نماند.

 لیست اقدامات

 توانید یک اقدام را دوبار انجام دهید(:توانید یکی از موارد ذیل را انتخاب کنید )شما میبه ازای هر اقدام، شما می
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ی آن را بپردازید و منابع زغال سنگ/آهن ی بازی قرار دهید، هزینهحههای صنعتی خود را در صفیکی از تایلساخت و ساز:  -1

 مورد نیاز را مصرف کنید. 

 فقط اقدام ساخت و ساز نیاز به کارت به خصوص دارد. توجه: 

 

 ی بازی گسترش دهید. در صفحه اتصالی کانال یا ریل خود را با اضافه کردن تایل شبکهسازی: شبکه -2

 

 باالتر دسترسی پیدا کنید.  سطح صنایعی بازیکن خود، به های صنعتی از صفحهبا حذف کردن تایلتوسعه:  -3

 

 

ی پنبه، تولیدی، و / یا سفالگری خود را با فروش آنها به یک تاجر برگردانید و در صورت لزوم از کارخانه هایتایلفروش:  -4

 آبجو استفاده کنید. 

 

فضا( به سمت عقب حرکت  3سطح درآمد)نه  3ی پوند از بانک بردارید، و نشانگر میزان درآمد خود را به اندازه 30وام:  -5

 دهید. 

 

 

 1کارت صنعت و  1کنید( و آنها را با ی کارتی که برای انجام این اقدام مصرف میکارت از دست خود بسوزانید )بعالوه 2تحقیق :  -6

 کنید.  کاره جایگزینکارت مکان همه

 توانید این اقدام را انجام دهید. کاره در دست خود داشته باشید نمیاگر یک کارت همهاستثنا: 

باید یک کارت به ازای هر اقدامی که آن را پاس همچنان توانید به جای انجام اقدام، نوبت خود را پاس دهید، اما شما میپاس دادن نوبت: 

 کنید.  مصرفدهید می

 مصرف پول 

( در نوبت شمار Aزمان که پولی برای انجام یک اقدام مصرف کردید، باید آن پول را بر روی تایل شخصیت خودتان ) هر

 قرار دهید. 

 شود. ها در این مکان به جای بانک، نوبت بازیکنان برای راند بعدی مشخص میبا قرار دادن پول
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 راند  یک پایان

بازی کردند، مراحل ذیل را قبل از رفتن زمانی که تمام بازیکنان نوبت خود را 

 به راند بعدی انجام دهید:

های شخصیت را در : تایلمشخص کردن نوبت برای راند بعد -1

 نوبت شمار جابجا کنید. 

  بازیکنی که کمترین پول را در این راند مصرف کرده، در راند بعد

پول را (، و به همین ترتیب، شخصی که بیشترین Bبازیکن نخست خواهد بود )

 . (C)مصرف کرده نفر آخر راند بعد خواهد شد

  اگر چند بازیکن میزان یکسانی پول مصرف کرده باشند، نوبت آنها

 .(Cنسبت به هم ثابت خواهد ماند )

 های شخصیت را بردارید و در بانک های روی تایلسپس، تمامی پول

شوند و های مصرف شده دوباره صفر می(. با انجام این کار پولDقرار دهید )

 شوید. برای راند بعد آماده می

 

 

 ی سطح درآمد خود از بانک پول بردارید.به اندازهکسب درآمد:  -2

 درآمد در پایان راند نهایی بازی کسب نخواهد شد. استثنا: 

 شما در نمودار پیشرفت قرار داردی که در کنار شمارشگر درآمد اسطح درآمد شما بر روی سکه ( نشان داده شده استE) 

 

 ( اگر میزان درآمد شما منفی استF .شما باید این مقدار پول را به بانک بپردازید ،) 
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 های های صنعت خود)و نه تایلاگر در زمان درآمد منفی برای پرداخت پول نداشتید، باید با حذف کردن تعدادی از تایل

های حذف شده از تایلی بازی، و فروختن آنها به نصف قیمت، با گرد کردن به سمت پایین، هزینه را بپردازید. ( از صفحهاتصال

 شوند. میزان پول اضافی را نگه دارید. بازی خارج می

 

  ،ه ندارید از دست پوند ک 1امتیاز پیروزی )در صورت وجود( به ازای هر  1اگر راهی برای پرداخت میزان کسری خود ندارید

 دهید.می

 

های صنعتی خود را حذف کنید، اما باید به محض جور شدن میزان پولی که کم دارید دست از حذف کردن توانید هر کدام از تایلشما میتوجه: 

 ی بازی حذف کنید. از صفحهتوانید به هیچ دلیل دیگری به غیر از کم آوردن پول برای پرداخت به بانک تایل صنعتی را آنها بردارید. شما نمی

 ی کانال و ریلپایان دوره

های هر دوره بعد از راندی که بازیکنان آخرین کارت

شود. زمانی که این اتفاق دستشان را استفاده کنند تمام می

 های ذیل را انجام دهید:افتد، گاممی

به ازای هر های کانال/ریل: اتصالامتیازشماری  -1

(، یک امتیاز برای هر Gخودتان ) اتصالهای کدام از تایل

کسب کنید و  اتصالدر مناطق مجاور با آن  عالمت 

( حرکت Hشمارشگر امتیاز خود را در نمودار پیشرفت )

را بعد از شمردن امتیاز آنها از  اتصالهای دهید. تایل

 ی بازی حذف کنید. صفحه

های صنعتی امتیازشماری تایل -2

ز اینکه تمام بازیکنان بعد ابرگردانده شده: 

ی بازی حذف های خود را از صفحهاتصال

ی پایین و سمت کردند، امتیازات نشان داده شده در گوشه

های صنعتی برگردانده شده )آنهایی که نصفشان چپ تایل

ی بازی قرار دارند را کسب مشکی رنگ است( و در صفحه

( Hکنید و شمارشگر امتیاز خود را در نمودار پیشرفت )

( امتیازی Iهای صنعتی برگردانده نشده )حرکت دهید. تایل

 ندارند. 

شد، امتیازات اضافه  100اگر امتیاز شما بیشتر از توجه: 

 تر را با یک چرخش دیگر در نمودار پیشرفت محاسبه کنید. 
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 ی کانالپایان دوره

 های ذیل را انجام دهید:ی کانال گامدر پایان دوره

 حذف کردن صنایع منسوخ شده  -3

ی بازی بازگردانید. تمامی ی بازیکنان(، و آنها را به جعبه( حذف کنید )و نه از صفحهJی بازی )را از صفحه 1تمامی صنایع سطح 

 . (K) مانندی بازی باقی میو باالتر در صفحه 2صنایع سطح 

 قرار دهید.  (M) تاجر )غیر خالی( ی آبجوی خالی در کنار تایلاز فضاهای بشکه( در هر کدام Lبشکه آبجو ) 1:  بازنشانی آبجوی تاجرها -4

 

های سوزانده شده توسط بازیکنان را با هم ترکیب کرده و دوباره بُر بزنید و به پشت در مکان مشخص دسته کارت ها :ی کارتبر زدن دسته -5

 ( قرار دهید. Nشده برای دسته کارت )

، و باید )همان کارتی که در ابتدای بازی به پشت قرار دادیم(ین کارت هر دسته کارت سوزانده شده به پشت قرار گرفته استپایین تریادآوری: 

 ی خود شروع نکنید(.های سوزانده شدهی ریل را با یک کارت به پشت در بخش کارتقبل از بُر زدن آن را برعکس کنید )دوره

 کشد. های بُر زده شده میکارت از دسته کارت 8هر بازیکن های دست جدید: کشیدن کارت -6

 برنده شدن در بازی

 ی ریل :بعد از امتیازشماری دوره

  .بازیکنی که بیشترین امتیاز پیروزی را داشته باشد برنده است 

 .تساوی ابتدا با بیشترین درآمد، و  سپس با بیشترین پول باقی مانده شکسته خواهد شد 

 اند. در صورت تساوی مجدد، تمام آن بازیکنان مساوی کرده 

 های صنعتیبرگرداندن تایل

شود، های صنایعی که برگردانده شده باشند امتیاز دارند. زمانی که یک تایل صنعتی برگردانده میدر پایان یک دوره، تایل

 پ و پایین آن مشخص است. ی سمت چبخش باالیی آن مشکی رنگ است و آیکون امتیاز پیروزی در گوشه

 شوند:های مختلفی برگردانده میهای صنایع مختلف به روشتایل

 شوند.دهید برگردانده میزمانی که اقدام فروش انجام میها: ها و سفالگریجات پنبه، تولیدیکارخانه 

 شوند. این شود برگردانده میشته میآنها بردا زمانی که آخرین منبع از روی ها:ها و آبجوسازیمعادن زغال سنگ، ذوب آهن

  افتد.اتفاق معموال در نوبت حریفان اتفاق می
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 افزایش درآمد

کند. برای افزایش درآمد، فورا شمارشگر های صنایع شما برگردانده شود، میزان درآمد شما افزایش پیدا میهر زمان که یکی از تایل

به آن  نه اینکهی مشخص شده در فضاهای این نمودار جلو ببرید ) ( حرکت دهید و به اندازهAدرآمد خود را در نمودار پیشرفت )

 (.خود را باال ببرید اندازه سطح درآمد

 باالتر ببرید. 30توانید سطح درآمد خود را از سطح شما نمیاستثنا: 

 ی شماشبکه

 د که حداقل یکی از شرایط ذیل درست باشد:ی شما خواهند بوی بازی زمانی جزئی از شبکهمناطق موجود در صفحه

 آن منطقه حاوی یک یا تعداد بیشتری از تایل( های صنایع شما باشدB) 

  اتصالآن منطقه مجاور با یک یا تعداد بیشتری از( های شما باشدC) 

 مصرف زغال سنگ

 های صنایع نیاز به زغال سنگ دارید. های ریل و برخی از تایلاتصالبرای ساخت 

ریلی یا تایل صنعتی مستقیما به یک منبع زغال سنگ متصل باشد )بعد از قرار داده شدن در  اتصالجهت استفاده از زغال سنگ، باید یک 

 صفحه(.

 زغال سنگ باید از منابع ذیل مصرف شود: 

ه متعلق به هر بازیکنی باشد(. اگر چندین ( )کFی متصل )( معدن زغال سنگ برگردانده نشدهاتصالترین )کمترین فاصله از نظر تعداد نزدیک -1

اگر زغال سنگ یک معدن تمام شد، و هنوز به زغال سنگ نیاز ی یکسانی باشند، یکی را خودتان انتخاب کنید. معدن زغال سنگ در فاصله

 است. ی آنها را از نزدیک ترین معدن زغال سنگ بعدی بردارید. مصرف زغال سنگ به این صورت مجانی داشتید، بقیه
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( بخرید، که از کمترین قیمت شروع Gتوانید آن را از بازار زغال سنگ )اگر به یک معدن زغال سنگ برگردانده نشده متصل نیستید، می -2

، Warrington ،Shrewsbury)موجود در تجار  های خواهد شد. انجام این کار نیازمند این است که شما یک اتصال به یکی از آیکون

Nottingham ،Gloucester  وOxford توانید زغال اگر بازار زغال سنگ خالی بود، همچنان می. داشته باشیدی بازی( در اطراف صفحه

 پوند بخرید.  8سنگ را به قیمت هر عدد 

 های مصرف شده در انبار بازی قرار خواهند گرفت. مکعب زغال سنگ

 بود.  ضروریی انتقال بسیار مطمئن زغال سنگ در مقادیر بسیار زیاد مورد نیاز بود، بنابراین یک شبکهی تاریخی: نکته

 

 مصرف آهن

 های صنایع به آهن نیاز است. جهت انجام اقدام توسعه، و ساخت برخی از تایل

 برای مصرف آهن، نیازی نیست که تایل صنعتی به یکی از منابع آهن متصل باشد. 

 د به این شکل استفاده شود:آهن بای

ترین ذوب آهن باشد. اگر بیشتر از یک آهن ( )که متعلق به هر بازیکنی باشد(. نیازی نیست که نزدیکHای )هر ذوب آهن برگردانده نشده -1

 مصرف آهن به این شکل مجانی است.آهن دلخواه بردارید. توانید هر کدام را از ذوبنیاز داشتید، می

( بخرید، که از کمترین قیمت شروع خواهد شد. Iتوانید آهن را از بازار آهن )ای در صفحه نبود، شما میذوب آهن برگردانده نشدهاگر هیچ  -2

 پوند خریداری کنید.  6توانید هر عدد آهن را به قیمت اگر بازار آهن خالی بود، شما همچنان می

 . گیرندهای آهن مصرف شده در انبار بازی قرار میمکعب

 جابجا کنند.  گاریتوانستند آن را با اسب و ع عموما به میزان کمی آهن نیاز داشتند، بنابراین میاین صنایی تاریخی: نکته
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 مصرف آبجو 

ی ریل، ممکن است نیاز به مصرف آبجو داشته باشید. سازی در دورهدر زمان فروش پنبه، کاالهای تولیدی یا سفال، و یا در زمان انجام اقدام شبکه

 ی سمت راست و باالی تایل صنعتی نشان داده شده است. اگر نیاز به آبجو داشتید، میزان آن در گوشه

 منابع ذیل مصرف کنید: توانید از هر کدام ازآبجو را می

 د. یای که آبجو نیاز است متصل باش(. نیازی نیست که به منطقهJی خودتان )های برگردانده نشدهآبجوسازی -1

 (. باید این آبجو به محلی که به آبجو نیاز است متصل باشد. Kی رقیب )آبجوسازی برگردانده نشده -2

 .فروشید. )بخش اقدام فروش را ببینید(د را به او میکه شما کاالی خو یفضای کناری تایل تاجر -3

 توانید هر کدام را از منبع مختلفی تامین کنید. زمانی که چندین بشکه آبجو مورد نیاز است، می

 های آبجوی مصرف شده در انبار بازی قرار خواهند گرفت. بشکه

 ترین نوشیدنی موجود بود. ترین و امنبود، بنابراین آبجو معموال خالصآب آشامیدنی پاکیزه در نواحی در حال رشد کمیاب ی تاریخی: نکته

 اقدام ساخت وساز

 ی بازی قرار دهید. های صنایع خود را در مناطق صفحهدهد تایلاقدام ساخت و ساز به شما اجازه می

 جهت انجام اقدام ساخت و ساز:

دهند هر کارتی از دستتان بسوزانید، اقدام ساخت و ساز نیازمند به شما اجازه می یک کارت مناسب را بسوزانید. برخالف سایر اقدامات، که -1

 است.  های سوزانده شدهبرای سوزاندن و قرار گرفتن در دسته کارت یک کارت مناسب

 شوند. ی شما نمیهای سوزانده شدهگیرند و وارد کارتی مخصوص به خودشان قرار میکاره در منطقههای همهکارتاستثنا: 
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 کارت منطقه 

که نامش روی کارت است استفاده کنید،  ایتوانید از یک کارت منطقه برای ساختن یک تایل صنعتی در منطقهمی

 ی شما نباشد. آن منطقه بخشی از شبکه حتی اگر

 

 

 ی منطقهکارههای همهکارت

ی آبجو استفاده توانید آن را به عنوان دو مزرعهنمی ای بازی کنید. البتهتوانید این کارت را به عنوان کارت هر منطقهمی

 ی آبجو را ببینید(.کنید )بخش مزرعه

 

 

 کارت صنعت

ی باالیی کارت نشان داده شده است، در که آیکون آن در گوشه ایتوانید از این کارت برای ساختن تایل صنعتیمی

 ی شماست استفاده کنید. ای که بخشی از شبکهمنطقه

 

 

 ی صنعتیکارهت همهکار

 توانید از آن به عنوان هر کارت صنعتی استفاده کنید. می

 

 

 ای ساخت و ساز کنید. توانید در هر منطقهنفره همچنان می 2/3در بازی توجه: 

ی بازیکن خود بردارید و آن را ( از صنعت انتخابی را از صفحهLترین تایل )سطح پایین -2

ی مشکی پایین باشد( در یک فضای توسعه داده نشده که نیمه)به شکلی که سمت دارای 

 قصد ساخت در آن دارید قرار دهید، به شرط اینکه از قوانین ذیل پیروی کنید:

  در صورت امکان، آن را در فضایی قرار دهید که فقط

 (Mآیکون همان صنعت را دارد )

  در غیر این صورت، آن را درفضایی قرار دهید که آیکون

دهد انتخابی شما را در کنار آیکون صنعت دیگری نشان میصنعت 

(N .) 
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 توانید آن صنعت را در آن منطقه ای با آیکون صنعت انتخابی شما وجود نداشت، نمیاگر هیچ فضای توسعه داده نشده

 بسازید. 

 را ببینید(.سازی دوبارهبخش استثنا: )

پول . (Oی بازیکن شما نشان داده شده است )سمت چپ فضای آن تایل در صفحه ی تایل صنعتی که در حال ساخت آن هستید درهزینه -3

 (. Oرا بر روی تایل شخصیت خود در نمودار نوبت حرکت قرار دهید و زغال سنگ و آهن مورد نیاز را مصرف کنید )

نبع زغال سنگ متصل باشد )بخش مصرف ای که در آن ساخت و ساز میکنید به یک ماگر زغال سنگ مورد نیاز باشد، باید منطقهیادآوری: 

 زغال سنگ و مناطق متصل را ببینید(.

 اگر یک : -4

 سازیدن زغال سنگ یا ذوب آهن میمعد

 ی سمت راست تایل، مکعب زغال سنگ یا آهن بر روی تایل بگذارید. ی مشخص شده در گوشهبه اندازه

 

 

 

 سازیدآبجوسازی می

 بشکه آبجو بر روی تایل بگذارید.  2ی ریل هستید بشکه و اگر در دوره 1ی کانال هستید اگر در دوره

 

 

 قرار دادن زغال سنگ و آهن در بازار

 اگر یکی از موارد ذیل را ساختید:

  یا است )حتی اگر تایل تاجر نداشته باشد(  که متصل به یکی از فضاهای تجار معدن زغال سنگی 

 یا نباشدکه مهم نیست به یک فضای تاجر متصل باشد ی ذوب آهن 

شما باید فورا تا جای ممکن فضاهای خالی آن بازار را با انتقال مکعب از آن تایل به بازار پر کنید )از بیشترین قیمت  -1

 شروع کنید(

 (Pرا دریافت کنید )دهید، میزان پول مشخص شده در سمت چپ آن فضای بازار به ازای هر مکعبی که انتقال می -2

( و نشانگر میزان درآمد خود را در Qاگر آخرین مکعب از تایل صنعتی شما به بازار انتقال یافت، آن را برگردانید ) -3

 ت راست و پایین تایل جلو ببرید. ی سمنمودار پیشرفت به تعداد مشخص شده در گوشه
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توانید های بعدی نمیتوانند به بازار فروخته شوند. در نوبتزغال سنگ و آهن فقط در زمان انجام اقدام ساخت تایل آنها می هایمکعبتوجه: 

 آنها را به بازار بفروشید. 

 ی بازی نداشته باشیدساخت و ساز در صورتی که هیچ تایلی روی صفحه

توانید )به عنوان یک اقدام( یکی از موارد ذیل را ی بازی ندارید، میی بر روی صفحهاتصالاگر هنوز هیچ صنعت یا 

 :انجام دهید

 ای که دارای فضای توسعه داده نشده یک کارت صنعتی را بسوزانید و تایل متناظر با آن صنعت را در هر منطقه

 از نوع صنعت انتخابی باشد بسازید.

  ی بازی بسازید. در یکی از خطوط توسعه داده نشده در صفحه اتصالیک کارت بسوزانید تا یک تایل 

 

 مزارع آبجو

دهد. ی بازی وجود دارد که هر کدام دارای یک فضاست که یک آیکون آبجو را نشان میی بدون نام در صفحهمنطقه 2

 ها مزارع آبجوسازی هستند.این

 کاره در این مناطق ساخت و یک کارت صنعت همهتوانید با استفاده از کارت صنعت آبجوسازی یا شما فقط می

 ساز کنید. 

  مورد نیاز است تا  اتصالیکCannok ی آبجوسازی سمت چپ متصل کند. را به مزرعه 

 

 

  ی که بین اتصالتایلKidderminster  وWorcester ی آبجوسازی سمت چپ متصل قرار میگیرد هر دو منطقه را به مزرعه

 در آن جا قرار داد. اتصالیک  نبایددوم نیست، و  اتصالکند. نیازی به می
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  ی کانالساخت و ساز در دوره

 ای توانید در منطقهتایل صنعتی در هر منطقه داشته باشید، اما می 1توانید شما فقط می

 که بازیکنان دیگر تایل دارند شما هم تایل داشته باشید.

 ی بازیکن در  سمت چپ خود بر روی صفحه های صنعتی که دارای عالمت تایل

 توانید بسازید. هستند را نمی

 

 

 ی ریل ساخت و ساز در دوره

 توانید در هر منطقه چندین تایل صنعتی بسازید. شما می 

 توانید ی بازیکن را نمیدر سمت چپ خود بر روی صفحههای صنعتی با عالمت تایل

های سطح باالتر( باید از اقدام توسعه ها )و دسترسی به تایلجهت حذف کردن این تایلبسازید. 

 استفاده کنید. 

 

 

 دوباره سازی

ی بازی قرار داده شده است را گاهی اوقات شما اجازه دارید که یک تایل صنعتی که قبال در صفحه

ی ساخت و ساز را د هزینهبا یک تایل سطح باالتر از همان صنعت جایگزین کنید )همچنان بای

 :تایلبر روی یک  دوباره سازیگوییم. در زمان می دوباره سازیپرداخت کنید(. به این کار 

 (:Aکنید متعلق به خود شماست )اگر تایلی که جایگزین می

 ای را دوباره سازی کنید. توانید هر تایل صنعتیشما می 

  اگر زغال سنگ / آهن / آبجو بر روی تایل جایگزین شده وجود داشت، آنها را در انبار بازی

 قرار دهید. 

 کنید متعلق به رقیبان است:می جایگزیناگر تایلی که 

 سازی کنید.توانید یک معدن زغال سنگ یا ذوب آهن را دوبارهشما فقط می 

 ی شود در کل صفحهه جایگزین میباید هیچ مکعب منبعی از نوع همان تایل صنعتی ک

 بازی، از جمله بازار آن منبع وجود نداشته باشد.

 

ها امتیازی نخواهند داشت(. بازیکنان درآمد یا امتیاز کسب شده ی بازی بازگردانید )این تایلتایل جایگزین شده را از بازی خارج کنید و به جعبه

 دهند.نمیتوسط تایل جایگزین شده را از دست 
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 اقدام فروش

 ی پنبه، تولیدی و سفالگری خودتان را برگردانید. برای فروش الزم است که:های کارخانهتوانید تایلبا انجام عمل فروش، شما می

  .یک ارتباط بین تایل و یک تایل تاجر وجود داشته باشد 

 )آبجو در اختیار داشته باشید )همیشه 

 جهت انجام عمل فروش:

 های سوزانده شده قرار دهید.ان بسوزانید و آن را به رو در دسته کارتیک کارت از دستت -1

 گیرند.کاره در مکان مختص خودشان قرار میهای همهکارتاستثنا: 

( یا سفالگری خودتان را که دارای یک ارتباط با یک تایل C، تولیدی )ی پنبههای کارخانهیکی از تایل -2

 (.Dاشد )آن تایل تاجر دارای آیکون آن صنعت ب تاجر است انتخاب کنید به شکلی که

 

ی سمت راست و باالی تایل صنعتی نشان داده شده است مقدار آبجوی مورد نیاز را که در گوشه -3

توانید ( میEفروشید وجود داشت )ی آبجو در مجاورت تایل تاجری که به آن میمصرف کنید. اگر بشکه

ی آبجوی آن تاجر را کسب کنید اقدام فروش مصرف کنید، و جایزه آن بشکه آبجو را به عنوان بخشی از

 ی آبجوی تاجر را ببینید(.)بخش جایزه

ی سمت چپ آن ی عددی که در گوشهتایل صنعتی را برگردانید و نشانگر درآمد خود را به اندازه -4

 تایل نشان داده شده است در نمودار پیشرفت جلو ببرید. 

ی بازگردید و این فرآیند را به ازای هر تایل صنعتی غیربرگردانده شده 2گام  توانید بهشما می -5

 هستند(. یخود تکرار کنید )از جمله آنهایی که از صنایع متفاوت

 نید(.توانید اقدام فروش را انجام دهید )بخش مصرف آبجو را مشاهده کدر صورتی که نتوانید مقدار آبجوی مورد نیاز را مصرف کنید، نمیتوجه: 

 ی آبجوی تاجرجایزه

ی مشخص شده در توان به عنوان بخشی از اقدام فروش استفاده کرد. اگر شما یک آبجوی تاجر را مصرف کنید، جایزهآبجوی تاجران را فقط می

 کنید. کنار تایل آن تاجر را نیز دریافت می

 ( توسعهGloucester  :)ی بازیکن خودتان حذف کنید های یکی از صنایع خود را از صفحهترین تایلیکی از سطح پایین

 )بدون مصرف آهن(. 

 را حذف کنید )بخش سفالگری و آیکون المپ را مشاهده کنید(. توانید تایل سفالگری دارای عالمتشما نمیاستثنا: 

 درآمد(Oxford) :فضا در نمودار پیشرفت جلو ببرید.  2ی نشانگر درآمد خود را به اندازه 
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تعداد فضای مشخص شده در نمودار نشانگر امتیاز پیروزی خود را به (: Shrewsburyو  Nottinghamپیروزی)  امتیاز

 پیشرفت جلو ببرید. 

 

 پوند از بانک بگیرید.  5(: Warringtonپول )

 

 اقدام دریافت وام 

 کنند. ها بازپرداخت ندارند، اما سطح درآمد شما را کم میدهد.وامانجام اقدام دریافت وام به شما پول بیشتری می

 جهت انجام یک اقدام دریافت وام:

 های سوزانده شده قرار دهید.یک کارت از دست خودتان بسوزانید و به رو در بخش کارت -1

 گیرند.ی بازی قرار میوط به خودشان در صفحههای همه کاره در بخش مربکارتاستثنا: 

سطح درآمد )نه فضا( در نمودار پیشرفت به عقب حرکت  3ی پوند از بانک بردارید و نشانگر درآمد خود را به اندازه 30 -2

 نشانگر درآمد خود را در باالترین فضا در سطح جدید درآمدی قرار دهید. (. Fدهید )

 توانید وام دریافت کنید. شما نمی شود، -10سطح درآمد شما کمتر از  اگر با دریافت وام استثنا:

 

 

 

 

 اقدام تحقیق

پذیری بیشتری برای محل ساخت های همه کاره به دست بیاورید، که انعطافتوانید کارتاقدام تحقیق شما میبا انجام 

ی همه کاره توانید به جای هر کارت صنعتی بازی کنید. کارت منطقهی صنعتی را میکارهکارت همهبه شما خواهند داد. 

سوزانید آنها به محل مخصوص های همه کاره را میزمانی که کارتای بازی کنید. توانید به جای کارت هر منطقهرا می

 گیرند. ی شما قرار نمیشدههای سوزانده ی بازی بازمیگردند و در دسته کارتبه خود در صفحه

 

 

 جهت انجام اقدام تحقیق: 

ی خود قرار های سوزانده شدهیک کارت از دستتان بسوزانید، عالوه بر آن دو کارت دیگر از دستتان بسوزانید و آنها را به رو در دسته کارت -1

 دهید.
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 کاره و یک کارت صنعت همه کاره بردارید. ی همهکارت منطقه 1 -2

 توانید اقدام تحقیق را انجام دهید. اگر از قبل یک کارت همه کاره در دستتان باشد نمیتوجه: 

 اقدام توسعه 

ی بازیکن خود حذف کنید. این کار به شما این اجازه های صنعتی را از صفحهتوانید تایلبا انجام این اقدام می

های سطح های صنعتی سطح باالتر دسترسی پیدا کنید، بدون اینکه الزم باشد تمامی تایلدهد که به تایلرا می

 تر آن صنعت را بسازید. پایین

 جهت انجام اقدام توسعه:

 ی خودتان قرار دهید.های سوزانده شدهیک کارت از دستتان بسوزانید و به رو در بخش کارت -1

 گیرند. ی بازی قرار میهای همه کاره در بخش مخصوص به خودشان در صفحهکارتاستثنا: 

 

ی بازیکن خود حذف کنید و آنها را به جعبه بازگردانید. هر یک یا دو تایل صنعتی از صفحه -2

ل صنعتی باید به صورت جداگانه حذف شود و نیاز نیست که هر دو تایل مربوط به یک صنعت تای

باشند، اما باید هر دو تایل سطح پایین ترین تایل از صنعت یا صنایع انتخابی باشند )که آنها را 

 (. Gکنید( )حذف می

 را ببینید(.کنید مصرف کنید )بخش مصرف آهن یک آهن به ازای هر تایلی که حذف می -3

 

 

 

 

 

 

 ها و آیکون المپ سفالگری

ها فقط از طریق اقدام ساخت و ساز قابل حذف شدن توان توسعه داد. این تایلهای سفالگری دارای آیکون المپ را نمیتایل

 ها را حذف کنید. های سطح باالتر، این تایلباید قبل از دسترسی به سفالگریی بازیکن شما هستند. از صفحه
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 سازیاقدام شبکه

ی ی بازی قرار دهید، که به این شکل شبکهرا در صفحه اتصالهای توانید تایلسازی شما میبا استفاده از اقدام شبکه

 کنید. شما گسترش پیدا میکند و به مناطق جدید دسترسی پیدا می

 سازی:جهت انجام اقدام شبکه

 ی خودتان قرار دهید.های سوزانده شدهخش کارتیک کارت از دستتان بسوزانید و به رو در ب -1

 گیرند. ی بازی قرار میهای همه کاره در بخش مخصوص به خودشان در صفحهکارتاستثنا: 

( قرار دهید. Hی بازی )ی صفحهدر یکی از خطوط توسعه نیافته اتصالیک تایل  -2

ی شماست )بخش شبکه ای باشد که بخشی ازتایل قرار داده شده باید مجاور با منطقه

 ی شما را ببینید(.شبکه

توانید ی بازی ندارید، میی در صفحهاتصالاگر شما هنوز هیچ تایل صنعت یا استثنا: 

ی بازی قرار دهید )همچنیان باید ای در صفحهرا در هر خط توسعه نیافته اتصالتایل 

 ریلی زغال سنگ را مصرف کنید(. اتصالدر صورت ساخت یک 

 ی کانالدوره شبکه در

 های ریلی بسازید.اتصالتوانید نمی 

 اتصالتوانید می( های کانال بر روی خطوط کانالی توسعه نیافته بسازیدI .) 

 

 پوند بسازید.  3کانال به ازای  1توانید حداکثر می 

 ی ریلیشبکه در دوره

 های کانال بسازید.اتصالتوانید نمی 

 های ریلی بر رویاتصالتوانید می ( خطوط ریلی توسعه نیافته بسازیدJ .) 

 

 پوند بسازید.  5ریلی به ازای  اتصال 1توانید می 

 پوند و  15ریلی به ازای  اتصال 2توانید حداکثر سازی، میدر یک اقدام شبکه

 مصرفاین آبجو باید از یک آبجوسازی )و نه یک تایل تاجر( آبجو بسازید.  1همچنین 

 شود. 

گیرید، باید آن آبجوسازی اگر آبجو را از آبجوسازی یک بازیکن دیگر مییادآوری: 

 دوم )بعد از قرار داده شدن در صفحه( متصل باشد(. اتصالمستقیما به تایل 

  سازید مصرف کنید ریلی که می اتصالزغال سنگ به ازای هر  1شما باید

 )بخش مصرف زغال سنگ را ببینید(. 
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شود وباید )بعد از قرار داده شدن در صفحه( به یک منبع زغال سنگ صورت جداگانه در صفحه قرار داده می ریلی به اتصالهر یادآوری: 

 متصل باشد.

 مواردی که باید به یاد داشته باشید

 دهید، از جمله پاس دادن نوبت، باید یک کارت بسوزانید.به ازای هر اقدامی که انجام می 

 ارت خاص دارد.ساخت و ساز نیاز به یک ک فقط اقدام 

 سازی در صفحه ریلی با اقدام شبکه اتصال 2 یا 1توانیددهید. به عنوان مثال، میتوانید در یک نوبت دو اقدام یکسان انجام شما می

 ریلی دیگر هم در صفحه بگذارید.  اتصال 2یا  1سازی استفاده کنید و بگذارید، و سپس باز هم از اقدام شبکه

 های صنعتی خود را در هر منطقه قرار دهد.توانید حداکثر یکی از تایلازیکن میی کانال، هر بدر دوره 

 سازی کنید.های صنعتی خود را دوبارهتوانید بدون محدودیت تایلشما می 

 سازی توانید معادن زغال سنگ/ ذوب آهن رقیبان را دوباره سازی کنید، اما فقط به این شرط که در زمان دوبارههمچنین شما می

 ی بازی و بازار نباشد. هیچ مکعب منبعی از نوع آن صنعت در صفحه

 ،متصل باشید. شما باید به یک  )و نه آهن(از بازار و مصرف زغال سنگجهت فروش پنبه، کاالهای تولیدی یا سفال 

 که فقط برای ی آبجوی رقیبان یا تاجرانهای آبجوی خودتان نیازی به اتصال ندارید، اما برای مصرف بشکهجهت استفاده از بشکه(

 .، باید اتصال داشته باشیدفروش کاربرد دارد(

 ی خاص یا یک کارت منطقه یک گر اینکه از کارتی شما باشد )مجهت ساخت و ساز در یک منطقه باید آن منطقه جزئی از شبکه

 ی همه کاره استفاده کنید(.منطقه

 ی ریلی ساخته شوند. باید در دوره 1های سطح ، سفالگری1های صنعتی سطح برخالف سایر تایل 

 کارراهنمای بازیکنان تازه

 د. غیر معمول نیست که یک بازیکن با تجربه بازی را با از گرفتن وام نترسید. سطح درآمد شما در پایان بازی امتیازی برای شما ندار

 وجود سطح درآمد پایین ببرد. 

 توانید دو بار امتیاز آنها شوند، بنابراین اگر زودتر آنها را بسازید میی کانال حذف نمییا باالتر در پایان دوره 2های صنعتی سطح تایل

اقدام توسعه دوست امتیاز خواهد داشت.  18ده شده باشد مجموعا در دو دوره که برگردان 3ی سطح ی پنبهرا بگیرید. یک کارخانه

 شماست. 

 شود، بنابراین نداشتن در زمان توسعه دادن مزارع آبجو هشیار باشید. به یاد داشته باشید که از آبجو برای اقدام فروش استفاده می

 های بلندمدت شما را خراب کند. تواند استراتژیدسترسی به آبجویی که متعلق به شما باشد می

 ی ریلی بسازید. سعی کنید توانید در دورههستند را نمی ارای عالمت ی بازیکن دهایی که در سمت چپ خود بر روی صفحهتایل

نیازی به استفاده از اقدام توسعه  ی ریلیدر دوره حداقل یک معدن زغال سنگ و یک ذوب آهن بسازید یا توسعه دهید بنابراین

 ی بازیکن خود حذف کنید.نخواهید داشت تا بتوانید این صنیع را از صفحه

 کارها سخت باشد. ی خود را گسترش دهید، برای تازهی ریلی به بهترین شکل شبکهور اینکه چطور در ابتدای دورهممکن است تص

های ریلی به منابع زغال سنگ گسترش دهید. اگر به زغال سنگ دسترسی نداشتید، یک معدن زغال اتصالی خود را با ساختن شبکه

 سنگ بسازید. 
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 شناخت شبکه

و قوانین ورای اقدام  "ی شماشبکه"این شکل به شما کمک میکند تا مفهوم 

 .را بهتر درک کنیدسازی شبکه

 های صنعتی شما هستند. ها و تایلاتصالهای قرمزرنگ تایل 

 ی شما مناطقی دهند، چون شبکهی شما را نشان میهای آبی رنگ شبکهسایه

های صنعتی شما باشند یا اینکه در مجاورت یکی هستند که یا شامل یکی از تایل

 Redditchبه  Birmanghamاز  اتصالچون یک های شما باشند. اتصالاز 

صنعتی در آن  ی شماست، حتی اگر هیچ تایلجزئی از شبکه Redditchدارید، 

 نداشته باشید. 

 توسط شما  اتصالهایی هستند که برای قرار دادن های زرد رنگ مکانسایه

 ی شما هستند. مجاز هستند زیرا تمام آنها مجاور با شبکه

 اتصالسازی برای ساخت یک اگر از اقدام شبکه ( ریلیA ،استفاده کنید )

سازی بسازید )البته به این ام شبکه( را در همان اقدBریلی دوم ) اتصالتوانید می

 ی آن را بدهید، و زغال سنگ و آبجوی آن را مصرف کنید(. شرط که بتوانید هزینه

های صنعتی اجتناب ی بازی گسترش پیدا کنید و از قرار دادن تایلها( به سرعت در صفحهاتصالسازی )قرار دادن توانید با شبکهشما میتوجه: 

 کنید. 

 برای آشنایی با مفاهیم بازیی بازی ابتدای

دهند که اولین بازی آنها یک بازی کوتاه تر برای یادگیری مفاهیم بازی باشد. یک بازی عمیق است، برخی از بازیکنان ترجیح می Brassچون 

نید و قوانین امتیازشماری آن متفاوت است تا کی کانال را بازی میشود، اما شما فقط دورهاین بازی ابتدایی دقیقا مانند بازی اصلی انجام می

 ی کانال را منعکس کند. امتیاز بازیکنان بیشتر میزان موفقیت آنها در دوره

 ی کانال را انجام دهید.ی کانال را به شکل نرمال بازی کنید، و امتیازشماری پایان دورهبرای انجام بازی ابتدایی، اول کل دوره

 سپس بازیکنان امتیازات اضافی به ازای موارد ذیل خواهند گرفت: 

 امتیاز( 15پوندی که دارید دریافت کنید )حداکثر  4امتیاز به ازای هر  1پول:  -1

 ی سطح درآمد خود امتیاز کسب کنید. اگر سطح درآمد شما منفی بود، به آن اندازه امتیاز از دست بدهید.به اندازهسطح درآمد:  -2

 یا باالتر حساب کنید.  2های سطح دیگر برای تمام تایل نوشته شده بر روی تایل را یک بار امتیازهای صنعتی: تایل -3
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