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 ی قابل سکونت سازی:ابالغیه

، دولت جهانی پیوسته در تالش بوده تا وحدت و صلح جهانی را برقرار سازد. ماموریت ما این است که ابزار 2174از زمان تاسیس در سال  "

ای بهتر باشیم. جمعیت زمین بیش از حد زیاد شده و منابع موجود کم است. حال انتخاب با ماست که یا دست روی مشترک بشریت برای آینده

ی قابل سکونت یا به فضا برویم و محلی جدید برای زندگی بشریت فراهم کنیم. به همین دلیل، ما باید مریخ را به یک سیاره دست بگذاریم

ی بشری برای تحقق آن هستیم. به همین دلیل دولت سازی مریخ امری چنان خطیر است که نیازمند تالش جامعهتبدیل کنیم. قابل سکونت

سازی ایجاد و برای این منظور یک مالیات جهانی وضع کرده است. هر شرکت یا سازمانی که در فرآیند قابل ونتی قابل سکجهانی یک کمیته

سازی مشارکت کند این کمیته با سخاوتمندی به او پاداش خواهد داد. ما بر این عقیده هستیم که در نهایت این اقدامات منجر به ایجاد سکونت

 " با تشکر از توجه شما!ادگان ما خواهد شد. ی قابل سکونت برای نویک سیاره

Levi Uken ،میالدی 2315ژانویه  16، سخنگوی دولت جهانی 

 پیشینه 

کرده  ی شمسیمنظومهبشریت شروع به پخش شدن در سراسر 

است. در مریخ، چند کولونی کوچک ساخته شده است. این 

ی بسیار سرد، خشک و بدون ها در مقابل محیط، یک سیارهکولونی

 کنند. اتمسفر از ما محافظت می

ابل قبرای افزایش مهاجرت از زمین، محیط مریخ باید تغییر کند تا 

جا ها بتوانند بدون تجهیزات گران قیمت در آنسکونت شود و انسان

 زندگی کنند و حوادث جزئی باعث کشته شدن آنها نشود. 

های بزرگی را جذب این پروژه ی سخاوتمندانه شرکتبودجه

کنند تا به عنوان ابت میکند که برای گسترش تجارت خود رقمی

سازی شناخته شوند. در این دوره، موثرترین نیروی قابل سکونت

 ی قرمز نهفته است. تسخیر سیارههای بزرگی در فرصت
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 ی بازیخالصه

سازی مریخ، شما یک شرکت را اداره در بازی قابل سکونت

های مختلف هستند را گر پروژههایی که توصیفکنید. و کارتمی

ها معموال به شکل وژهکنید. این پرکرده و بازی میخریداری 

کنند، سازی کمک مییا غیر مستقیم به فرآیند قابل سکونت مستقیم

های تجاری از انواع مختلف هم اما ممکن است حاوی سازمان

سازی ی قابل سکونترتبهباشند. برای برنده شدن، شما باید یک 

(TR ) امتیاز پیروزی خوب و مقدار زیادی(VP ) .کسب کنید

سازی شما هر زمان که یکی از پارامترهای ی قابل سکونترتبه

د را باال ببرید افزایش خواهدما، اکسیژن یا اقیانوس( عمومی )

کند. با ی شما را مشخص میدرآمد پایه و امتیاز پایه TRیافت. 

های بیشتری در دسترس سازی، پروژهپیشرفت فرآیند قابل سکونت

ی شمسی گرفت. هر چیزی که ادراک بشر از منظومه قرار خواهند

را بهبود بخشد با امتیازهای اضافی پاداش داده خواهد شد که 

گذاری بر روی شهرها تا ساختن زیرساخت تواند شامل سرمایهمی

 یا محافظت از محیط باشد. 

کنیم، و هر نسل با یک گیری میها اندازهزمان را با گذشت نسل

شود، که پس از آن فاز تحقیق وجود دارد آغاز می فاز ترتیب نوبت

 کنند.های جدید دست پیدا میکه در آن بازیکنان به کارت

 2یا  1 خود نوبتدر  بازیکنان گرد، به شکل ساعتدر فاز اقدام، 

دهند، تا زمانی که تمام بازیکنان نوبت خود را پاس اقدام انجام می

یکنان منابعی را بر اساس دهند. سپس، در فاز تولید، تمامی باز

کنند، و درآمد ی بازیکن خود تولید میپارامترهای تولیدی صفحه

TR کنند.خود را کسب می 

ی مرکزی بازی دارای نمودارهایی برای دما، سطح اکسیژن، صفحه

یک نقشه از سطح مریخ هاست. سازی و نسلی قابل سکونترتبه

شهر در طول بازی به آن و  گیاههای اقیانوس، وجود دارد که کاشی

های استاندارد قابل اضافه خواهد شد. همچنین لیستی از پروژه

که  بازیکنان، به همراه نقاط عطف و جوایزی انجام برای تمام

 توانند بر سر آن رقابت کنند در این صفحه وجود دارد. بازیکنان می

( %14شود که میزان کافی اکسیژن برای تنفس )بازی زمانی تمام می

 9، میزان کافی اقیانوس برای ایجاد آب و هوای شبیه به زمین )

رجه د 8میزان خوبی از نقطه انجماد بیشتر باشد )+به عدد(، و دما 

سانتی گراد(. در این شرایط زندگی بر روی مریخ ممکن، و نه 

 راحت، خواهد بود. 

 

 پارامترهای عمومی

شوند. هر زمان دما، اکسیژن و اقیانوس پارامترهای عمومی نامیده می

سازی شما به ی قابل سکونتکه یکی از آنها را افزایش دهید، رتبه

کند، که درآمد و امتیاز بیشتری نصیب همان اندازه افزایش پیدا می

 شما خواهد کرد. 

ن آن زمانی که هر سه پارامتر به غایت خود برسند، بازی در پایا

 شود )بعد از فاز تولید(. نسل تمام می

 

توان زمانی که یک پارامتر عمومی به غایت خود برسد، دیگر نمی

شما نخواهد  TRآن را افزایش داد، و دیگر تاثیری در افزایش 

ها یا اقداماتی که موجب افزایش توانید کارتداشت. اما همچنان می

فقط آن بخش از تاثیر را نادیده  -شود را بازی کنیدآن پارامتر می

 بگیرید. 
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 مریخ قابل سکونت

درصد از  1ی بازی نمایانگر هر ناحیه یا کاشی بر روی صفحه

 9س نمایانگر پوشش کاشی اقیانو 9سطح مریخ است، بنابراین 

های درصدی اقیانوس است که برای راه اندازی چرخه

هیدرولوژیکال، رطوبت هوا و الگوهای آب و هوایی کافی 

است. آب هم مهم است، زیرا به متعادل شدن تغییرات دما کمک 

یخ زده ها کند. در دماهای بسیار پایین، در اکثر سال اقیانوسمی

 هستند. 

 20تواند در روزهای گرم تابستان به یهر چند دمای مریخ م

مایع  درجه سانتی گراد هم برسد، اما این کافی نیست. جهت

 ها، میانگین دما حداقل در استوا باید مثبت باشد. شدن اقیانوس

سطح اکسیژن است.  ،سازیترین پارامتر برای قابل سکونتمهم

بل بدون یک اتمسفر قابل تنفس، مریخ نه قابل زندگی و نه قا

درصد از حجم اتمسفر  21میزان اکسیژن زمین  است.  سکونت

. در ارتفاعات باالتر این مقدار کاهش پیدا atm 0.21است، 

متری سطح  3000شود. در تر میمیکند چون اتمسفر نازک

است و چند شهر بزرگ در این ارتفاع وجود  atm 0.14اکسیژن 

ها مثالدارند، به خصوص در آند و چین. قابل ذکرترین 

 La Paz( و 4150 m) El Altoشهرهای بولیویایی 

 (3640 m هستند که هر کدام تقریبا یک میلیون جمعیت )

 دارند. 

درصد نیتروژن وجود دارد که  78همچنین در اتمسفر زمین 

اصلی ترین جزء مسئول فشار هواست. فشار هوا هم مهم است، 

ی دیگر قابل هرچند به اندازه سطح اکسیژن حیاتی نیست. جنبه

بسیار  مریخسازی مریخ این است که قدرت جاذبه در سکونت

ها به عنوان یک پارامتر عمومی مطرح کم است. این جنبه

های خاص اند اما معموال همانطور که بر روی برخی کارتنشده

 کنند.هم میباالتری فرا TRمشخص شده است برای بازیکنان 

 )عکس صفحه بعد( ی بازیصفحه

تمامی (: TRسازی )ی قابل سکونتشمارشگر رتبه .1

کنند. این قسمت درآمد و شروع می 20بازیکنان از عدد 

کند. هر زمان که اقدام ی شما را مشخص میامتیاز پایه

شما افزایش پیدا  TRسازی انجام دهید قابل سکونت

 کند.می

شمارشگر نسل زمان )راندها( را  شمارشگر نسل: .2

شود، و به سمت باال حرکت شروع می 1شمارد و از می

 کند. می

شوند و بعد از شروع می TR 14با های تک نفره بازی .3

 شوند. تمام می 14نسل 

از صفر درصد شروع پارامتر عمومی این اکسیژن:  .4

درصد اکسیژن زمین مقایسه  21شود. این درصد با می

 شود. می

کاشی  9از پارامتر عمومی این های اقیانوس: کاشی .5

شود که بر روی هم قرار گرفته است، اقیانوس شروع می

 و در طول بازی باید بر روی صفحه قرار بگیرد. 

منفی  )به معنای دما در استوا( ازپارامتر عمومی این دما:  .6

 شود. درجه سانتی گراد شروع می 30

 پارامتر را به این نقطهاگر مقدار  دار:های جایزهگام .7

 کنید. برسانید، این جایزه را دریافت می

تمام بازیکنان بدون توجه به  های استاندارد:پروژه .8

  ها استفاده کنند.توانند از اینهایی که دارند میکارت

 منبع خوبی از امتیازات هستند.  نقاط عطف / جوایز: .9

حیه زمانی که یک کاشی بر روی یک نا جوایز قراردهی: .10

ی قراردهی بگذارید، چیزی که در زیر آن یا با جایزه

 کنید. ها نوشته شده است را دریافت میروی کارت

نواحی آبی رنگ برای  نواحی رزرو شده برای اقیانوس: .11

های اقیانوس های اقیانوس رزرو شده است: کاشیکاشی

توانید بگذارید و هیچ کاشی را فقط در این نواحی می

 ان در آنها قرار داد. تودیگری نمی

ناحیه برای شهرهای خاص  3نواحی رزرو شده خاص:  .12

توان در آنها رزرو شده است. هیچ کاشی دیگری نمی

 قرار داد. 
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 شما افزایش خواهد یافت.  TRیادتان نرود که با افزایش یک پارامتر عمومی نکته: 

 های جایزه دارگام
برند، ای دما را باال میبا متراکم شدن اتمسفر، تاثیرات گلخانه

 درصد اکسیژن نشان داده شده است.  8که با جایزه در قسمت 

رود و تاثیرات گرمایشی با باال رفتن دما، دی اکسید کربن باال می

دهد که با جوایز تولید گرما نشان داده شده ای رخ میگلخانه

سانتی گراد، آب یخ زده در خاک است. سپس، در صفر درجه 

 شود.کند و به سطح مریخ آب اضافه میشروع به ذوب شدن می

 

 

 

 

 

 نقشه
 Tharsisی ی دقیق از ناحیهی بازی دارای یک نقشهصفحه

 4تا از  3 و  Valles Marinerisمریخ است، که شامل 

Volanos ی اطراف شود. فقط ناحیهبزرگ میOlympus 

Mons است.  آورده نشده 

های اقیانوس از نظر ارتفاع پست نواحی رزرو شده برای کاشی

کند. هستند و به صورت طبیعی آب در آنجا جریان پیدا می

جوایز گیاهی اطرف استوا برای شبیه سازی این موضوع است 

شدن شکوفایی زندگی در که دمای متوسط باالتر، موجب ساده

والد و تیتانیوم هستند ها دارای جوایز فشود. کوهستانآنجا می

های جالب توجه ممکن است دارای در حالی که سایر مکان

که اولین مریخ  Viking Siteجوایز کشیدن کارت باشند، مثل 

 نورد ساخت بشر بر روی آن فرود آمد. 
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 هاکاشی

ها را در آن توان کاشیی بازی دارای یک نقشه است که میصفحه

قرار داد. در زمان قراردادن یک کاشی، شما باید ابتدا بررسی کنید 

و ببینید که آیا محدودیتی برای قرار دادن آن کاشی وجود دارد یا 

های اقیانوس و شهرهای خاص خیر. برخی از نواحی برای کاشی

وان هیچ کاشی دیگری در آنها قرار داد. ترزرو شده است، و نمی

هایی باشد عالوه بر این، ممکن است هر کاشی دارای محدودیت

های ذیل که بر روی کارت متناظر با آن نوشته شده و یا در قسمت

 توضیح داده شده است. 

گذارید، جوایز قرار دادن کاشی زمانی که یک کاشی در صفحه می

کنید )اگر است را دریافت میکه بر روی آن ناحیه چاپ شده 

ای وجود داشته باشد(. همچنین در صورت قرار دادن کاشی جایزه

کنید )در ادامه توضیح داده در مجاورت اقیانوس جایزه دریافت می

 شود(.می

های اقانوس را فقط کاشیکاشی اقیانوس: 

توانید بر روی نواحی رزرو شده برای آنها می

قرار دادن یک کاشی قرار دهید )نقشه را ببینید(. 

های اقیانوس دهد. کاشیواحد افزایش می 1شما را  TRاقیانوس 

متعلق به بازیکن خاصی نیستند. هر کاشی اقیانوس که بر روی 

 رت آن قرار داده شود صفحه باشد برای هر کاشی که در مجاو

2 M€ کند، حتی اگر یک کاشی اقیانوس دیگر جایزه فراهم می

 باشد که در مجاورت آن قرار بگیرد. 

اقیانوس متفاوت قرار  2مثال: اگر شما یک کاشی شهر در مجاورت 

 کنید. ی قرار دادن کاشی دریافت میبه عنوان جایزه €M 4دهید، 

های اشیکاشی گیاهی: در صورت امکان، ک

های گیاهی باید در مجاورت یکی دیگر از کاشی

ای در مجاورت اگر شما هیچ ناحیهشما قرار بگیرد. 

های خود نداشتید که بتوانید کاشی گیاهی را در آن بگذارید، کاشی

توانید ای در حال حاضر در صفحه نداشتید، میو یا اصال هیچ کاشی

ار دهید. یک نشانگر قر معتبریی کاشی گیاهی را در هر ناحیه

بازیکن بر روی آن بگذارید تا مشخص شود که متعلق به شماست. 

گذارید، سطح اکسیژن زمانی که یک کاشی گیاهی در صفحه می

رود. شما باال می TRبرید، و همچنین را در صورت امکان باال می

رود. شما هم باال نمی TRاگر نتوانید سطح اکسیژن را باال ببرید 

 1امتیاز ارزش دارند، همچنین  1های گیاهی در پایان بازی کاشی

کنند )در ادامه توضیح امتیاز برای هر شهر مجاور خود فراهم می

 شود(.داده می

توانید آن را در مجاورت یک کاشی شهر: نمی

 کاشی شهر دیگر قرار دهید )استثنا: 

Noctis city  باید همیشه در محل رزرو شده

یک نشانگر بازیکن بر روی کاشی بگذارید. ار بگیرد(. برای آن قر

امتیاز به ازای هر کاشی گیاهی  1هر کاشی شهر در پایان بازی 

های گیاهی(. مجاور با آن ارزش دارد )بدون توجه به مالک کاشی

را در صفحه  Capital Cityکاشی یکتای  Capital)توجه: کارت 

آید و به حساب میدهد، که مثل یک کاشی شهر عادی قرار می

های اقیانوس شود، اما عالوه بر این به ازای کاشیامتیازشماری می

 گیرید، که در کارت ذکر شده است(.مجاور با آن هم امتیاز می

ها به شما برخی از کارتهای خاص: کاشی

های خاص را در صفحه دهند کاشیاجازه می

بگذارید. هر عملکرد یا محدودیت قراردادن 

بر روی کارت مشخص شده است. کاشی  کاشی،

 را قرار دهید و یک نشانگر بازیکن بر روی آن قرار دهید. 

 نشانگرها

های ی بازیکنان و یا کارتمنابعی که بر روی صفحهمکعب منابع: 

شود. چند نوع منبع وجود دارد، اما تمام آنها خاص جمع آوری می

 شوند:نشان داده میها با این مکعب

   10طال:        5: نقره     1برنز: 
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هر بازیکن از نشانگرهای همرنگ خودش نشانگرهای بازیکن: 

گذاری ها، تولید و نشانه، مالکیت کاشیTRبرای شمارش 

 .بردبهره میهای اقدام آبی رنگ که استفاده شده است ، کارت

 

در شروع نمودارهای مرتبط ها: نشانگرهای دما، اکسیژن و نسل

 گیرند. قرار می

 

به صورت ساعتگرد در هر نسل بین نشانگر بازیکن شروع کننده: 

 شود. بازیکنان جابجا می

 

 

 

 

 

 ی بازیکنانصفحه

ی بازیکنان جهت نگهداری منابع و مشخص کردن سطح صفحه

های های منابع در چارچوبشود. مکعبتولید فعلی آنها استفاده می

گیرند و از نشانگرهای بازیکن بر روی مخصوص خود قرار می

شود. در بازی، عالئم منابع به نمودارهای تولید استفاده می

عالئم منابع که داخل یک های منابع اشاره دارد، اما مکعب

کارت ای رنگ باشد به تولید آن منبع اشاره دارد )چارچوب قهوه

 بعدی را مشاهده کنید(. ی صفحهپروژه 

 

اگر شما تولید یک منبع را کسب کنید، سطح نمودارهای تولید: . 1

ها نشان جدید تولید را با نشانگر بازیکن خودتان در این محل

مثال: اگر شما یک شود. محدود نمی 10سطح تولید به دهید. می

واحد افزایش دهد و از  3کارت بازی کنید که تولید گرمای شما را 

 10نشانگر بازیکن بر روی  2را با قرار دادن برساند، آن  22به  19

در نمودار تولید گرما در باالی چارچوب  2نشانگر بر روی  1و 

 دهید. خیره کننده است!گرما نمایش می

های منابعی برابر با سطح تولید خودتان به در فاز تولید شما مکعب

 کنید. چارچوب هر منبع اضافه می

ها و رای پرداخت هزینه کارتاز آنها ب(: €Mمگا کردیت ). 2

شما مجموع  €Mتوجه: درآمد شود. چیزهای دیگر استفاده می

تنها تولیدی است که  €Mتولید شماست.  TRشما و  €Mتولید 

 باشد.  -5تواند کمتر از تواند منفی باشد، اما هیچ وقت نمیمی
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هایی که دارای تگ ی کارتفقط جهت پرداخت هزینهفوالد: . 3

 2شود و هر مکعب آن ارزشی برابر با ساختمان باشند استفاده می

M€ توانید پرداخت را به صورت ترکیبی با فوالد و دارد. شما می

M€  انجام دهید، اما در صورتی که مقدار فوالد پرداختی شما بیشتر

 لتفاوت را دریافت نخواهید کرد. از مقدار مورد نیاز باشد، ما به ا

هایی ی کارتفقط جهت پرداخت هزینه همانند فوالد،تیتانیوم: . 4

شود و هر مکعب آن ارزشی که دارای تگ فضا باشند استفاده می

 دارد. €M 3برابر با 

توان با استفاده از اقدام مشخص شده، آنها را تبدیل میگیاهان: . 5

 به کاشی گیاهی کرد.

تمامی انرژی کنند. ها از آن استفاده میخیلی از کارتانرژی: . 6

 باقی مانده در شروع فاز تولید، تبدیل به گرما خواهد شد. 

توان با استفاده از اقدام مشخص شده، از آن برای گرم میگرما: . 7

 کردن مریخ به میزان یک گام استفاده کرد. 

 هاکارت

کند. در طول شروع می کارت شرکتهر بازیکن بازی را با یک 

کنند خریداری و بازی میکارت پروژه بازی، بازیکنان تعداد زیادی 

ها به انواع مختلفی از جمله مند شوند. کارتتا از انواع منافع بهره

های ی آبی رنگ، مثال را ببینید(، کارتهای فعال )با حاشیهکارت

سیم های رویداد )قرمز رنگ( تقخودکار )سبز رنگ( و کارت

 شوند. می

تواند دهد، که میهای مختلف جای میدر دسته را هاکارتتگ: . 1

های های دیگر را تحت تاثیر قرار دهد و یا تحت تاثیر کارتکارت

توانید برای بازی ی بازیکن قرار بگیرد)مثال، شما میدیگر یا صفحه

کردن یک کارت که دارای تگ ساختمان است از فوالد استفاده 

 (کنید.

شود که با چه در این قسمت به شما گفته میشرایط شروع: .  2

( و چه منابع و سطح تولیدی بازی را شروع €Mمیزان پول )

ی ثابت هم دارند )کارت ها یک اقدام اولیهکنید. برخی از شرکتمی

 مثال را مشاهده کنید(.

 

هایی که با یک نوار آبی رنگ مشخص چارچوبتاثیر / اقدام: . 3

توان در دهند که میشده است یک تاثیر یا اقدام دائمی را نشان می

توان از هر طول بازی از آن استفاده کرد. در هر نسل فقط یکبار می

اقدام اینچنینی استفاده کرد. در حالی که تاثیرات همیشه فعال 

 هستند. 

ای و توضیحاتی جهت یش زمینهحاوی اطالعات پمتن کارت: . 4

 درک کارت است. 

جهت بازی کردن این کارت از دست خودتان باید این هزینه: . 5

ها و قرار مقدار هزینه پرداخت کنید. )جهت دریافت این کارت

 گرفتنشان در دستتان باید ابتدا آنها را در فاز تحقیق خریداری کنید.(
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ن قسمت مشخص شده باشد هر نیازمندی که در ایها: نیازمندی. 6

ها باید قبل از بازی کردن کارت برآورده شده باشد. برخی از کارت

الزم دارند که یک پارامتر عمومی به سطح مشخصی رسیده باشد، 

خواهند که تعداد مشخصی در حالی که برخی از آنها از شما می

تگ یا سطح تولید داشته باشید. )توجه: جهت بازی کردن یک 

باید بتوانید اثرات کارت را هم اعمال کنید(. توجه کنید کارت شما 

ها در زمان بازی کردن کارت برقرار باشند، که کافی است نیازمندی

 کنید. و نه بعدا که از آن کارت استفاده می

ها منابع یا سطح تولید شما )یا اکثر کارتتاثیرات فوری: . 7

مکن است دهند. همچنین محریفان( را تحت تاثیر قرار می

هایی را جهت قرار دادن در صفحه دریافت کنید و یا تاثیرات کاشی

 دیگری نصیب شما شود. 

ها در پایان بازی به شما امتیاز پیروزی برخی کارتامتیازات: . 8

 دهند. می

ی کارکرد یک کارت سوال داشتید، متن اگر در مورد نحوه

 خوانید.موجود در پرانتز که بر روی کارت وجود دارد را ب

 چینش بازی

بازیکن آورده شده  5تا  2در این بخش چینش استاندارد بازی برای 

 18ی دیگر بازی را در صفحه هایشکلاست. قوانین اضافی برای 

 ببینید. 

 9ی بازی را در مرکز میز قرار دهید. صفحهی بازی: صفحه (1

 نها بر روی هم قرارکاشی اقیانوس را در محل رزرو شده برای آ

های دما و اکسیژن را در مکان شروع آنها قرار دهید. دهید. نشانگر

 بگذارید.  TRدر نمودار  1همچنین نشانگر نسل را بر روی عدد 

به نحوی قرار های باقی مانده های منابع و کاشیمکعب( 2

 گیرند که تمام بازیکنان به آنها دسترسی داشته باشند.می

های که هیچ یک از کارت مطمئن شویددسته کارت پروژه: ( 3

های شرکت های پروژه یا کارتها در بین کارتعصر شرکت

ی ها با یک عالمت قرمز و سفید در گوشهنداشته باشید. این کارت

های پروژه را بُر ( کارتگذاری شده اند)سمت چپ کارت نشانه

ی بازی قرار دهید. بزنید و آنها را در یک دسته در کنار صفحه

های سوزانده شده در کنار آن ایجاد فضا برای دسته کارتمقداری 

 کنید. 

 Terraformingبازیکنی که آخرین بار بازی بازیکنان: ( 4

Mars کند. را برنده شده نشانگر بازیکن شروع کننده را دریافت می

بازیکنان رنگ خود را انتخاب کرده و نشانگرهای بازیکن آن رنگ 

کنند. شما بازی را با سطح تولید میی بازیکن دریافت و یک صفحه

کنید، ی بازیکن شروع میدر تمام منابع موجود بر روی صفحه 1

بنابراین یک نشان بازیکن در هر کدام از نمودارها قرار دهید )فقط 

در بازی استاندارد(. همچنین هر بازیکن یکی از نشانگرهای 

 دهد. قرار می TR( از نمودار 20ی شروع )خودش را در نقطه

بازیکنانی که تازه وارد هستند هر کدام ها: های شرکتکارت( 5

( دریافت Beginner Corporationیک کارت شرکت مبتدی )

پشت کارت بدون رنگ است( و از دستورات روی آن کنند )می

کارت پروژه  10مگا کردیت و  42کارت پیروی کرده و بازی را با 

کند. سپس شروع میهای آغازین دست خود به عنوان کارت

ای چینش خود را تمام کنند توانند تا زمانی که بازیکنان حرفهمی

کارت شرکت استاندارد )که  10های دستشان را بررسی کنند. کارت

ها از آنها جدا شده است( بُر های عصر شرکتدو کارت شرکت

 کارت بدهید.  2بزنید و به هر بازیکن باقی مانده 

کارت به هر کدام از بازیکنان باقی مانده  10های پروژه: کارت( 6

توانند خریداری هایی هستند که بازیکنان میها کارتبدهید. این

هزینه  €M 3های دستشان شکل بگیرد )هر کدام کنند تا کارت

های خود را در مورد شرکت شروع و دارد(. حاال بازیکنان انتخاب

 دهند. های دستشان انجام میکارت

شرکتی که دریافت کردند یکی  2بازیکنان از بین شروع: شرایط ( 7

کارت پروژه هم آنهایی که  10کنند و از بین را انتخاب می

داری نشود هایی که نگهکنند. کارتخواهند نگه دارند جدا میمی
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های سوزانده شده را به جعبه بازگردانید( شود )شرکتسوزانده می

به ترتیب بازی، شوند! یها همیشه به پشت سوزانده مکارت –

کنند، منابع و سطح تولید بازیکنان شرکت انتخابی خود را رو می

کنند)اگر وجود داشته باشد(، و شروع بازی خود را دریافت می

پرداخت  €M 3اند سپس به ازای هر کارت پروژه که نگه داشته

کنند. حواستان باشد که منابع شما در چند نسل آتی کامال می

 ست تا زمانی که اقتصاد خود را شکل دهید. محدود ا

نسل اول بازی بدون فاز ترتیب بازی و فاز تحقیق شروع بازی: ( 8

شود )چون شما همین االن آن فازها را در طول چینش برگزار می

انجام دادید(، بنابراین بازیکن شروع کننده مستقیما وارد فاز اقدام 

 شود. می

گیرند که یک بازی ن تصمیم میمثال: کیم، استنلی و رابینسو

کنند، استاندارد انجام دهند. آنها هر کدام یک رنگ را انتخاب می

دارند و سطح تولید شروع بازی خود را ی بازیکن برمییک صفحه

ی نمودار صفحه 6از  1با قرار دادن نشانگرها بر روی فضای شماره 

ی های خودشان را بررسکنند. آنها کارتبازیکن مشخص می

ها و شرکتی کنند و وقتی که همه تصمیم گرفتند که چه کارتمی

 کنند. را انتخاب کنند، به ترتیب نوبت شرکت خود را رو می

منبع  10، که به او PhoboLogکند: کیم شرکت خود را رو می

ی بازیکن خود دهد که او بر روی صفحهمی €M 23تیتانیوم و 

کارت  5گیرد که تصمیم میکند. سپس او آنها را جمع آوری می

کند. او چند کارت بابت آن پرداخت می €M 15خریداری کند و 

دهد از تیتانیوم فضای گران قیمت دریافت کرده که به او اجازه می

ی خوبی بکند. سپس او شرکت سوزانده شده را به خود استفاده

کارت پروژه سوزانده شده را هم به پشت  5گرداند و جعبه بازمی

های پروژه های سوزانده شده در کنار دسته کارتدسته کارتدر 

 دهد.قرار می

 کند، که به اورا رو می ThorGateاستنلی شرکت خود یعنی 

 48 M€  ی دهد، که آن را بر روی صفحهسطح تولید انرژی می 1و

کارت را  10گیرد تمام کند. استنلی تصمیم میخود مشخص می

 کند. پرداخت می بابت آن €M 30نگه دارد و 

را انتخاب  Tharsis Republicگیرد شرکت رابینسون تصمیم می

ی به صفحه €M 40را ببینید(. او  8 یصفحه کند )مثال کارت

کارت  4بابت نگه داری  €M 12کند و بازیکن خود اضافه می

ماند. به عنوان باقی می €M 28کند، و برای او پروژه پرداخت می

اولین اقدام، او باید یک کاشی شهر در صفحه قرار دهد. نه تنها 

ی قرار دادن این، بلکه آن کاشی شهر ممکن است به او یک جایزه

تواند هر بار کاشی بدهد، و در کارت شرکت او گفته شده که او می

خود را  €Mکه یک کاشی شهر در مریخ قرار گرفت، سطح تولید 

گام افزایش دهد، و همچنین هر زمان که یک کاشی شهر را  1

 کند. دریافت می €M 3خودش به مریخ اضافه کند، 

 شود.و حاال اولین نسل با نوبت کیم در فاز اقدام  شروع می

 هانسل

ها، این بازی در طول به دلیل مدت زمان طوالنی مورد نیاز پروژه

فاز را پشت سر  4کنان شود. در هر نسل بازیچند نسل انجام می

 گذارند. می

 ( فاز ترتیب نوبت 1

نشانگر بازیکن شروع کننده به شکل ساعت گرد به بازیکن بعدی 

کند. این فاز گام به سمت باال حرکت می 1رسد و نشانگر نسل می

 شود )بخش چینش بازی را ببینید(.در نسل اول بازی انجام نمی

 ( فاز تحقیق2

گیرد که کدام را خریداری کشد و تصمیم میکارت می 4هر بازیکن 

توانید بین صفر تا است، و شما می €M 3ی هر کارت کند. هزینه

کارت که خریداری نشده باشند  4ی کارت خریداری کنید. بقیه 4

های سوزانده شده قرار شوند و بر روی کارتبه پشت سوزانده می

های دست ر مورد تعداد کارتهیچ محدودیتی دگیرند. می

 بازیکنان وجود ندارد.
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شود )بخش چینش بازی این فاز هم در نسل اول بازی انجام نمی

 را مشاهده کنید(. 

مثال: در نسل دوم، بازیکنان اولین فاز تحقیق نرمال خود را خواهند 

 4گذارند و میهای دستشان را زمین داشت. تمام بازیکنان کارت

کارت خریداری  3گیرد کنند. استنلی تصمیم میکارت دریافت می

سوزاند و کند و کارت باقی مانده را میپرداخت می €M 9کند و 

 کند. ستش اضافه میکارت جدیدرا  به د 3

 ( فاز اقدام3

دهند یا نوبت خود را اقدام انجام می 2یا  1بازیکنان در هر نوبت 

کند تا زمانی دهند. بازی به شکل ساعت گرد ادامه پیدا میپاس می

توان به هر شکلی که که تمام بازیکنان پاس بدهند. اقدامات را می

 جام عبارتند از:بازیکن بخواهد ترکیب کرد. اقدامات قابل ان

 ( بازی کردن یک کارت از دست بازیکن1

 ( استفاده از یک پروژه استاندارد2

 ی عطف( ادعای دستیابی به یک نقطه3

 ( پشتیبانی مالی از یک جایزه 4

 ( استفاده از یک اقدام موجود بر روی کارت آبی رنگ5

گیاه به یک کاشی گیاهی )که موجب باال رفتن اکسیژن  8( تبدیل 6

 ی بازیکن مشخص شده است.شود( همانطور که در صفحهمی

گرما به افزایش یک گامی دما به نحوی که بر روی  8( تبدیل 7

 ی بازیکن مشخص شده است. صفحه

اقدام انجام دهید. اگر هیچ  2یا  1توانید در نوبت خود شما می

اقدامی انجام ندهید )پاس بدهید(، دیگر در این راند حق بازی 

توانید هیچ اقدام دیگری در این نسل انجام ندارید و نمیکردن 

دهید. زمانی که تمام بازیکنان پاس دادند، فاز اقدام تمام 

 شود. می

ی استاندارد مثال: استنلی فاز اقدام نسل دوم را با استفاده از پروژه

کند: او یک کارت از ( آغاز میSell Patent) "فروش حق امتیاز"

او فهمیده که آن کارت  –دریافت کند  €M 1سوزاند تا دستش می

خواهد واقعا در این شرایط نفعی برای او ندارد. عالوه بر این، او می

دهند تا بعد در مورد ببیند که سایر بازیکنان چه کاری انجام می

 گیری کند.اقدامات خودش تصمیم

کند و با ی استاندارد شهر استفاده میسون از پروژهبعد از آن، رابین

دهد و سطح تولید مگا یک شهر در بازی قرار می €M 25پرداخت 

 Tharsisدهد. چون او شرکت گام افزایش می 1کردیت خود را 

Republic ،واحد دیگر سطح تولید مگا کردیت او  1 را دارد

 €M 3دادن کاشی، ی قرار عالوه بر جایزه کند و افزایش پیدا می

گیرد. او که از انجام یک اقدام راضی است، به کیم هم پس می

 گوید که نوبت خودش را شروع کند. می

ی فضایی کیم یک پروژه

Asteroid Mining  بازی

 30ی آن کند که هزینهمی

مگا کردیت است، و او با 

تیتانیوم آن را  8پرداخت 

پردازد )چون یک کارت می

به دلیل تاثیر فضایی است(. 

PhoboLog هر تیتانیوم ،

خواهد شد. او  €M 32ارزش دارد، که مجموعا  €M 4برای او 

پرداخت کند، اما او تصمیم گرفت  €M 2تیتانیوم و  7توانست می

 Asteroidتیتانیوم بپردازد چون مقدار پول او کم است.  8که 

Mining  پس دهدسطح تولید تیتانیوم می 2به او امکان افزایش ،

کند و ی بازیکن خودش تنظیم میاو این پارامتر را بر روی صفحه

گیرد دهد. کیم تصمیم میسپس کارت را در مقابل خودش قرار می

که با اقدام دوم خودش یک کارت فضایی دیگر بازی کند و قبل از 

را  Geothermal Powerدادن نوبت به استنلی، که قصد دارد 

 کند. ی در این راه مصرف میبازی کند، تیتانیوم بیشتر
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است، اما  €M 11ی آن آن کارت یک تگ قدرت دارد و هزینه

را در اختیار دارد، با تخفیفی که  ThorGateچون استنلی شرکت 

 بپردازد.  €M 8کند، فقط باید های قدرت اعمال میبرای کارت

چرخند تا زمانی که تمام بازیکنان ها میو به همین شکل نوبت

 بدون انجام اقدام از راند خارج شوند. 

 ( فاز تولید4

 دهند. تمامی بازیکنان این فاز را به شکل همزمان انجام می

شود )تمامی مکعب ابتدا، تمام انرژی هر بازیکن تبدیل به گرما می

منابع را از چارچوب انرژی به چارچوب گرما منتقل کنید(. سپس، 

 کنند. تمامی بازیکنان منابع جدید خود را دریافت می

ی قابل سکونت سازی بازیکنان مگا کردیت را بر اساس رتبه

که ممکن است منفی باشد!( سطح تولید مگا کردیت خود )ی بعالوه

کنند، سپس هر بازیکن بر اساس سطح تولید منابع دیگر، دریافت می

کند. تمامی منابع تولید شده را در چارچوب آنها را دریافت می

 متناظر آنها قرار دهید. 

در نهایت، نشانگرهای بازیکن را از روی کارهای اقدام استفاده شده 

 ز آنها در نسل بعد استفاده کنید. بردارید، تا دوباره بتوانید ا

 ی شروع نسل بعدی هستید.حال شما آماده

خود دریافت  €Mو سطح تولید  TRمگا کردیت از  21مثال: کیم 

کند )چون قبال منبع تیتانیوم تولید می 3کند. همچنین او می

Asteroid Mining  عدد از سایر منابع  1را بازی کرده است(، و

 دهد.ی بازیکن خودش قرار میکند که در صفحههم تولید می

 اقدامات

اقدام متفاوت وجود دارد  7ی قبل گفته شد، همانطور که در صفحه

توانند در نوبت خودشان از بین آنها انتخاب کنند. که بازیکنان می

اقدام انجام دهند، به هر  2یا  1توانند در نوبت خود بازیکنان می

 2اقدام مشابه(. با انتخاب  2ترتیبی که بخواهند )به عنوان مثال 

گیر کند، و نسبت به آنچه آنها تواند بقیه را غافلاقدام، بازیکن می

به یک ری انجام دهد و آنها را در رسیدن انتظار دارند کارهای بیشت

تواند مفید اقدام هم می 1هدف یا جایزه شکست دهد. انتخاب تنها 

ی اعمال توانید از آن برای صبر کردن و مشاهدهشما می –باشد 

حریفان یا انجام یک حرکت دم دستی و فکر کردن بیشتر به 

 تر استفاده کنید. تصمیمات مهم

 ( بازی کردن یک کارت از دستتانالف

گام را باید در نظر داشته  3کنید، زمانی که یک کارت بازی می

 شید:با

 نیازهای کارت بررسی پیش (1

 ی کارت و دریافت تاثیرات فوری آنپرداخت هزینه (2

 قرار دادن کارت به شکل مناسب (3

 نیازها( بررسی پیش1

آن را نیازهای پیشبرای اینکه بتوانید یک کارت را بازی کنید باید 

گفته شده بر روی کارت را انجام تاثیرات داشته باشید و بتوانید 

توانید کارتی را بازی بته دارای استثنائاتی هست: شما میدهید، که ال

 کنید که ...

پارامترهای عمومی که قبال به حداکثر مقدار خود  -

اند را افزایش دهند )به عنوان مثال اگر دیگر کاشی رسیده

اقیانوسی باقی نمانده، و یا وقتی که دما به هشت درجه 

 سانتی گراد رسیده باشد(. 

توانید جمع آوری کنید منابعی را اضافه کند که شما نمی -

)مثال اضافه کردن منابع میکروبی بدون داشتن یک 

 ی میکروبی برای قرار دادن آنها(. پروژه

منابعی را از بازیکنان دیگر حذف کند )عالئم منابع که  -

 cدارای حاشیه قرمز رنگ باشند، مثال روی کارت 

توانید و یا کنید( که نمیرا مشاهده  ی بعدصفحهعکس 

 خواهید آن را حذف کنید. نمی
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توانید آن حتی اگر نتوان این تاثیرات را انجام داد، شما همچنان می

کارت را بازی کنید، و تمامی تاثیرات دیگرش را به شکل طبیعی 

 انجام دهید. 

( را بازی کند، حتی اگر c)کارت  Asteroidتواند مثال: کیم می

 TRخودش رسیده باشد، اما در این صورت او هیچ دما به هدف 

تواند تصمیم بگیرد که هیچ گیاهی کند. او همچنین میدریافت نمی

را حذف نکند، و یا بخشی از آن را انجام دهد )ممکن است فقط 

 3کیم گیاه داشته باشد، یا ممکن است استنلی یا رابینسون کمتر از 

امی گیاهان باید از یک گیاه برای حذف کردن داشته باشند(. تم

 بازیکن حذف شوند. 

نیاز هستند که در هر کدام دارای یک پیش A,B,D,Eهای کارت

، Bی کارت آورده شده است. جهت بازی کردن کارت کنار هزینه

درصد یا کمتر باشد، و همچنین شما باید  9سطح اکسیژن باید 

ز شما سطح تولید انرژی بیشتر از صفر داشته باشید چون کارت ا

خواهد که سطح تولید انرژی خود را کاهش دهید. برای بازی می

درصد یا بیشتر باشد. همچنین  9سطح اکسیژن باید  Dکردن کارت 

شما باید سطح تولید گیاه بیشتر از صفر داشته باشید چون کارت 

خواهد که سطح تولید گیاه خود را کاهش دهید. کارت از شما می

E  درصد باشد و شما سطح تولید  5حداقل نیاز دارد که اکسیژن

 انرژی داشته باشید. 

ی سمت چپ ی مورد نیاز برای بازی کردن کارت در گوشههزینه

های آبی رنگی که و باالی کارت نوشته شده است. برخی از کارت

در بازی هستند ممکن است به شما تخفیفاتی بدهند )به عنوان 

ی فضایی به شما تخفیف هابرای بازی کردن کارت Eمثال، کارت 

برای  به ترتیب توانید از فوالد و تیتانیومدهند(. همچنین شما میمی

 با تگ سازه و فضا استفاده کنید.  یهایکمک به پرداخت کارت

 ( پرداخت و انجام دادن تاثیرات فوری2

 ی کارت را پرداخت کنید. ابتدا شما باید هزینه

دهد که چه تاثیراتی به یسپس بخش پایینی کارت به شما نشان م

کنید. این تاثیرات )و تاثیرات دیگری که صورت فوری دریافت می

شوند( به ترتیبی اید فعال میهایی که قبال بازی کردهتوسط کارت

 شوند. که شما بخواهید اعمال می

، A ،Bهای ای رنگ روی کارتهای قهوهچارچوبتولید )هر نوع 

D  وE  )اعمال شود. منابع یا سطح تولیدی که دارای باید را ببینید

توانید یک حاشیه قرمز رنگ باشد به این معنی است که شما می

بازیکن دیگر را انتخاب کنید و او را تحت تاثیر قرار دهید )حتی 

توانید انتخاب کنید(. منابع یا سطح تولیدی که دارای خودتان را می

ما را تحت تاثیر قرار حاشیه قرمز رنگ نباشند همیشه فقط خود ش

لزوما یک سطح  Aدهد و باید آن را انجام دهید. بنابراین کارت می

 B ،Dهای دزدد، در حالی که در کارتتولید از یکی از حریفان می

شما باید سطح تولید انرژی یا گیاه خود را کاهش دهید تا  Eو 

 خود را افزایش دهید.  €Mبتوانید سطح تولید 

ی قرمز هایی با حاشیهت حاوی کاشی یا تگها ممکن اسکارت

به معنی کاشی هر کدام از  "قرمز رنگ"رنگ باشند. یک کاشی 

ب معنی تگ هر کدام از  "قرمز رنگ"بازیکنان است، و یک تگ 

 بازیکنان است. 
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ی قرمز به شود. باز هم، یک حاشیهفورا دریافت می( Cمنبعی )هر 

منابع هر کدام از بازیکنان را  توانیداین معنی است که شما می

مهربانانه نیست. خیلی  Cانتخاب کنید، پس بازی کردن کارت 

ی قرمز رنگ دارند اختیاری هستند، بنابراین کارت منابعی که حاشیه

C کند، حتی اگر تنها کسی که منبع گیاه های خودتان را کم نمیگیاه

ی دارد شما باشید. منابع غیر استاندارد )آنهایی که بر روی صفحه

های خاصی شوند(، بر روی کارتبازیکن شما جمع آوری نمی

(. به صورت پیش فرض، این منابع همیشه Dشوند )آوری میجمع

گیرند. به عنوان مثال، کند قرار میلید میبر روی کارتی که آنها را تو

 1(، وقتی که از آن اقدام استفاده کنید Dموجودات زنده )کارت 

گیرد )اقدامات این حیوان )مکعب منبع( بر روی کارت قرار می

 توان انجام داد(. ها را فقط یک بار در هر نسل میکارت

وانین که توسط کارت در مریخ قرار بگیرد از ق( Bکاشی )هر 

پذیر باشد، باید کاشی کند. در صورتی که امکانها پیروی میکاشی

توانید را قرار داد، اما اگر نتوانید کاشی را قرار دهید، باز هم می

 کارت را بازی کنید. 

اگر یک کارت دارای یک عالمت )*( باشد، به این معنی است 

اید که یک استثنا نسبت به قوانین عادی بازی دارد، و شما ب

را با دقت بخوانید تا  توضیحات موجود در پرانتز روی کارت

 جزئیات کارکرد کارت را بفهمید. 

اگر در مورد کارکرد یک کارت مطمئن نبودید، متن روی کارت 

 را بخوانید. 

گیریم، چون ( را فعال نادیده میA,D,Eعالئم امتیاز پیروزی )کارت 

ممکن است  Dآیند. کارت در امتیاز شماری پایانی به حساب می

چندین امتیاز ارزش داشته باشد، به این شرط که زمان کافی برای 

انجام اقدام آن )بخش باالیی کارت( و افزودن چند منبع حیوانی بر 

 روی کارت وجود داشته باشد. 

 

 

 ثال ذیل را ببینید(( بازی کردن کارت )م3

( در یک دسته به پشت بر روی Cهای رویداد )قرمز رنگ، کارت

گیرند. تگ روی آنها فقط در زمان هم و در مقابل شما قرار می

شود )به عنوان مثال استفاده از تخفیف برای بازی شدن اعمال می

 شود(. زمانی که یک رویداد فضایی بازی می Eکارت 

( به رو در یک دسته بر روی Bو  Aز رنگ، های خودکار )سبکارت

گیرند به شکلی که فقط قسمت باالیی میز و در مقابل شما قرار می

آنها مشخص باشد. آنها تاثیر اضافی دیگری ندارند اما چون 

های آنها همچنان دهند، تگی فعلی عملیات شما را نشان میگستره

 موثر است. 

(، دارای تاثیرات دائمی هستند Eو  Dهای فعال )آبی رنگ، کارت

که در هر زمانی ممکن است اعمال شود، و یا دارای اقداماتی هستند 

ها(. چون شما توانید از آنها استفاده کنید )مثل شرکتکه شما می

ها باشد، آنها را به شکلی که کل قسمت باید حواستان به این کارت

 دهیم. باالیی آنها مشخص باشد قرار می

 

ازی ارائه سهایی برای قابل سکونتها ایدهی از کارتبسیار

ممکن است پارامترهای عمومی را تحت ها دهند. این کارتمی

بیشتری از مسیرهای دیگر به شما  TRتاثیر قرار دهند و یا 

های فوتوسنتزی ساطع میسبدهند. ممکن است نمایانگر ارگان

ه دما را باال اکسیژن، یا منابع گرمازایی باشند که آهسته آهست

 ببرند. 

های دیگری هم وجود دارند که با فرآیند قابل همچنین کارت

سازی در ارتباط هستند، که یا نیاز دارند مقداری از سکونت
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سازی انجام شده باشد یا تخصصشان فرآیند قابل سکونت

 شرایط ابتدایی بازی است. 

مک تواند به شما کهر کارت دارای یک متن همراه است که می

 دهد. کند بفهمید که کارت در واقعیت چه کاری انجام می

 ی استانداردب( استفاده از یک پروژه

ی بازی چاپ شده است را ی استانداردی که در صفحهپروژه 6

توانید در یک توانید همیشه انجام دهید. هر کدام از آنها را میمی

 نسل چندین بار استفاده کنید. 

توانید هر تعداد کارت از دستتان شما می( فروش حق امتیاز: 1

 کسب کنید.  €Mبسوزانید و به همان اندازه 

سطح تولید انرژی خود را یک واحد  €M 11در ازای ( نیروگاه: 2

 افزایش دهید. 

دما را یک واحد افزایش دهید  €M 14در ازای ( شهاب سنگ: 3

 خودتان را یک واحد افزایش دهید(. TR)همچنین 

توانید یک کاشی اقیانوس در می €M 18در ازای ی آب: ( سفره4

کند و شما افزایش پیدا می TRواحد  1مریخ قرار دهید )همچنین 

 گیرید(.ی قرار دادن آن کاشی را هم میجایزه

توانید یک کاشی گیاهی در مریخ می €M 23در ازای ( گیاه: 5

 TRبگذارید و سطح اکسیژن را یک واحد افزایش دهید )همچنین 

ی قرار دادن آن کاشی را هم خودتان را افزایش دهید(، و جایزه

 دریافت کنید. یک نشانگر بازیکن بر روی آن کاشی بگذارید.

 توانید یک کاشی شهر در مریخ قرارمی €M 25در ازای ( شهر: 6

ی قرار دادن آن کاشی را دریافت کنید و یک نشانگر دهید )جایزه

واحد  1شما  €Mبازیکن روی آن بگذارید(. همچنین سطح تولید 

 کند. افزایش پیدا می

ی استاندارد شهر مثال: رابینسون به عنوان اقدام اول خود از پروژه

کند تا سومین کاشی شهر خود را به دست بیاورد، و استفاده می

 را کسب کند.  Tharsis Republicجوایز اضافی شرکت 

 ی عطفج( ادعای رسیدن به یک نقطه

توانید با ی عطف را داشته باشید، میاگر شما شرایط یک نقطه

ادعای رسیدن به آن را داشته باشید و نشانگر  €M 8پرداخت 

ی عطف را فقط یک بازیکن خود را بر روی آن بگذارید. هر نقطه

ی عطف قابل نقطه 5عدد از  3تواند ادعا کند، و فقط بازیکن می

ی ادعا هستند، بنابراین یک مسابقه بر سر آنها وجود دارد! هر نقطه

 عطف ادعا شده در پایان بازی پنج امتیاز ارزش دارد. 

( €M 8نقاط عطف و آنچه برای ادعای آنها نیاز دارید )به غیر از 

 به شرح ذیل است:

1 )Terraformer :ی قابل سکونترسیدن به رتبه( سازیTR )

 . 35حداقل 

2 )Mayor : کاشی شهر. 3دارا بودن حداقل 

3 )Gardener : کاشی گیاهی. 3دارا بودن حداقل 

4 )Builder : تگ سازه در بازی. 8دارای بودن حداقل 

5 )Planner : کارت در دستتان وقتی که این  16دارا بودن حداقل

 کنید. ی عطف را ادعا مینقطه

مثال: اقدام دوم رابینسون )بعد از ساختن سومین شهر( ادعا کردن 

است، که او حاال شرایط آن را داراست. او  mayorی عطف نقطه

8 M€ کند و یکی از نشانگرهای بازیکن خود را بر پرداخت می

این کار در پایان بازی دهد. قرار می mayorی عطف روی نقطه

ی عطف دیگر را د داشت! فقط دو نقطهامتیاز خواه 5برای او 

را ادعا  mayorتواند توان ادعا کرد، و هیچکس دیگری نمیمی

 کنید.

 د( پشتیبانی مالی از یک جایزه

نیازی برای پشتیبانی مالی از یک جایزه نیازی به رعایت هیچ پیش

 €M 8نیست. اولین بازیکنی که یک جایزه را پشتیبانی مالی کند 

دهد. بازیکن پردازد و یک نشانگر بازیکن بر روی آن قرار میمی
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بپردازد و  €M 14بعدی که یک جایزه را پشتیبانی مالی کند باید 

ها عدد از جایزه 3بپردازید. فقط  €M 20برای آخرین جایزه باید 

توان پشتیبانی مالی کرد. هر جایزه فقط یکبار قابل پشتیبانی را می

 است. 

 5شود، و زشماری نهایی، هر جایزه جداگانه بررسی میدر امتیا

مهم نیست که چه  –شود امتیاز به بازیکنی که آن را ببرد داده می

امتیاز به  2کسی جایزه را پشتیبانی مالی کرده است! جایگاه دوم 

نفره که نفر دوم هیچ امتیازی کسب  2دهد )به جز بازی شما می

شود: ممکن است ه شکسته میکند(. تساوی به شکل دوستاننمی

ی نفر اول یا دوم را کسب کنند )مثال بیشتر از یک بازیکن جایزه

ی نفر اول را کسب کنند، را ببینید(. اگر بیشتر از یک بازیکن جایزه

 ای نخواهد داشت. جایگاه دومی جایزه

 لیست جوایز و شرایط اهدای آنها به این شرح است:

1 )Landlord :ترین کاشی در بازیدارا بودن بیش 

2 )Banker : دارا بودن بیشترین سطح تولیدM€ 

3 )Scientist :دارا بودن بیشترین تگ علمی در بازی 

4 )Thermalist : دارا بودن بیشترین مکعب منبع گرما در بازی 

5 )Miner :مکعب فوالد و تیتانیوم  مجموع دارا بودن بیشترین 

را  Thermalistی پردازد تا جایزهمگا کردیت می 8مثال: استنلی 

 GHGهای کند که کارخانهپشتیبانی مالی کند، چون او فکر می

 خواهند داد.  به او گرمای مورد نیاز برای بردن جایزه را

مکعب در  12کند و در پایان بازی، اما، کیم هم گرما تولید می

عدد. چون  5و رابینسون  12چارچوب گرمای خود دارد، و استنلی 

شوند، کنند و اول میامتیاز دریافت می 5استنلی و کیم هر دو 

 کند. رابینسون هیچ امتیازی کسب نمی

 

 

 ه( استفاده از اقدام یک کارت آبی رنگ

تند، ها دارای اقدام هسهای آبی رنگ و شرکتبسیاری از کارت

هر کدام همانطور که با یک پیکان قرمز رنگ مشخص شده است. 

زمانی توان یک بار در هر نسل انجام داد. از این اقدامات را می

کنید، ابتدا باید هر که از اقدام یک کارت آبی رنگ استفاده می

ای که در سمت چپ پیکان نوشته شده است را پرداخت هزینه

کنید، ان آمده است را دریافت میکنید. آنچه در سمت راست پیک

گذارید تا نشان و یک نشانگر بازیکن خودتان را بر روی کارت می

اید. در فاز تولید این دهید که در این نسل از آن استفاده کرده

 نشانگرهای بازیکنان را حذف خواهید کرد. 

 Livestock(D)مثال: با نزدیک شدن به پایان بازی، استنلی کارت 

تواند از اقدام روی آن کارت در نوبتش زی دارد. او میرا در با

استفاده کند، یک مکعب منبع )به عنوان حیوان( روی آن کارت 

 بگذارد و یک نشانگر بازیکن بر روی آن قرار دهد. 

های آبی رنگ دارای اثراتی باشند که همیشه ممکن است کارت

: هر زمان که یک کارت با تگ Shuttles (E)فعال هستند، مثل 

مگا کردیت کمتر پرداخت خواهید کرد. این  2فضا بازی کنید، 

آیند )پیکان قرمز رنگ ندارند(، بنابراین اثرات اقدام به حساب نمی

 توانید از آنها استفاده کنید. همیشه می

 ی( تبدیل گیاه به کاشی گیاهی 

اهی کرد، که سطح توان تبدیل به یک کاشی گیمنبع گیاهی را می 8

 برد(.گام باال می 1شما را  TRبرد )همچنین گام باال می 1اکسیژن را 

های توجه کنید که کاشی گیاهی باید در مجاورت یکی از کاشی

شما قرار بگیرد)اگر امکانش وجود داشته باشد( و ممکن است 

 جوایزی برای قرار دادن آن کسب کنید. 

ی بازیکن خودش چارچوب صفحه منبع گیاه از 8مثال: رابینسون 

ی قابل دهد و رتبهگام افزایش می 1دارد، سطح اکسیژن را برمی

برد. سپس یک کاشی گیاهی گام باال می 1سازی خود را هم سکونت

ی دهد، و جایزهکاشی شهر خود قرار می 2دارد و بین برمی
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ان گیاه است، و بر روی مک 2کند که قراردادن آن را هم دریافت می

 قرار گیری کاشی چاپ شده است. 

دهد، ی قرار دادن کاشی به او میو جایزه TRواحد  1نه تنها این کار 

امتیاز هم برای  1امتیاز خواهد داشت و  1در پایان بازی این کاشی 

 کند.هر شهر مجاور خود فراهم می

 و( تبدیل گرما به دما 

ایش دما کنید )و توانید تبدیل به یک گام افزمنبع گرما را می 8

 خود را یک واحد افزایش دهید(. TRهمچنین 

 پایان بازی

به میزان نهایی پارامتر عمومی )اقیانوس، دما و اکسیژن(  3زمانی که 

رسد. بعد از فاز خود رسیدند، در پایان آن نسل بازی به پایان می

بازیکنان یک شانس دیگر دارند که گیاهان خود را تبدیل تولید، 

به ترتیب نوبت، ممکن است این عمل گیاهی کنند ) به کاشی

موجب فعال شدن تاثیراتی مثل جوایز قرار دادن کاشی شوند(. 

شود.جهت جلوگیری از گیج سپس امتیازشماری نهایی انجام می

شدن، توصیه ما این است که یکی از بازیکنان مسئول امتیازشماری 

 باه نکند. شود، و بقیه بازیکنان حواسشان باشد که او اشت

 امتیازشماری نهایی

1 )TR :TR ی شماست. برای شما در پایان بازی امتیاز اولیه

 امتیازشماری، نشانگر بازیکن خود را از این نقطه به بعد جلو ببرید. 

امتیاز  2امتیاز و به نفر دوم  5هر جایزه به نفر اول آن ( جوایز: 2

نفره( خواهد داد. تساوی به شکل دوستانه شکسته  2)به جز بازی 

شود: بازیکنانی که در یک سطح باشند امتیاز اولی یا دومی را به می

اضافه  TRکنند. امتیاز خود را به نمودار صورت کامل دریافت می

 کنید.

 امتیاز ارزش دارد.  5ی عطف ادعا شده هر نقطه( نقاط عطف: 3

ی بازی هم امتیاز ی صفحهبازیکنان از نقشهی بازی: ( صفحه4

امتیاز دارد و هر کاشی شهر به  1کنند. هر کاشی گیاهی کسب می

امتیاز خواهد داشت  1ازای هر کاشی گیاهی که در مجاورتش باشد 

ق به چه کسی است(. )بدون توجه به اینکه آن کاشی گیاهی متعل

 امتیازات را به ترتیب نوبت بشمارید که گیج نشوید. 

آوری هایی که منابع جمعابتدا امتیاز روی تمام کارتها: ( کارت5

های دیگرتان را جمع کنید کنند حساب کنید. سپس تمام کارتمی

)شامل رویدادهای بازی شده!( و امتیازات آنها را محاسبه کنید. اگر 

توانید آنها را به صورت جداگانه را داشتید، می Jovianی هاکارت

 بشمارید. 

بازیکنی که بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده است! در صورت 

 را داشته باشد برنده است.  €Mتساوی کسی که بیشترین 

ی داراست، بنابراین بقیه 38برابر با  TRمثال: استنلی در پایان بازی 

ی امتیاز از جایزه 5ن عدد اضافه خواهند شد. او امتیازات او به ای

Thermalist ی عطف کند و همچنین نطقهدریافت میPlanner 

کاشی گیاهی  3ی بازی دهد. استنلی در صفحهامتیاز می 5هم به او 

های گیاهی امتیاز از کاشی 3در اطراف تنها شهر خود دارد، بنابراین 

 2چون آن شهر در مجاورت گیرد، امتیاز به خاطر شهر می 5و 

کاشی گیاهی متعلق به رابینسون هم هست. به این ترتیب امتیاز او 

 است. 56هایش قبل از شمارش امتیازات کارت

امتیاز  3دارد که به او  Livestockمنبع بر روی کارت  3استنلی 

های دیگرش دارد کارتامتیاز اضافی بر روی  6دهد. همچنین می

امتیاز بر روی یک کارت رویداد )قرمز  -1و )سبز و آبی رنگ(، 

 خواهد بود.  64رنگ( دارد، پس امتیاز نهایی او 

 توصیه

اگر عالئم را متوجه نشدید، توضیح درون پرانتز که بر روی کارت 

در این  به بعد 20ی نوشته شده است را مطالعه کنید و یا صفحه

 دفترچه را مشاهده کنید. 
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گاهی اوقات باید حواستان به تاثیرات فراوانی باشد، بنابراین لطفا 

به یکدیگر کمک کنید. زمانی که چند تاثیر به صورت همزمان فعال 

کند، حتی برای شوند، بازیکن فعلی ترتیب آنها را مشخص میمی

 ی سایر بازیکنان. تاثیرات فعال شده

 

 های مختلف بازیشکل

 ترش یافته(:ها )بازی گسعصر شرکت

هایی جهت انجام بازی گسترش یافته، فقط کافی است کارت

ی سمت چپ و که دارای یک عالمت قرمز و سفید در گوشه

ها اضافه پایین کارت هستند را در زمان چینش بازی به کارت

شود. بازیکنان بازی را شرکت جدید هم می 2کنید، که شامل 

کنند. عصر یبدون سطح تولید هیچ نوع منبعی شروع م

توانید با هر شکل دیگری از بازی ترکیب ها را میشرکت

 کنید. 

ها متمرکز بر اقتصاد و تکنولوژی است. این عصر شرکت

سازی مریخ مرتبط نیستند، ها مستقیما به قابل سکونتپروژه

های استراتژیک کنند و انتخابتر میها را قویاما شرکت

 کنند. جدید به بازی اضافه می

کند. این تر میتر و پیچیدهها بازی را طوالنیعصر شرکت

 کنیم. شکل از بازی را برای بازیکنان تازه وارد توصیه نمی

 

 

 ها:بازی تک نفره برای عصر شرکت

تمامی قوانین بازی تک نفره اعمال خواهد شد، با این 

 استثنائات:

کاشی کاشی شهر به همراه یک  2ها، ( قبل از انتخاب کارت1

ها گیاهی در مجاورت آنها را در نقشه بگذارید) این کاشی

متعلق به شما نیستند و موجب افزایش سطح اکسیژن نخواهند 

ها را رو کنید و از عدد کارت باالیی دسته کارت 4شد(: 

ها ی آنها برای مشخص کردن محل قرارگیری این کاشیهزینه

اال سمت چپ به استفاده کنید. اولین شهر را با شمارش از ب

سمت پایین سمت راست شروع کنید، مثل خواندن کتاب 

انگلیسی. هر مکانی که برای قرارگیری شهر نامعتبر است را 

های رزرو شده برای اقیانوس(. برای نادیده بگیرید )مثل مکان

دومین شهر به شکل معکوس و از پایین سمت راست به 

گیاهی را سمت باال سمت چپ شروع کنید. سپس دو کاشی 

های شهرها به ها در دور کاشیی کارتبا شمارش عدد هزینه

شکل ساعت گرد و با شروع از باال سمت چپ در صفحه 

 های نامعتبر را نادیده بگیرید. نقرار دهید، مکا

را برای این  Tharsis Republicمورد خاص: اگر شرکت 

ار بازی انتخاب کردید، شما به ازای دو شهری که در بازی قر

کنید، حتی با وجود دریافت می €Mدو سطح تولید  گرفته

 اند. اینکه آنها قبل از انتخاب این شرکت در صفحه قرار گرفته

شروع  20به جای  14سازی ی قابل سکونت( بازی را با رتبه2

مشخص شده است( و هیچ سطح  soloکنید )که با کلمه می

 اشت. تولید منبعی مثل بازی استاندارد نخواهید د

 شوند.( جوایز و نقاط عطف استفاده نمی3

توانید از او دزدی ( شما یک حریف فرضی دارید که می4

 کنید یا هر نوع سطح تولید و منبعی را از او بدزدید. 
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  soloنسل طول خواهد کشید )که با کلمه  14( همیشه بازی 5

 مشخص شده است(. 

موفق به قابل  نسل، 14نده شدن، باید قبل از پایان ربرای ب

سازی مریخ شوید )یعنی هر سه پارامتر عمومی را به سکونت

توانید گیاهان ، شما می14مقدار نهایی برسانید(. بعد از نسل 

خود را تبدیل به کاشی گیاهی کنید، مثل قوانین عادی بازی، 

اما بدون افزایش سطح اکسیژن، و سپس امتیاز خود را محاسبه 

تیاز ممکن دست پیدا کنید. اگر در پایان کنید و به باالترین ام

 سازی مریخ نشدید، باختید. موفق به قابل سکونت 14نسل 

 انتخاب کارت:

توانید انتخاب کارت را استفاده اگر تعامل بیشتری نیاز دارید، می

کارت را به جای کشیدن از دسته  4کنید. در فاز تحقیقات بازیکنان 

 خرند:کنند و میا، انتخاب میها و سپس خریدن از بین آنهکارت

کند، کند و یکی را انتخاب میکارت دریافت می 4هر بازیکن ابتدا 

 3دهد. سپس گذارد و بقیه را به بازیکن بعدی میآن را کنار می

کارت را به  2گذارید و کارت خواهید داشت، یکی را کنار می

کردید  کارت از دو کارتی که دریافت 1دهید. سپس بازیکن بعد می

دهید و گذارید و آخرین کارت را به بازیکن بعدی میرا کنار می

 کنید. سرانجام آخرین کارتتان را دریافت می

کارتی که کنار گذاشتید )انتخاب کردید( تصمیم  4حال از بین 

مگاکردیت به  3ها را خریداری کنید )با پرداخت گیرید که کداممی

 انید. ها را بسوزازای هر کارت( و کدام

شود چون اولین  فاز در اولین نسل از انتخاب کارت استفاده نمی

ها شود )بخش چینش بازی را ببینید(. کارتتحقیق نادیده گرفته می

های فرد به شکل های زوج به شکل ساعت گرد و در نسلدر نسل

 چرخند.پاد ساعت گرد می

که بازیکنان هایی دهد کارتاین شکل از بازی به بازیکنان اجازه می

دیگر به آن دسترسی خواهند داشت را تحت تاثیر قرار دهند، و 

توانایی شما برای دنبال کردن یک استراتژی خاص و یا پیش بینی 

 د کرد.ناینکه چه پارامتری زودتر باال خواهد رفت را بیشتر خواه

این شکل از بازی زمان بازی را بیشتر خواهد کرد و برای بازیکنان 

 شود. تازه وارد توصیه نمی

 در مورد نویسنده

Jacob Fryxelius  2006مدرک دکترای شیمی خود را در سال 

ی خود به تحلیل و از دانشگاه استکهلم گرفت. بر اساس عالقه

ها شروع انشکدهتوضیح مسائل، به عنوان معلم علوم دبیرستان و د

دریافت کرد. از  2011به کار کرد و دیپلم تدریس خود را در سال 

های رومیزی سرگرمی او بودند، و در طول این زمان کودکی، بازی

، او 2011سالیان چندین بازی را توسعه داده است. در سال 

FryxGames  را با برادرانشDaniel ،Enoch  وJonathan 

او منتشر شد.  Space Stationبازی ال تاسیس کرد و در همان س

ها و یک همسر دوست داشتنی، ، بچهFryxGamesتدریس، 

 زندگی او را کامل کرده است!
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 عالئم 

 امتیازات پیروزی

شما در صورتی برنده خواهید شد که بیشترین 

امتیاز پیروزی را داشته باشید. امتیاز شما جمع 

های سازی، امتیازات کاشیی قابل سکونترتبه

ها شما بر روی نقشه، نقاط عطف و جوایز، و تعداد زیادی از کارت

 خواهد بود.  

 پارامترها

ه زمین است سازی مریخ در مورد شبیه کردن مریخ بقابل سکونت

پارامتر در بازی وجود  4تا شرایط زندگی بر روی آن فراهم شود. 

سازی، دما، ی قابل سکونتدارد که با این فرآیند در ارتباطند: رتبه

 سطح اکسیژن و پوشش اقیانوسی. 

( معیاری جهت TRسازی )ی قابل سکونترتبه

گیری میزان مشارکت شما در فرآیند قابل اندازه

هر بار که شما سطح اکسیژن یا دما را باال ی است. سازسکونت

شما هم  TRببرید و یا یک کاشی اقیانوس در بازی قرار دهید، 

امتیاز ارزش  1پایان بازی در  TRهر گام از کند. افزایش پیدا می

شما درآمد  TRسازی بر اساس ی قابل سکونتدارد،  و کمیته

 شروع خواهید کرد.  TR 20نصیب شما خواهد کرد. شما بازی را با 

درجه  8تا مثبت  30در استوا از منفی دمای متوسط 

ای افزایش پیدا درجه 2های سانتی گراد، و با گام

ی استوایی شکل کند. به این شکل یک منطقهمی

تواند مایع باقی بماند. این خواهد گرفت که آب می

عالمت به معنای باال بردن دما به اندازه یک گام است، و در این 

 کند.یش پیدا میگام افزا 1شما هم  TRصورت 

فشار  atmسطح اکسیژن به شکل درصدی از یک 

 21شود، به این معنی که این درصد با محاسبه می

درصد، اتمسفر  14درصد اکسیژن سطح زمین سازگار است. در 

متری خواهد بود. این عالمت  3000مثل اتمسفر زمین در ارتفاع 

ام افزایش به این معنی است که شما باید سطح اکسیژن را یک گ

 گام افزایش خواهد یافت.  1شما  TRدهید و به همین ترتیب 

درصد پوشش  1نمایانگر کاشی اقیانوس هر 

درصد از سطح مریخ با  9اقیانوسی است. وقتی که 

ی هیدرولوژیک اقیانوس پوشیده شود، مریخ دارای یک چرخه

شود. این ها میخواهد شد، که موجب ایجاد باران و رودخانه

مت به این معنی است که شما یک کاشی اقیانوس در مریخ قرار عال

گام افزایش خواهد یافت )  1شما  TRدهید و به همین ترتیب می

 و جوایز قرار دادن کاشی را دریافت خواهید کرد(.

 منابع

شوند. که های منابع نشان داده میتمامی منابع بازی با مکعب

)طالیی(  10ای( و )نقره 5)برنزی( ،  1اندازه هستند:  3دارای 

ها اینکه این مکعبتوان از آنها برای هر منبعی استفاده کرد. و می

در کجا قرار بگیرند، نوع آنها را مشخص خواهد کرد. شش منبع 

استاندارد در بازی وجود دارد: مگاکردیت، فوالد، تیتانیوم، گیاه، 

آوری معی بازیکنان جانرژی و گرما، و تمامی آنها بر روی صفحه

آوری منبع دارند ها هم قابلیت جمعشود. برخی از کارتمی

ها را های مربوط به حیوانات و میکروب، بخش تگ)معموال کارت

ببینید(. اگر یک کارت منبع غیر استانداردی را به بازی اضافه کند، 

 منابع آن کارت بر روی همان کارت قرار خواهند گرفت. 

واحد پول عمومی مورد استفاده در ( €Mمگا کردیت )

های ها و استفاده از پروژهبازی جهت خرید و بازی کردن کارت

 استاندارد، نقاط عطف و جوایز است. 

نمایانگر مصالح ساختمانی بر روی مریخ است. فوالد 

معموال به معنای آلیاژی از منیزیم است. فوالد برای 

شود و هر تفاده میهای ساخت و ساز اسی کارتپرداخت هزینه

 ارزش دارد.  €M 2منبع آن 
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نمایانگر منابعی در فضا و یا صنعت فضایی تیتانیوم 

های فضایی ی کارتاست. تیانیوم برای پرداخت هزینه

 ارزش دارد.  €M 3شود و هر منبع آن استفاده می

کند. به عنوان یک اقدام، از فوتوسنتز استفاده میگیاه 

منبع گیاهی را تبدیل به یک کاشی  8توانید شما می

گیاهی کنید و بر روی صفحه قرار دهید. این کار سطح اکسیژن را 

شما را(. هر کاشی گیاهی  TRیک گام افزایش خواهد داد )همچنین 

شهر که در مجاورت  امتیاز برای هر 1امتیاز دارد و  1در پایان بازی 

 کند. آن باشد فراهم می

شود. توسط شهرها و صنایع زیادی استفاده میانرژی 

این استفاده ممکن است از طریق یک اقدام بر روی 

های آبی یا از طریق کاهش سطح تولید انرژی باشد. انرژی کارت

 اضافی باقی مانده تبدیل به گرما خواهد شد.

کند. به عنوان یک اقدام، می اتمسفر مریخ را گرمگرما 

 منبع گرما را تبدیل به یک گام افزایش دما کنید 8توانید می

 کند(. شما افزایش پیدا می TR)همچنین 

ها( بر روی )شامل حیوانات و میکروبسایر منابع 

شوند، که طریقه آوری میهای متناظرشان جمعکارت

 استفاده از آنها را شرح داده است. 

های عظیمی هستند که نمایانگر تالش هاکارت

ها بین بازیکنان ممکن است متحمل شوند. کارت

توانند داشته باشند که تگ مختلف می 3صفر تا 

توان از آنها به همراه کند، و میهای تماتیک آنها را توصیف میجنبه

های خاص دیگری استفاده کرد. هزینه خرید هر کارت در کارت

است، اما هزینه  €M 3رفتن در دست شما فاز تحقیق و قرار گ

 ،بازی کردن آنها مختلف است. زمانی که با این عالمت روبرو شدید

به دستتان اضافه و توانید یک کارت بکشید به این معنی است که می

 ی خرید(. کنید) بدون پرداخت هزینه

 

 هاتگ

تگ دارد که به صورت تماتیک آن کارت  3هر کارت بین صفر تا 

های دیگر امکان ارتباط برقرار کردن کند و به کارتتوصیف میرا 

های خاص وجود دهد. قانون خاصی برای تگبا آن کارت را می

 ندارد.

این پروژه حاوی ساخت و ساز بر روی ساخت و ساز: 

توان از فوالد برای پرداخت هزینه آن مریخ است. می

 استفاده کرد.

کند. ی استفاده میاین پروژه از فناوری فضایفضا: 

 توان از تیتانیوم برای پرداخت هزینه آن استفاده کرد.می

 این پروژه بر تولید یا مدیریت انرژی متمرکز است.نیرو: 

بخشد. این پروژه دانش علمی شما را بهبود میعلم: 

 ها به این تگ نیاز دارند. برخی از کارت

اختی به مشتری مرتبط است، این پروژه زیرسمشتری: 

 دهد. ی شمسی را نشان میخارج از منظومه

ها انجام شده در زمین مرتبط این پروژه به فعالیتزمین:  

 است.

این پروژه حاوی زندگی نباتی یا سایر گیاه: 

 های فوتوسنتزی است. ارگانیسم

این پروژه حاوی میکروب برای اهداف خاص میکروب: 

 است.

است. امتیاز تولید  این پروژه حاوی حیواناتحیوان: 

 کند.می

کند. این پروژه یک کاشی شهر به بازی اضافه میشهر: 

 €Mها نیاز به تولید انرژی دارند و معموال این پروژه

 کنند. تولید می
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این پروژه یک رویداد یکبار مصرف است. رویداد: 

های قرمز رنگ هستند و بعد از بازی شدن تمامی رویدادها کارت

 گیرند.ار میبه پشت قر

 هاکاشی

توان در آن کاشی قرار ای است که میی بازی دارای نقشهصفحه

گذارید، ممکن است داد. زمانی که یک کاشی در صفحه می

بر روی آن ناحیه را دریافت  چاپ شدهی قرار دادن کاشی جایزه

مگاکردیت برای هر کاشی که مجاور اقیانوس  2کنید )عالوه بر آن 

 کنید(.فت میبگذارید دریا

این عالمت به این معنی است که شما یک کاشی 

شما  TRگذارید. با این کار اقیانوس در صفحه می

ی ناحیه در صفحه 12یابد. یک واحد افزایش می

های اقیانوس را فقط ها رزرو شده است. کاشیبازی برای اقیانوس

توان قرار داد و در این نواحی کاشی دیگری در این نواحی می

های اقیانوس متعلق به بازیکن خاصی توان گذاشت. کاشینمی

 2رت آنها قرار دهد، نیستند، اما اگر بازیکنی یک کاشی در مجاو

 کند. مگا کردیت دریافت می

این عالمت به این معنی است که شما یک کاشی  

دهید گیاهی با نشانگر مالکیت در صفحه قرار می

)همچنین همانطور که عالمت اکسیژن مشخص 

خود را باال ببرید(. کاشی گیاهی  TRکرده است، سطح اکسیژن و 

های شما قرار یکی از کاشیباید در صورت امکان در مجاورت 

ای در ای در صفحه ندارید یا هیچ ناحیهبگیرد. اگر هیچ کاشی

توانید کاشی گیاهی را در هر مجاورت آنها در دسترس نباشد، می

 1های گیاهی در پایان بازی محل معتبر دیگری قرار دهید. کاشی

 1امتیاز ارزش دارند و برای هر شهر که در مجاورت آنها باشد 

 کنند )قوانین کاشی شهر را ببینید(.متیاز فراهم میا

این عالمت به این معنی است که شما یک کاشی 

دهید. شهر با نشانگر مالکیت در صفحه قرار می

توانید در مجاورت یک کاشی کاشی شهر را نمی

امتیاز به ازای  1شهر دیگر قرار دهید. هر کاشی شهر در پایان بازی 

ر با آن ارزش دارد )بدون توجه به این نکته هر کاشی گیاهی مجاو

 که چه کسی مالک آن کاشی گیاهی است(. 

ای به این معنی هستند که دار قهوههای عالمتکاشی

شما آن کاشی خاص که کارت مشخص کرده است 

دهید. را با یک نشانگر مالکیت در صفحه قرار می

ی کارت آن های قرار دادن کاشی بر روتمامی قوانین و محدودیت

 توضیح داده شده است. 

 های قرمز رنگ برروی عالمتحاشیه

ی قرمز باشد، به این معنی است وقتی که یک عالمت دارای حاشیه

 دهد. که یکی از بازیکنان )شما یا سایرین( را هدف قرار می

ی قرمز شود، اگر کارتی موجب حذف شدن منابع با حاشیه

توانید بازیکنی حذف کنید )همچنین میتوانید آن منابع را از هر می

 بخشی از این تاثیر را انجام دهید، یا اصال انجام ندهید(.

ی قرمز شود، با حاشیهاگر کارتی موجب کاهش تولید یک منبع 

باید آن را انجام دهید، بنابراین اگر حریف شما سطح تولید آن منبع 

ا اصال آن را نداشته باشد باید سطح تولید خود را کاهش دهید ی

 کارت را بازی نکنید. 

ی قرمز باشد، یا یک اگر کارتی دارای عالمت یک کاشی با حاشیه

 دهد. بازیکن یا همه را هدف قرار می

ی قرمز داشته باشد، تمامی اگر کارتی عالمت تگ با حاشیه

دهد، چه آن کارت متعلق به هایی با آن تگ را هدف قرار میکارت

 بازیکن دیگر.  شما باشد چه متعلق به

 www.bazinovin.ir 
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