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تر...هاي سبزهمواره در جستجو براي چراگاه
دقیقه)15باال؛ سال به7بازیکن؛ 4تا 2(

رنگ مختلف4توکن گوسفند در 64کاشی چراگاه؛ 16:اجزاء بازي

سازي:ادهآم

گذارد.روي خود میشکل یک ستون بلند پیشِگوسفند از یک رنگ را برداشته و به16هر بازیکن، -

گیرد.کاشی چراگاه می4هر بازیکن، -

شکلی که             به- هاي چراگاهش را در وسط میز بازي از کاشیي بازي را تعیین کنید؛ این بازیکن، یکیزکنندهبازیکن آغا-
یکی هاي ساعت، یکیت و در جهت حرکت عقربهنوبگذارد. سپس سایر بازیکنان بهمی-ي بازیکنان باشددر دسترس همه

دهند.و یک چراگاه بزرگ را تشکیل میهاي چراگاه خود را به کاشی اولیه چسباندهکاشی

-کم از یک ضلع، به چراگاه بزرگ متّصل باشد.هر کاشی جدید، باید دست

هاي ضلعیاز ششگوسفندهاي خود را روي یکیتایی16هاي ساعت، ستون نوبت و در جهت حرکت عقربهسپس بازیکنان، به-
دهند:ي چراگاه بزرگ قرار میدر لبهچراگاه 



ها) از چراگاه بزرگ...ضلعیفضاهاي ممکن (ششترین یشتصرّف بف بازي:هد

کند.بازیکنی که اولین کاشی چراگاه را روي میز گذاشته، بازي را آغاز میچگونگی بازي:

رده و ي دلخواه) تبدیل کهر بازیکن، در نوبت خود، ستون گوسفندهاي خود را به دو ستون (به هر اندازهحرکت دادن گوسفندها:
دسترسی در آن ضلعی موجود و قابلهاي ممکن) حرکت داده و به آخرین ششاز خطستون باالیی را در یک خط مستقیم (یکی

از برخورد با یک گوسفند یا یک ستون گوسفندي ضلعی پیشي چراگاه یا آخرین ششضلعی لبه(یا آخرین ششبرد خط می
شان از گوسفندهاي خود را در جاي قبلیکم یکیدهید، باید حتماً دستحرکت میکه ستون خود رادیگر). بدیهی است که وقتی

باقی بگذارید. 

یابرد...ي چراگاه بزرگ میهاي لبهضلعیاز ششاز ستون خود را به یکیازیکن، بخشی) ب1مثال:

برد...از برخورد با یک گوسفند دیگر میضلعی ممکن، پیشاز ستون خود را به آخرین ششازیکن، بخشی) ب2

هاي گوسفندي خود را در صفحه منوال ادامه پیدا کرده و بازیکنان، ستونهمینرسد. بازي بهسپس نوبت به بازیکن بعدي می
دهند. حرکت می

شدن و حرکت هاي گوسفندي رقبا محاصره شده باشد، دیگر امکان تقسیمستونتوسط گوسفندها یا که یک ستون بهوقتی
کردن را نخواهد داشت!

توسط گوسفندهاي رقیب و خودي (!) تایی گوسفندهاي مشکی، بهدر تصویر باال، ستون دوتایی گوسفندهاي سفید و ستون سه
توانند حرکت کنند!محاصره شده و دیگر نمی



توانید به بازي ادامه هاي گوسفندي شما محاصره شده باشند، شما دیگر نمیي گوسفندها و ستوناگر همه:پایان بازي و برنده
ترین رسد که هیچ بازیکنی نتواند گوسفندهاي خود را حرکت بدهد. بازیکنی که بیشدهید. بازي، وقتی به پایان می

است. ي بازي هاي چراگاه بزرگ را تصرّف کرده باشد، برندهضلعیشش

هاي ضلعیترین ششي چراگاه (بیشپارچهي یکترین منطقهبازیکنی برنده است که بزرگ،دو یا چند بازیکندر صورت تساوي
پیوسته) را در اختیار داشته باشد:همبه

نیز دهاي قرمزگوسفنخانه و 15سفید هايخانه، گوسفند13مشکی هايخانه، گوسفند14آبی هايگوسفنددر تصویر باال، مثال:
برنده، -شان مساوي استهايضلیکه تعداد شش- گوسفندهاي قرمزو گوسفندهاي سفیداند. بین خانه را تصرّف کرده15

ترین اند، در صورتی که بزرگضلعی را از آن خود کردهشش10پارچه شامل ي یکگوسفندهاي قرمز هستند زیرا یک منطقه
تایی است! 9سفید، ي گوسفندهاي پارچهي یکمنطقه
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