
 بسته مکمل
 

نوع تانک و دو تختــه ی بــازی و تعــدادی مــانع تعبیــه شــده تــا  5در بازی شطرنج تانکی  
 به اشکال مختلف بازی رو انجام داد. بتوان 

و بــازی ھــای چــالش  مــی شــویدساعت ھــا ســرگرم و پایه با این ھمه، با بازی اصلی 
، اما برای کسانی که خواھان ھیجان بیشــتری ھســتند، یــک بســته خواھید داشتبرانگیزی 

 چینش ھا، ماموریت ھا و سناریوھای جدید ،تانک ھاشامل مکمل آماده کرده ایم. این بسته 
 .می باشد

گــی و امکــان جدیــد معرفــی مــی یژصلی بازی سر جایش ھســت، فقــط چنــد وقوانین ا
ولــی  .خواھــد رســیدواقعــی تــر بــه نظــر  ک مقدارشود. با این قطعات اضافی شطرنج تانکی ی

اصل بازی باقی خواھد ماند و آن این است که از حریفت بــاھوش تــر باشــی و مھــره ھــا را در 
 موقعیت ھای بھتری قرار بدھی و با دقت حرکت کنی.

 محتوای بسته مکمل

 :می باشدبسته مکمل شامل موارد زیر 

 نوع مانع جدید پنج -

 )سفیدمانع پست (  6

 ) آبی کم رنگمانع کانال آب ( 16

 (سبز کمرنگ) بوته ی خارتا  12

 باتالق (زرد کمرنگ) 12

 )سبزدرخت ( تا  20

 قطعه ) 44نوع خودرو جدید برای ھر بازیکن ( در جمع  14 -

 

 دو نوع مین -

 

 ) قرمز رنگمین زمینی ( عدد  10

 تعبیه شده است.دو دفترچه برای نوشتن مختصات آن ھا  –مین کنترل از راه دور 



 عدد پرچم / آنتن 24 -

 یک بروشور با نقشه چینش اضافی -

 دو جدول مشخصات تمام تانک ھا -

 :جدید موانع

بازی مــی کننــد کــه تانــک ھــا نــه مــی  ادر بسته اصلی، موانع نقش ساختمان ھای بلند ر
عی وجــود دارنــد آن شلیک کنند. در واقعیــت مــوانروی توانند از آن عبور کنند و نه می توانند از 

که نمی توان از روی آن ھا عبور کرد ولی می توان شلیک کرد، ھمچنین موانعی وجــود دارنــد 
له کرد و از رویشان رد شد، بنــابراین در بســته مکمــل مــوانعی ھســتند را که می توان آن ھا 

 که مثل دو حالت ذکر شده عمل میکنند.

انــک ھــا نمــی تواننــد از روی آن عبــور مثل دیوار یا گودال ھســتند، تموانع ارتفاع پست:  -
 کنند ولی ھمه ی تانک ھا می توانند از روی آن ھا شلیک کنند

 

موانع کانال آب: عبور از آن ھا برای ھمه تانک ھا به غیر از تانک دوزیســت غیــرممکن اســت  -
بازیکنان اگر خواستند می تواننــد تانــک ھــا را  ولی ھمه می توانند از روی آن ھا شلیک کنند.

 به داخل آب ببرند و آن ھا را غرق کنند ( تانک غرق شده از تخته بازی برداشته می شود)

 

(بوتــه ھــای بــزرگ و پرپشــت) مشخصــات بــرعکس موانــع پســت را دارد. ھمــه ی  بوته خار -
بــین تانــک و ھــدف از نــوع بوتــه  مھره ھا می توانند از بوته ھا عبور کنند. اگر حداقل یک خانــه

خار باشد تانک نمی تواند شلیک کند، چرا که این بوته ھــا جلــوی دیــد شــلیک را مــی گیرنــد. 
توپخانه به ھمان صــورت معمــول مــی تواننــد از روی بوتــه ھــا شــلیک اگرجه، خمپاره اندازھا و 

کــرد دوبــاره رشــد مــی  کنند. بوته ھا از بین نمی روند (بعد از این که تانک از روی آن ھا عبــور
 کنند)



را بزند ولی تانک فرماندھی سفید را نمــی  MTدر تصویر زیر تانک سیاه می تواند تانک سفید 
 تواند بزند زیرا بوته در خط دید آن قرار گرفته است.

، وقتــی یــک ، اگرجه حرکت تانک ھا را کند می کندروی شلیک تانک ھا تاثیری ندارد باتالق -
میرسد که باتالقی است، سریعا متوقف می شود. ھر مھــره تــا زمــانی کــه مھره به خانه ای 

در باتالق است در نوبت بعدی می تواند تنھا یک حرکت کند ( یک خانه رو به جلو یا یک خانــه 
 درجه). 45رو به عقب یا یک چرخش 

نه می توان از آن عبور کرد و نه می توان از روی آن شلیک کــرد. بــا ایــن وجــود تانــک درخت:  -
مــی تواننــد بــا  ( که شامل بولــدزرھای ســنگین ھــم مــی شــوند)ھای فوق سنگین، سنگین 

رفتن روی درخت  آن را ساقط کنند . تانکی که درخــت را از بــین بــرده در آن نوبــت نمــی توانــد 
گــام بیشــتری بــردارد ولــی مــی توانــد شــلیک کنــد. عالمــت درخــت نــابود شــده از روی تختــه 

مــانع درخــت دیگــر در بــازی وجــود نخواھــد داشــت. در نوبــت بعــدی ، آن برداشته می شــود و 
 درخت را ازبین برده بود می تواند به حرکت ھایش مثل قبل ادامه دھد.تانکی که 

 

 قطعات جدید

در بسته ی مکمل عالوه بر تانک ھایی که وظیفه شــان جنگیــدن ھســت تانــک ھــایی 
، ھــل دادن تانــک ھــای یوجود دارد که وظیفه خاص دیگری بــه عھــده دارنــد ( مثــل مــین روبــ

. تمام مشخصات انــواع تانــک ھــا در جــدول ھــای غیره) منھدم شده، عبور از موانع کانال آب و
 جداگانه نشان داده می شوند.

) ولی کمتــرین 4) و یک گلوله قوی (2-3-4قوی ترین زره را دارد ( )STتانک فوق سنگین ( -
 سرعت ( حداکثر دو گام). خیلی کند حرکت میکند ولی بسیار مخرب است.

 5) ولی خیلی ســریع اســت ( حــداکثر 0-0-0ضعیفترین زره را دارد ( )TH( تانک شکارچی -
). این تانک برای شــکار تانــک فرمانــدھی حریــف بســیار 2گام) و یک گلوله نسبتا خوب دارد ( 

 موثر است.

یــک زره قــوی در  ) متوسطی دارد ولــی2و گلوله (تا )  4سرعت ( حداکثر  )ATتانک قاتل ( -
 چرخان ندارد پس فقط می تواند به جلو شلیک کند. . این تانک برجک)0-0-3(جلو 

) ولــی ســرعت بــاال 1) و ضــعیفترین گلولــه (0-0-0زره بــدی دارد ( )AMتانــک دوزیســت ( -
 کانال آب عبور کند. داخلگام). این تنھا خودرویی ھست که می تواند از  5(حداکثر 



 

) .  1و  0-0-0) ولی ضعیف ترین زره و گلولــه ( 6باالترین سرعت را دارد (  )RT( تانک راکون
 است. بسیار مفید برای شکار تانک فرماندھی حریف

 

در یک محدوده کوتاه می تواند از روی موانع شــلیک کنــد، فقــط  )LMخمپاره انداز سبک ( -
)  ولی ســرعتش باالســت ( حــداکثر 0-0-0دو یا سه گام فاصله از خودش. زره ضعیف است ( 

) دارد ولــی ھنــوز بــرای اطرافیــانش 2( ضــعیفتا). برعکس خمپاره انداز ســنگین یــک گلولــه  4
 ند.شلیک کبه در جھت جلومی تواند فقط خطرناک است. 

 

) و ســرعت کــم ( حــداکثر دو گــام). ولــی یــک 0-1-1زره ضــعیفی دارد ( )HH(توپ سنگین -
گــام ). وقتــی در  9و8و7) و می تواند از فاصله ی دور از روی موانع شلیک کند ( 4گلوله قوی (

 پشت جبھه باشد بسیار موثر خواھد بود.

 

می تواند از روی موانع شیلک کند ولی فقــط مــی توانــد مســتقیم شــلیک  )LH( سبکتوپ 
گام. زره ندارد و حداکثر سرعتش سه گام ھســت و قــدرت گلولــه اش  7الی  5تا فاصله  ،کند

 می باشد. 3



یک تانک متوسط است که می تواند با عبور از روی مین ھا آن ھا  )MSتانک مین روب ( -
را خنثی کند. مین خنثی شده از روی تخته بازی برداشته می شود. در یک نوبت تانک مین 
روب می تواند چندین مین را خنثی کند. مثل دیگر تانک ھای متوسط می تواند شلیک کند 

 )0-0-2ره دو طرفش ضعیف تر است (ولی به خاطر جبران وزن تجھیزات مین روبی ز

 

) یک تانک سنگین است که یــک تیغــه در جلــو دارد تــا تانــک ھــای HB(  بولدوزر سنگین -
منھدم شده را جابجا کند. ھمه ی تانک ھا را به جز تانــک فــوق ســنگین را جابجــا مــی 
کند. ھمچنین می تواند مبارزه کند (قــدرت گلولــه ســه) و زره طــرفین آن بــه جھــت وزن 

). این تانک فقط یک تانــک منھــدم شــده 1و1و3سنگین تیغه کمتر شده و ضعیف ترند ( 
را در ھر نوبت تا حداکثر سه گام جابجا می کند. ھل دادن فقط در یک جھت انجام می 
شود: جھت رو به جلو. اگر تانک منھدم شده در داخل آب بیفتد از تخته بــازی برداشــته 

 می شود. ( غرق می شود)

 

ھست که گلوله ندارد پس نمی تواند شلیک کند. یک نقــش  مھرھایییکی از  )Bل (تانک پ
کند. بــا رفــتن روی  پشتیبانی دارد، یک راه برای عبور دیگر تانک ھا از روی کانال آب ایجاد می

که مانع کانال آب دارد به دو قسمت جدا می شود، قسمت چرخ ھا جــدا شــده و از  خانهیک 
تخته بازی بیرون گذاشته می شوند ولی قسمت پل در بازی می ماند. از حــاال بــه بعــد ھمــه 
ی تانک ھا به غیر از تانک فوق سنگین حتی تانک ھای حریف ھم می توانند از روی پل عبــور 

ک باید در جھت پل قرار گیرد و مستقیم از آن عبور کند. در حال عبــور کنند. برای عبور از پل تان
 امکان چرخیدن وجود ندارد.



 

عالوه بر تانک مھندس که پــل را حمــل میکنــد، ایــن دومــین نــوع از تانــک  )Rتانک تعمیرکار (
ھست که نمی تواند شــلیک بکنــد. کــارش تعمیــر کــردن تانــک ھــای منھــدم شــده ی خــودی 

 انجام می شود:  نوبتر در سه ست. فرآیند تعمی

 تانک تعمیر کار در کنار تانک منھدم شده ی خودی قرار میگیرد -1
در ادامه ( الزم نیست حتما حرکت بعدی باشد) تانک منھدم شده تعمیــر مــی شــود و  -2

 به بازی بر میگردد ولی در این نوبت دیگر نمی توان ھیچ حرکتی انجام داد
 می توان استفاده کرد از این به بعد تانک تعمیر شده را -3

 ھست. 4تانک تعمیرکار نه گلوله دارد نه زره، و حداکثر سرعتش 

 

قانون اختیاری: با توافق ھر دو بازیکن تانک تعمیرکار می تواند تانک منھدم شده ی حریـف را 
تانک منھدم شده ی  ،ھم با طی فرایند یکسان مثل تانک خودی تعمیر کند ولی بعد از تعمیر

ک تانک خودی تبدیل می شود و باید پرچم خـودی بـر روی آن نصـب شـود. از ایـن حریف به ی
 پس می توان آن تانک را ھدایت کرد و ھدایت آن از دست حریف خارج می شود.

یک سیستم ساده ی موشکی است که بر روی یک تانک سوار شــده  )RLموشک انداز ( -
) . بــرخالف دیگرتانــک ھــا موشــک انــداز 0-0-0) و زره ضــعیف (4اســت. ســرعت بــاالیی دارد (

در ھــر ایــن مھــره گلوله ندارد ولی موشک ھایی دارد که مشخصات خاص خودشان را دارنــد. 
وبت می تواند دو ھدف را منھدم کند. فقــط نوبت می تواند دو بار شلیک کند ، بنابراین در ھر ن

گــام  8الــی  4به طور مستقیم شــلیک میکنــد و مــی توانــد از روی موانــع و دیگــر تانــک ھــا تــا 
است ( قوی ترین گلولــه حتــی بــاالتر از گلولــه ی خمپــاره  5شلیک کند. قدرت تخریب موشک 

 انداز سنگین).



 

) کــه قابلیــت  4و حــداکثر ســرعت  0و1و2یک تانک متوســط ھســت ( زره  )TTتانک دولول (
دارد و می توانــد فقــط مســتقیم شــلیک کنــد و  2شلیک دو گلوله را دارد. گلوله اصلی  قدرت 

ســه جھــت مــی توانــد ھــر ھســت و در  1روی برجک شلیک می کند و قــدرتش از گلوله دوم 
 شلیک کند. شلیک بشود. بنابراین می تواند ھمزمان به دو ھدف

 

 مین ھا

تانک ھا بــه جــز تانــک مــین روب  .مین ھا با عالمت دایره قرمز رنگ مشخص می شوند -
از روی  ھــا نمی توانند از روی آن عبور کنند وگرنه منھدم می شوند ولی ھمه ی تانــک

مین ھا در چینش اصلی بازی یــا ھــر چیــنش دیگــری بــه  آن ھا می توانند شلیک کنند.
صورت اختیاری در خانه ھای باال و پایین تخته قرار مــی گیرنــد. در قــرار گــرفتن مــین ھــا 

 بایستی تقارن نسبت به مرکز تخته حفظ شود.
بازیکنان می توانند به اختیــار خــود تــا پــنج مــین را در نیمــه زمــین خــود در ھــر خانــه ای 

در اغلــب مــوارد د. در این مورد الزم نیست تا تقارن چینش حفــظ شــود. خواستند بچینن
منطقــی نیســت کــه تانــک خــودی را بــا بــردن روی مــین منھــدم کنیــد، ولــی در بعضــی 
موقعیت ھا تانک منھدم شده ( مھره ی تانک منھدم شده به بغل روی تخته خوابانیــده 

 می شود) پوشش خوبی برای دیگر مھره ھای موجود ھستند.

 



بــا عالمــت روی تختــه مشــخص نمــی شــوند. در عــوض، ھــر  مین ھای کنتـرل از راه دور -
بازیکن یک دفترچه دارد که می تواند مختصات سه خانه از زمین خودش ( نصــف تختــه ) را بــه 

 عنوان مین کنترل از راه دور یادداشت کند، که برای حریف قابل مشاھده نیست. 

عبــور مــی خانــه ی مــین کنتــرل از راه دور  از رویبش در مسیر حرکتوقتی یک مھره ی حریف 
مــین را فعــال ، بــازیکنی کــه مــین را قــرار داده اختیــار دارد کــه کند یا به آن خانه وارد می شود

که مین را فعال کند می بایست مختصات آن را به حریف نشــان اگر بازیکن تصمیم گرفت  کند.
 باید به بغل در ھمان خانه خوابانیده شود. دھد. تانک منھدم شده 

بماند تا موقعیت بھتری پیش بیاید و مھره ی مھــم بازیکن می تواند مین را فعال نکند و منتظر 
 تری را منھدم کند، در این صورت الزم نیست مختصات مین را نشان حریف بدھد.

 

بازیکن مین را فعال نکرد، فرصت اگر مھره ی حریف بر روی خانه ی مین از راه دور ایستاد و 
 بعدی برای فعال کردن مین زمانی است که حریف دوباره آن مھره را حرکت دھد.

 
 بروشور

پنج مانع جدید در بسته مکمل راه حل ھای زیادی را برای چینش ھا متفاوت در نقشــه 
جنــگ ھا به وجود آورده است. در حالی که با موانع حالت اصلی و پایه بازی یک میدان 

میتوان یک جبھه ی جنگــی کامــل طراحــی شھری را می توان ساخت در بسته مکمل 
ما برای ایــن نســخه نقشــه ھــایی طراحــی کــرده ایــم. و از بازیکنــان انتظــار داریــم کرد. 

مــا  mTank.chess.game@gmail.coنقشــه ھــای جالبشــان را بــرای مــا ایمیــل کننــد. 
نقشه ھای جدید را تست می کنیم و اگر خوب بودند آن ھا را در سایتمان منتشر می 

 و بھترینشان را در نسخه بعدی چاپ میکنیم. www.gamesforsage.comکنیم 
 فھرست نقشه ھا

 درختان، زمین ھای مینموانع بلند، موانع پست، آبی، بوته ای، باتالقی، 

mailto:Tank.chess.game@gmail.com
http://www.gamesforsage.com/

