آموزش بازی پوکر تصویری ()PDF
پوکر یکی از انوع بازی با ورق است که عالقمندان و بازیکنان بسیاری را در سراسر دنیا دارد .این بازی محبوب یک بازی
شرط بندی است که در آن دو معقوله شانس و مهارت در بازی حرف اول را میزند .در این مقاله بازی پوکر را به طور
کامل معرفی و قوانین آن را به همراه آموزش م حبوبترین نوع بازی پوکر در این مقاله گردآوری کرده ام.

بازی پوکر در آمریکا به شکل گرفته و بیشترین بازیکنان و عالقمندان این بازی اهل این کشور هستند .پوکر در خانه ها
و جمع های دوستانه ،کالب ها مخصوص پوکر و کازینو های آنالین و آفالین بازی میشود.
بازی پوکر ،که نماد و سمبل شرط بندی و کازینوهای سراسر دنیاست ،به عنوان بازی ملی آمریکا در میان انواع بازی های
ورق و کارت برگزیده شده و اسم و رسم آن با فرهنگ آمریکایی گره خورده است.

بازی پوکر
بازی پوکر یک بازی شرط بندی ساده است که بازیکنان باید در آن عالوه بر شانس ،دارای مهارت بازی کردن نیز باشند تا
پیروز شرط بندی در پوکر شوند .تعداد بازیکنان در بازی پوکر حداقل  2و حداکثر  01نفر است .البته تعداد بازیکنان به
تعداد دست کارتها در بازی و نوع بازی پوکر بستگی دارد.
هدف بازیکنان در پوکر ،برنده شدن شرط با داشتن دست پوکر باالتر (با توجه به رده بندی دستهای پوکر) است .آنها
باید برای پیروزی ،در دورهای هر دست بازی تصمیم خاص و استراتژیکی را اتخاذ نمایند.

تاریخچه بازی پوکر
ابتدا تصور میشد که بازی پوکر از یک بازی ایرانی به نام آس-ناس سرچشمه گرفته است چرا که این بازی تشابهاتی به
بازی پوکر دارد .آس-ناس نیز یک بازی شرط بندی بوده و رده بندی دستهای پوکر شبیه این بازی است.

پس از آن ،تاریخشناسان با استناد به مدارک تاریخی قرن  ، 01بازی های دیگری را سرچشمه بازی پوکر امروزی درنظر
گرفتند .برخی از این بازیها ک ه توسط تاریخشناسان به عنوان منشاء بازی پوکر درنظر گرفته شده اند عبارتند از:


بازی پوک (فرانسه)



بازی پوکا (ایرلند)



بازی ِب َرگ(  - Bragانگلستان)
ِ
پریمئو (اسپانیا یا ایتالیا)
بازی
ِب ِرلَن (فرانسه)




بازی پوکر ویژگی هایی دارد که ریشه در بازیهای لیست باال دارد و میتواند این بازیها را به عنوان پاسخ سوال "بازی
پوکر از کجا بوجود آمده است؟" معرفی کند.

تاریخچه پوکر و فرهنگ شرط بندی در آمریکا
تاریخچه محبوبیت بازی پوکر و شرط بندی در کشور آمریکا به دوره شرط بندی و قمار بازی در قایقهای رودخانه ای بر
روی رود میسیسیپی و مناطق اطراف آن در قرن  01و  01میالدی برمیگردد.
این نقطه ای از تاریخ است که در آن تشابهاتی میان پوکر قدیمی و پوکر امروزی مشاهده میشود و تاریخشناسان آن را
به عنوان زمان بوجود آمدن پوکر امروزی معرفی میکنند .در این زمان بود که بازی پوکر در قمارخانه ها و کازینوها رواج
یافت و در کازینوهای امروز نیز این بازی جز محبوبترین بازیهای شرط بندی و بازیهای با ورق است.
بازی پوکر تارگی داشت و بازیکنان و عالقمندان را به سمت خود جذب میکرد .بازی پوکر به عنوان بازی مخصوص
باهوشها معرفی شده بود و بازی کنان باید با هوش و زیرکی خود شرط بندی را برنده میشند و حریف خود را مقلوب
کنند.
این دلیلی بر هجوم مردم به قمارخانه ها و قایق های رودخانه ای برای بازی پوکر و شرط بندی برای برنده شدن و
ثروتمند شدن بود و باعث شد تا بازی پوکر در غرب وحشی گسترش یابد و به عنصر جد انشدنی دستورانها و بارها و
کافه ها غرب شود و در فرهنگ شرط بندی و فرهنگ آمریکایی ریشه کند.

انواع بازی پوکر
قبل از یادگیری و قبل از شروع شرط بندی در بازی پوکر ،باید انواع بازی پوکر را بشناسیم تا هنگام بازی از قوانین آن
مطلع باشیم .بازی پوکر به سه نوع اصلی تق سیم میشود که در زیر آنها را معرفی کرده ام.

ِ
هولدم )(Texas Hold'Em Poker
پوکر تگزاس
پوکر تگزاس هلدم یا همان پوکر معمولی استاندارد ،محبوب ترین نوع بازی پوکر در دنیاست و همان نوعی از بازی پوکر
است که در کازینو های آنالین و آفالین و مسابقات جهانی پوکر از آن استفاده میشود.
پوکر تگزاس هولدم ،که "کادیالک پوکر" نیز نام دارد ،همان بازی پوکری است که جمع دوستانه را دور هم جمع میکند و
آنها ساعتها دور هم به بازی و شرط بندی میپردازند و خاطرات خوشی را رقم میزنند.
پوکر تگزاس هولدم را میتوان با  2الی  01بازیکن شروع کرد .همچنین آموزشی که در این مقاله برای شما آماده کرده ام،
آموزش پوکر استاندارد یعنی پوکر تگزاس هولدم است ،چرا یادگیری سایر نوع های بازی پوکر نیاز به یادگیری کامل
پوکر استاندارد دارد.

پوکر اوماها )(Omaha Poker
بعد از پوکر تگزاس هولدم ،پوکر اوماها بیشتری محبوبیت و بازیکن را داراست .پوکر اوماها همانند پوکر استاندارد
است ولی قوانین دوباره اندکی باهم فرق میکند.
بازیکنان حرفه ای پوکر اوماها پس از یادگیری کامل پوکر تگزاس هولدم به یادگیری پوکر اوماها پرداخته اند .میتوان
گفت که بازی پوکر اوماها ریشه در پوکر تگزاس هولدم دارد و بایدگیری تگزاس هولدم برای یادگیری اوماها ضروری
است.
برای شروع بازی پوکر اوماها به  2الی  01بازیکن نیاز است.

پوکر دست  7کارته )(Seven-Card Stud Poker
سومین نوع اصلی بازی پوکر نیز پوکر دست  7کارته است .قبل از اینکه پوکر تگزاس در رتبه اول محبوبیت حضور پیدا
کند ،این پوکر دست  7کارته بود که بیشتری محبوبیت را میان پوکربازان و بازیکنان عالقمند داشت.
پوکر دست  7کارته اصلی ترین زیرمجموعه بازی پوکر دسته ای یا  Studاست .این نوع بازی پوکر برای انجام به  2الی 1
بازیکن نیاز دارد.

در ادامه قوانین و آموزشهایی که برای شما گردآوری شده است ،مربوط به پوکر استاندارد یا پوکر تگزاس هولدم است
که یادگیری آن برای یادگیری سایر انوع پوکر ضروری میباشد.

قوانین بازی پوکر
بازی پوکر ،همانند بسیاری از بازیهای با ورق ،توسط یک دست کارت  22عددی انجام میشود و در آن کارت تک یا آس
دارای بیشتری ارزش بوده و به ترتیب شاه ،بی بی ،سرباز 1 ،01 ،و ...دارای ارزش باال به پایین میباشند.
در بازی پوکر ،بازیکنان باید مطابق کارتهای دست خود و کارت های عمومی ،ترکیب دست  2کارتی باالتر درست کنند تا
ارزش آن از درست حریف بیشتر باشد.
به انواع دستهای پوکر در ادامه به صورت کامل خواهیم پرداخت ،ولی تصویر زیر همه ی  01حالت بازی را در یک نگاه
نمایش داده است.

ً
صرفا وظیفه پخش
در بازی پوکر ،برعکس بازی بلک جک ،بازیکنان با یکدیگر رقابت میکنند و  Dealerیا کارت پخش کن
کردن کارتها ،پیش بردن بازی ،جلوگیری از تقلب و دریافت و پرداخت شروط و جوایز را دارد.

شرط بندی در بازی پوکر
در هر دست بازی پوکر ،یک یا چند دور شرط بندی انجام میشود .در هر دور شرط بندی ،یک بازیکن وظیفه دارد تا مبلغ
اولیه شرط را تعیین کند .این بازیکن و بازیکنان بعد از آن باید این مبلغ شرط را در بانک میز (معموالً در وسط میز پوکر)
قرار دهند.
ً
اصطالحا فولد ) (Foldمیکند .اگر
چنانچه بازیکنی از گذاشتن مبلغ شرط در بانک خودداری کند ،از رقابت حذف شده و
بازیکن مبلغ برابر شرط بازیکن قبل خود را بگذارد آن را  Callو اگر مبلغ بیشتری از مبلغ شرط بازیکن قبل را بگذارد،
 Raiseکرده است .در حالت  Raiseسایر بازیکنان میز نیز باید شرط خود را برابر مبلغ  Raiseشده جدید افزایش دهند تا
از دور بازی حذف نشوند.
این اصطالحات را به صورت کامل در ادامه توضیح داده ام و شما با این تصمیمات بازیکنان در طول بازی بهتر آشنا
خواهید شد.

معموالً محدودیت شرط بندی در بازی پوکر وجود ندارد ،ولی سه روش برای تعیین حداقل و حداکثر مبلغ شرط بندی
برای هر میز بازی پوکر وجود دارد.


روش اول  Fixed Limitیا محدودیت ثابت است و بازیکنان نباید در طول هر دور بازی از یک مبلغ مشخص
شده بیشتر شرط بندی یا  Raiseکنند .مقدار این نوع محدودیت برای هر نوع بازی پوکر متفاوت است.



روش دوم  Pot Limitیا محدودیت بانک است و بازیکن نمیتواند بیشتر از مبلغ فعلی که در بانک بازی قرار
گرفته است ،شرط بندی یا  Raiseکند .حالت  Pot Limitمعموالً دارای یک مبلغ حداکثر است و اگر مبلغ شرط
بندی شده در بانک بیشتر از آن بشود ،محدودیت  Pot Limitفقط تا مبلغ حداکثر مشخص شده خواهد بود.



روش سوم  Table Stakesیا محدودیت میز بازی است که بیشتر تشابه به پوکر بدون محدودیت شرط بندی

دارد .در این حالت محدودیت هر بازیکن به اندازه پولی است که آن را هنگام ورود به بازی و نشستن سر میز با

خود آورده است .چنانچه وی قصد داشته باشد بیشتر از مبلغی که با خود بر سر میز آورده شرط بندی کند (به
عنوان مثال مبلغی را از کیف پول خود خارج و به مبلغ روی میز اضافه کند) محدودیت میز بازی یا Table
Stakesاین اجازه را به وی نخواهد داد.

کارت پخش کن
کارت پخش کن در بازی پوکر وظیفه دارد کارتها را بُر بزند ،پخش کند ،روند بازی را پیش ببرد ،از تقلب جلوگیری کند ،و
شرط ها و جوایز را دریافت و پرداخت نماید.

در جمع های دوستانه و بازیهای معمولی پوکر ،کارت پخش کن از میان بازیکنان انتخاب میشود و هر چند دست بازی
تغییر میکند.

برای انتخاب کارت پخش کن از میان بازیکنان ،یک بازیکن دست کارت  22تایی را بر زنده و شروع به پخش کردن آن به
صورت یکی یکی و از سمت چپ خود به هر یک از بازیکنان میکند .هر کارتی که پخش میشود به صورت نمایان قرار
داده میشود و بازیکنی که اولین سرباز را دریافت کند ،کارت پخش کن خواهد بود.
کارت پخش کن از پس انتخاب شدن وظیفه دارد کارتها را بر بزند و آنها را میان بازیکنان پخش کند .همچنین وی
میتواند برای انجا م کات (برداشتن یک دسته کارت از زیر و گذاشتن آن بر روی کارتها) کارتها را به بازیکن سمت راست
خود بدهد.
در کازینو ها ،مسابقات پوکر و کالب های پوکر بازی ،یک کارت پخش کن حرفه ای برای هر میز پوکر وجود دارد و همه
ی وظایف خود را به خوبی میشناسد و انجام میدهد .این کارت پخش کن بعد از تعداد مشخص دست بازی توسط
مدیریت کازینو یا کالب تغییر میکند و بر سر میز دیگری خواهد رفت.

بازیکنان
ً
گاها  02بازیکن میتوانند شرکت داشته باشند ،ولی بهترین حالت بازی زمانی هست که 2
در هر بازی پوکر  2الی  01و
الی  1بازیکن در بازی حضور داشته باشند.
پس از این که کارت پخش کن یا  Dealerمشخص شد ،دو بازیکن سمت چپ وی به  Small Blindیا  SBو Big Blind
یا  BBتقسیم میشوند که نقش مهمی را در شروع شرط بندی و تعیین حداقل مبلغ شرط دارند.
ً
گاها باید قبل از پخش کردن کارتها در بانک بازی قرار دهند.
این دو بازیکن باید شرط های خود را قبل از دیدن کارتها و
 Small Blindیا  SBاولین بازیکن در سمت چپ  Dealerاست که مبلغی را برای شروع بازی شرط بندی میکند .یکی از

خوبیهای جایگاه  SBحضور در بازی با نیمی از حداقل مبلغ شرط بندی است.

 Big Blindیا  BBدومین بازیکن در سمت چپ کارت پخش کن یا  Dealerاست که معموالً  2برابر مبلغ  Small Blindرا
شرط بندی میکند و این مبلغ حداقل مبلغ شرط بندی برای سایر بازیکنان بعد از خودش است .یکی از خوبیهای جایگاه
 BBجایگاه تصمیم گیری برای گروه است و میتواند با تصمیمات خود با داشتن دست خوب پوکر ،پیروز بازی شود.

ممکن است در برخی بازیها  SBوجود نداشته باشد ولی وجود  BBدر همه بازیها ،بخصوص پوکر تگزاس هولدم و
اوماها ضروری است چرا که بدون وجود شرط  Blindدر بازی ،م مکن است بازیکنان با دیدن دست خود ،از شرط بندی
خودداری کرده و  Foldکنند (کنار بروند) .پس وجود شرط  Blindیا  BBبرای شروع بازی و ایجاد رقابت میان بازیکنان
بسیار مهم و ضروری است.

دستهای بازی پوکر
دستهای پوکر درواقع چینش کارتهای هر بازیکن با کارتهای عمومی روی میز است .بازی پوکر  01دست متفاوت دارد که
هر یک دارای ارزشی بوده و بازیکنان باید این  01دست کارت را بشناسند.
برنده شدن در بازی پوکر به ارزش دست کارتهای بازیکنان با کارتهای عمومی روی میز دارد .هر بازیکنی که ارزش دست
باالتری دارد برنده بازی پوکر و برنده بانک م یز است .یعنی تمام شرط های بازی را برخواهد داشت.
در این قسمت این  01دست پوکر را به ترتیب از بیشترین ارزش به شماره  0تا کمترین ارزش به شماره  01در لیست
زیر گردآوری کرده ام.
 .1رویال فالش )(Royal Flush

رویال فالش معروفترین و باالترین دست بازی پوکر است که هرگز بازنده نمیشود .این دست از آس ،شاه ،بی بی،
سرباز و عدد  01همه با خال یکسان تشکیل شده است.
 .2فالش مستقیم )(Straight Flush

فالش مستقیم یا فالش به ترتیب به دستی از پوکر گفته میشود که  2کارت به ترتیب از یک خال یکسان در کنار هم
قرار بگیرند.

 .3چهار کارت یکی )(Four of a Kind

چهار کارت یکی دستی از پوکر است که  4کارت با ارزش یکسان در کنار هم قرار بگیرند.
 .4فول هاوس )(Full House

فول هاوس به دستی از پوکر گفته میشود که  3کارت با ارزش یکسان و  2کارت دیگر با ارزش یکسان در کنار هم قرار
بگیرند.
 .5فالش )(Flush

فالش یا فالش عادی به دستی از بازی پوکر میگویند که  2کارت با خال یکسان در کنار هم قرار بگیرند .تفاوت آن با
فالش مستقیم که در آن کارتها به ترتیب هستند ،عدم وجود ترتیب است و فقط خال یکسان درنظر گرفته میشود.

 .6به ترتیب )(Straight

به ترتیب یا مستقیم هماییند فالش مستقیم است با این تفاوت که خال ها یکسان نبوده و  2کارت به ترتیب ارزش
در کنار هم قرار میگیرند.
 .7سه کارت یکی )(Three of a Kind

سه کارت یکی همانگونه که از نامش پیداست ،هنگامی رخ میدهد که  3کارت با ارزش یکسان در کنار هم قرار بگیرند.
 .8دو جفت )(Two Pair

دو جفت به حالتی از دست بازی پوکر میگویند که از دو جفت کارت با ارزشهای متفاوت (همانند عکس باال  2کارت  6و
 2کارت  )01در کنار هم قرار بگیرند.

 .9یک جفت )(One Pair

یک جفت در بازی پوکر دستی است که  2کارت یا یک جفت کارت با یک ارزش یکسان درکنار هم قرار میگیرند.
 .11کارت باالتر )(High Card

دست با کارت باالتر کم ارزشترین دست باز ی پوکر بوده و هنگامی از آن استفاده میشود که هیچیک از  1حالت باال در
هیچ یک از بازیکنان اتفاق نیوفتد و برنده بازی باید از طریق کارتهای در دستش مشخص شود و کسی که کارتهای با
ارزش باالتری داشته باشد ،برنده دست بازی پوکر میشود.
در بازی پوکر ارزش کارتها همانند س ایر بازی هاست یعنی کارت آس یا تک باالترین ارزش و  2کمترین ارزش را داراست.

تصمیمات بازیکنان
در هر دست بازی پوکر ،یک الی چند دور شرط بندی وجود دارد و در هر دور بازیکنان باید تصمیماتی را بگیرند تا بتوانند
پیروز بازی و شرط بندی باشند .بازیکنان باید میان  2تصمیم اصلی ،یکی را برای هر دور بازی اتخاذ کنند تا حضور آنها در
بازی ادامه پیدا کند.


اول رد دادن و ادامه یا  Checkکردن است که در این حالت بازیکن از مبلغ شرط بندی فعلی خود راضی است
و بدون شرط بندی  Checkمیکند .اگر سایر بازیکنان در آن دور  Checkکنند ،بازی بدون شرط بندی در آن دور
ادامه پیدا میکند ولی اگر یکی از بازیکنان تصمیم  Checkکردن نگیرد و مبلغی را شرط بندی کند ،سایر بازیکنان
نیز باید شرط بندی کنند.






دوم کنار رفتن یا  Foldکردن است و زمانی که بازیکن به هر دلیلی قصد ادامه بازی را ندارد ،با  Foldکردن از
دست بازی کنار رفته و مبلغی که تا آن دور شرط بندی کرده را از دست خواهد داد . Foldکردن روشی برای
جلوگیری از ضرر بیشتر در زمانی است که بازیکن امیدی به پیروزی خود ندارد.
سوم شرط بندی یا  Betاست که معموال ً  Big Blindبه عنوان شروع کننده ،مبلغی را شرط بندی میکند.

چهارم افزایش دادن شرط یا  Raiseکردن است و زمانی که بازیکنی مبلغ بیشتر از حداقل مشخص شده را
شرط بندی کند Raise ،کرده حداقل مبلغ را برای آن دور افزایش داده است .سایر بازیکنان نیز باید ما به
التفاوت این مبلغ را شرط بندی کنند تا در بازی باقی بمانند.



پنجم پرداخت ما به التفاوت یا  Callکردن است و زمانی که سایر بازیکنان مبلغ برابر حداقل مشخص شده

توسط  BBیا کسی که مبلغ را  Raiseکرده را شرط بندی کنند ،به اصطالح برای حضور و ادامه دادن بازی Call

میکنند Call.در واقع همان  Betاست ولی برای سایر بازیکنان به جز  BBکه شروع کننده دور بوده.
بازیکن در حین بازی پوکر باید با توجه به دور بازی ،مبلغ کل شرطها ،تصمیمات سایر بازیکنان و کارتهای خود و کارتهای
عمومی روی میز ،یکی از این  2تصمیم را اتخاذ کرده و بازی را ادامه دهد.

آل این کردن)(All in

در شرایطی که یکی از بازیکنان با  Raiseکردن حداقل مبلغ شرط بندی را افزایش داده و بازیکن دیگری به میزان کافی
برای  Callکردن پول ندارد ،با  All Inکردن هر چقدر که پول دارد را شرط بندی میکند و بازی را ادامه میدهد.
ً
صرفا در زمانی کاربرد دارد که فرد از باال بودن ارزش دست خود نسبت به بقیه بازیکنان و برنده شدن
البته  All Inکردن
خود در دست بازی کامالً مطمئن است .در غیر این صورت ،بازیکنان باید برای جلوگیری از ضررFold ،کند.

بلوف زدن یا Bluffing
یکی از استراتژی های اصلی بازی پوکر ،بلوف زدن یا  Bluffingیا همان دروغ گفتن است .بلوف زدن در پوکر یعنی
بازیکن تصمیمی را اتخاذ کند که ممکن است ریسک باالیی برای وی داشته باشد ،ولی اگر برداشت سایر بازیکنان از این
ً
اصطالحا میگویند بلوف گرفته و بازیکن با بلوف پیروز
تصمیم به گونه ای باشد که به سود بازیکن بلوف زن باشد،
میشود.
به عنوان مثال اگر بازیکنی که دست ضعیف و پایینی دارد ،مبلغ زیادی را  Raiseکند ،ممکن است سایر بازیکنان به
قدرت دست خود و بازیکن شک کنند و برای جلوگیری از ضرر خودشان  Foldکرده و بازیکن بلوف زن برنده بازی شود.
البته استفاده بیش از حد از بلوف زدن ،در نهایت منجر به رو شدن استراتژی بازیکن و عمل نکردن بلوفهای وی خواهد
شد.

برنده شدن در بازی پوکر
بازیکنی که برنده بازی پوکر میشود ،مبلغ شرط بندی شده د ر بانک میز را به عنوان جایزه برداشت میکند .برنده شدن در
بازی پوکر دو حالت دارد.



حالت اول :تمام بازیکنان به جز یک بازیکن Fold ،کرده اند و از میز کنار رفته اند .در این حالت بازیکن باقی
مانده ،بدون توجه به دستی که دارد ،برنده بازی و بانک میز پوکر است.



حالت دوم  :هنگامی که دورهای بازی طی شده و در دور رو کردن یا  Showdownدست بازیکنان رو میشود،

بازیکنی که دست با ارزش باالتری دارد (بر اساس  01حالت دست پوکر که در باال ذکر کرده ام) برنده بازی و

بانک میز پوکر است.

اگر حالتی پیش بیاید که دست دو یا چند بازیکن یکسان باشد ،بازیکنی که در آن دست کارتهای باالتری دارد ،برنده
بازی است .اگر دست دو بازیکن کامالً یکسان و یک ارزش باشد ،مبلغ جایزه میان آنها تقسیم میشود.

شروع بازی پوکر
اولین قدم در شروع بازی پوکر ،تعیین کارت پخش کن است .البته در میزهای پوکر در کازینو ،کارت پخش حرفه ای
وجود دارد و نیازی به تعیین آن نیست ولی در بازیهای دوستانه و دورهمی ،ابتدا باید کارت پخش کن را مشخص
نمود .تعیین  Dealerبا استفاده از رو شی که در باال توضیح داده ام ،صورت میگیرد .
پس از آن ،کارت پخش کن شروع به بر زدن کارتها میکند و در صورت نیاز ،کارتها را برای کات کردن به نفر سمت راست
خود داده و پس از کات ،شروع به پخش کردن کارتها میکند .البته در برخی مواقع ،کارتها پس از مرحله شرط کور یا
Blind Betو پیش فالپ صورت میگیرد.

شرط کور یا Blind Bet
شرط کور یا  Blind Betیعنی شرط بندی قبل از دیدن کارتها .در میزهای پوکر ،نفر اول سمت چپ  Dealerبه Small
 Blindیا  SBمعروف است و قبل از دیدن کارتها ،مبلغی را شرط بندی میکند .نفر دوم سمت چپ  Dealerنیز Big
 Blindیا  BBاست که معموالً دو برابر مبلغ  SBاست .مبلغ شرط بندی شده توسط  BBحداقل مبلغ شرط بندی توسط
سایر بازیکنان است.
مشخص شدن میزان شرط توسط  SBو  BBممکن است قبل از پخش شدن کارتها و یا بعد از آن صورت گیرد ولی در

همه موارد این کار قبل از دیدن کارتها توسط بازیکنان صورت خواهد گرفت .وجود  SBیا  Small Blindدر بازی ضروری

نیست و در بازیهای دوستانه میتوان با  Big Blindیا اولین بازیکن سمت چپ  Dealerبه تنهایی بازی را شروع کرد .

وجود  SBو  BBدر میزهای پوکر ،بخصوص در کازینوها و کالب ها برای ایجاد رقابت و شرط بندی است .عدم وجود
شرط کور توسط  SBو  BBممکن است باعث کنار رفتن یا  Foldکردن بازیکنان قبل از شرط بندی و شروع بازی شود.

هر دست بازی پوکر دارای چند دور است .دور پیش فالپ ،دور ، Flopدور ، Turnدور  Riverو دور رو کردن کارتها یا
 Showdown.در هر یک از این دورها شرط بندی انجام میشود و در بانک میز قرار میگیرد .برنده بازی پوکر در انتها تمام
این شرط ها را به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد .

پیش فالپ یا Pre-Flop
در دور پیش فالپ یا  Pre-Flopکارت پخش کن شروع به پخش کردن کارتها میکند . Dealerابتدا دو کارت را میسوزاند
و سپس از سمت چپ خود شروع به پخش کردن کارتها کرده و به هر بازیکن دو کارت میدهد و آنها را به صورت پشت
جلوی بازیکنان قرار میدهد.
در این بخش معموالً ابتدا  SBو  BBمبلغ شرط را مطابق قوانین بازی پوکر و قوانین میز مشخص یا  Betمیکند .این دو
بازیکن  Betرا قبل از دیدن کارتها انجام خواهند داد .پس از آن بازیکنان کارتهای خود را میبینند و شرط بندی سایر
بازیکنان به ترتیب از سمت چپ  BBشروع میشود .بازیکنان میتوانند  CallکنندFold ،کنند یا با  Raiseکردن مبلغ شرط
را افزایش دهند .

در برخی مواقع شرط کور یا  Blind Betتوسط همه بازیکنان قبل از دیدن کارتهایشان صورت میگیرد ولی مرسوم نیست.

دور اول یا Flop
پس از انجام شرط بندی اولیه ،کارت پخش کن یک کارت را از دسته کارت میسوزاند و سه کارت را به صورت رو وسط
میز قرار میدهد .این کارتها  Community Cardsیا کارتهای زمین یا کارتهای عمومی میز شناخته میشوند و بازیکنان باید
دست خود را مطابق این کارتها سنجیده و تصمیم گیری نمایند.

پس از قرار گرفتن سه کارت عمومی بر روی میز ،بازیکنان دوباره با توجه به کارتها و استراتژی خود ،یکی از تصمیم های
Check ،Raise ،Call ،Betو  Foldرا اتخاذ کنند .چنانچه همه بازیکنان به جز یک نفر  Foldکنند ،آن بازیکن باقیمانده
برنده بازی خواهد شد.

دور دوم یا Turn
پس از پایان  Flopیا دور اولی ،کارت پخش کن یک کارت را میسوزاند و کارت دیگری را به کارتها عمومی روی میز
اضافه میکند .پس از آن دوباره بازیکنان شروع به شرط بندی میکنند و بازی ادامه پیدا میکند.

دور سوم یا River
در دور سوم ،پنجمین کارت و آخرین کارت عمومی به کارتهای روی میز اضافه میشود . Dealerاین کارت را پس از
سوزاندن یک کارت دیگر از دست کارتهای بازی به میز اضافه میکند و بازیکنان دوباره شرط بندی میکنند و بر اساس
کارتها و سایر فاکتورهای بازی ،تصمیم گیری میکنند.

رو کردن دستها یا Showdown
پس از پایان آخرین دور شرط بندی ،نوبت به رو شدن کارتهای بازیکنان باقی مانده در دست بازی میرسد .بازی کنان
باقی مانده به ترتیب از سمت چپ کارت پخش کن یا  Dealerشروع به رو کردن کارتهای خود میکنند و در انتها بازیکنی
که باالترین دست کارت پوکر را دارد ،برنده بازی و برنده شرط های بانک میز است.

گرد آوری شده در مجله ایران گمبلینگ

