
 سپاسگذاری

مولتی فول تشکر کنم؛ از از مایلم از تام گاردنر و دیوید گارنراز بابت دادن این فرصت به من برای نوشتن 

بیل من به خاطر معرفی من به مولتی فول و راهنمایی های هر روزه اش سپاسگذارم؛ از ریچارد امبر و 

کتاب ممنونم؛ و از شما خواننده عزیز بابت انتشارات کینگستون بابت اعتماد به من و ممکن ساختن این 

 .اعتمادتان و خواندن این کتاب متشکرم

 

 

امیدوارم رضایت شما پلیر های ایرانی و با ترجمه این منبع   (Ali_919191 )بنده هم به عنوان مترجم

 .خوب به فارسی جلب کرده باشم  با تشکر 

Insta : persianplo 

  

 :پلیر های اماهاست شریعتی عزیز شروع میکنم که حکایت کتاب رو با این شعر از دکتر 

 گاهی نمیشود که نمیشود ............ گاهی گمان نمیکنی و میشود  

 گاهی نگفته قرعه ب نام تو میشود ........... گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است 

 دای تو میشود گاهی تمام شهر گ............ گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست 

 

81/81/59  
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 به کارگیری این کتاب

. لزوما نیاز نیست که شما تجربه های قبلی در پوکر اوماها داشته باشید تا این کتاب به کارتان بیاید

چهار پیش . اگرچه الزم به ذکر است این کتاب با ذهنیتی برای تازه واردان پوکر نیز نوشته نشده است

 :وجود دارد نیاز برای خواندن این کتاب

 .لیمیت و لیمیت تگزاس هلدم را بازی کرده باشید-پیش از این هر دو حالت نو .8

 .برخی از استراتژی های هلدم را خوانده و فهمیده باشید .2

باالتر از  5فالش پیست، فالش از استریت باالتر است، : برای مثال)با قواعد پایه پوکر اشنا باشید  .3

 ...(است و  4

 .ارتباط با انچه باعث برد شما در اوماها می شود، داشته باشیدذهن بازی در  .4

لیمیت می باشد، -برخی از مهارت ها در تگزاس هلدم از پیش نیازهای طبیعی در یادگیری اوماها پات

در واقع الزم نیست شما حتما کتاب استراتژی . زیرا بسیاری از مفاهیم در این دو پوکر مشابه هستند

ه باشید، اما قطعا آشنایی قبلی با برخی مفاهیم مثل بلوف زدن، موقعیت، و آدزها در های هلدم را خواند

و اگر هر کدام از دو تست پیشین را گذرانده باشید سومین تست ضربه به حریف . پات کمک کننده است

 .می باشد

ارتباط با اینکه  انتقال از هلدم به اوماها نیازمند تنظیم پیش بینی در. نقطه نظر چهارم سیاست می باشد

برای برنده شدن در اوماها حتی گاهی الزم است یک . یک دست چقدر باید باال باشد تا برنده پات باشید

 .توپر، ست متوسط یا ست پایین، فالش یا گاهی ناتز روی فالپ را هم بریزی

 .بهتر است برنامه را به طور خالصه مرور نماییم
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یی موقعیت های پات های بزرگ پرداخته و بررسی می کنیم که ما به شناسا. اهداف در بازی: 8بخش 

 .پس از دیدن فالپ چه تصمیمی بگیریم

-برای افراد تازه وارد در این بازی، به قواعد پایه در اوماها پات. قواعد پایه و مفاهیم کلیدی: 2بخش 

دست و اهمیت فکر  برای همه افراد نیز به مفاهیم کلیدی شامل قدرت احتمال یک. لیمیت می پردازیم

 .کردن، پرداخته می شود

کارت استاندارد برای احتمال استریت شدن وجود دارد، در  83با چهار کارت، . احتمال استریت: 3بخش 

ضمنا اکثر پات های . کارت محتمل استریت وجود دارند 31کارت محتمل استریت و حتی  81حالی که 

د بیشتری بازیکن با احتمال استریت شدن می باشد؛ که لیمیت شامل یک یا تعدا-بزرگ در اوماها پات

احتمال استریت از فاکتورهای بزرگ یگانه موثر بر . منطق احتمال استریت شدن را قابل فهم می کند

 .ساختار شروع دست می باشد که در اینجا به ان می پردازیم

را به چند گروه تقسیم می دستهای قابل بازی (. پیش از فالپ)فالی -شروع دست و بازی پری: 4بخش 

ضمنا . سپس گروه ها را با توجه به قدرت مند، خوب، متوسط، لب مرز، و بد دسته بندی می کنیم. کنیم

 .موقعیت و مقدار بر دستی که با آن بازی می کنیم و چگونگی بازی کردن پیش از فالپ موثر است

یج پیش از فالپ، شامل دو پر، ست راهنمایی های بازی برای موقعیت های را. پس از فالپ: 9بخش 

 .را ارائه می کنیم( پایین تر)، و فول (سه)

 .شامل تمرین های دست های مختلف و موقعیت ها می باشد. موقعیت ها و تمرین دست ها: 6بخش 

مدیریت سرمایه، درس های سرمایه گذاران، برنامه هایی برای یادگیری . سر تیترهای مختلف: 1بخش 

 .حرفه ایپوکر به صورت 

telegram: @casinoyabtelegramtelegram: @casinoyabtelegram

WWW.CASINOYAB.NETWWW.CASINOYAB.NET



یک واحد در رایج ترین فرم اوماها، که همچنین سرمایه .  high/lowاوماها لیمیت با تقسیم : 1بخش 

آسان ترین بازی اوماها می باشد، به عالوه از پیش نیازهای  hi/loاوماها لیمیت . خوبی نیز ایجاد می کند

 .. می باشد hi/loلیمیت تقسیم -اوماها پات
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 1بخش 

 اهداف بازی

 لب مرز بودن برای بازیکن پوکر چه وقتی است؟

 .نیست 91-91لیمیت بازی -اوماها پات. میخواهم یک راز را با شما در میان بگذارم

لیمیت فکر می کند، اولین چیزی که به ذهنش می رسد، -وقتی یک بازیکن معمولی در مورد اوماها پات

ازکنی که روی فالپ ست شده و بازیکن دیگری که احتمال میان ب( اعالم همه ژتون ها)این -تقابل آل

و درست است که گاهی با یک دست ست باال روی . استریت با احتمال فالش شدن را دارد، می باشد

همینطور در این شرایط .  فالپ همه ژتون هایت را در مقابل یک دست باال با احتمال برد، قمار می کنی

برای مثال وقتی فردی ) dogیا ( مورد عالقه خودتان)ایین ممکن است شما یک دست فیوریت پ

k,Q,10,9 در مقابل دستی با احتمال برد باال داشته (دارد و منتظر استریت شدن است، اما نمی شود ،

اما این موقعیت ها کمتر رایج اند و باید کمی در بازی پوکر قمار کنید، و کامال دلیل سفسطه . باشید

 .امیزی است که وقتی همه پولت را وارد بازی می کنی در شرایط قمار باشی

 ی بازیکن پوکر کجاست؟ وقتی فالپ را می بینیم چه کنیم؟پس لب مرز برا

فاصله بین بازیکن خوب و بازیکن عالی به بزرگی  -یا هر بازی اوماها -حقیقت این است که در پوکر

موقعیت های زیادی وجود ( لیمیت اوماها-پات) PLOو در . فاصله بین بازیکن خوب و بازیکن بد نیست

تجربه یا کم تجربه می تواند اشتباهاتی کند که برایش گران تمام شود و گاهی دارد که در انها بازیکن بی 

 .هم اینطور می شود

معموال یک بازیکن روی ناتز ها حساب کرده و تمام پولش را وسط می گذارد، که باعث می شود نه تنها 

را همراه با  هیچ موقعیتی برای برد نداشته باشد بلکه ممکن استبا بازیکن دیگری که همان استریت
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در مواقع دیگر یک بازیکن کم تجربه ممکن است پات را با آندرفول . احتمال بیشتر دارد، رقیب شوند

و تاپ ست ( فول باالتر)یا ست میانی، یا فالش بدون هیچ ناتزی ، که ناگهان به اورفول ( فول پایین تر)

ین است که بازیکنان ضعیف با دستی اما حالت معمول تر ا. و ناتز فالش تبدیل شده، ببرد( ست باال)

 .بدون ناتز شرط های باال ببندند

وقتی بازیکن بازنده تمام پول خود را در چنین مواقعی شرط بندی می کند، بدشانسی نیست بلکه بازی 

 .بد اوست

برای رسیدن به این هدف الزم است وقتی پات . معموال محرک بازی بردن تمام پول رقیبانتان می باشد

که الزمه ی ان شناسایی موقعیت هایی است که به پات . ی بازی می شود در شرایط مسلطی باشیمبزرگ

 .های بزرگ ختم می شود و اینکه بفهمیم نگه داشتن په دستهایی در این موقعیت سودآور است

 :هدف ما موارد زیر می باشد

 ناتز استریت .8

 ناتز فول هوس .2

 اورفول در مقایسه با آندرفول .3

 ستست درمقابل  .4

 فالش در مقابل فالش .9

 احتماالت+ تاپ ست  .6

 احتمال مسلط شدن .1

 ناتز استریت
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لیمیت شامل یک یا چند بازیکن با احتمال استریت شدن یا دو -بیشتر پات های بزرگ در اوماهای پات

و  -این روی فالپ است-مورد بعدی اغلب تقابل آل. بازیکن که استریت های همانند هم دارند، می باشد

 .که می دانید پول بیشتری نسبت به اغلب موارد وارد بازی می شودهمانطور 

 A♥ k♦ ♥8 ؛7♠ 8♣ 9♣ 01♠. دالر در پات است 21و  9♠ 6♣ 9 ♠فرض کنیم روی فالپ داریم 

 دالر 01 تام .دارد استریت احتمال و گشنیز فالش بااحتمال دستی دیوید .باشند می استریت ناتز 7♣

 با بازیکن دو هر دیگر دادن ریز بار چندین از پس و دهد، می ریز دالر 81 تا دیوید و بندد می شرط

 .دهند می این-آل دالر 0111 مبلغ

 دارید؟ دوست بیشتر را دست کدام

 هر پیک، از کارتی هر 7 یا 8 :دارد احتمال چندین او چون .است تر قوی دیوید دست که است واضح

 و دارد استریت ناتز تام اما .ببرد را پات و رفته باالتر دستش شود می باعث هوس فول یا گشنیز، از کارتی

 0111 دالری، 01 پات نصف از تام اساسا .باشد می دور روی دیوید نتیجه در نداشته، دیگری ارتقا هیچ

 دیوید مورد این در .است داده دست از ندارد برد برای شانسی هیچ که دستی روی را پولش از کامل دالر

 .است برده را پات پول 1:0 نسبت یک با کیریس هیچ بدون 65%

 امکان که داشت وجود حالت تعدادی و شد، می رو روبه بدی فالپ با دیوید است ممکن که صورتی در

 را باالتری استریت 9 یا 8 شود باعث توانست می 010807 از کارتی هر .باشد پات این برنده تام داشت

 می باعث 9080705 ببرد، را پات و شود فالش شود می باعث پیک برگ دو با 807 هر دهند، تشکیل

 کارت 7 تواند می ست و استریت ناتز برای 8070505 یا 9090807 که حالی در شود، هوس فول شود

 .ببرد هوس فول ایجاد با را ریور روی کارت 01 و ترن روی
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ما نمی : ن است کهاما نکته واضح ای. در واقعیت، بازیکن ضعیف تر احتمال باخت کامل را نیم دهد

می خواهیم ناتز استریت بر روی فالپ با احتمال برد  -خواهیم صرفا روی فالپ ناتز استریت داشته باشیم

 .باشد

زمانی که پات قوی است و شما یک ناتز . از طرف دیگر تام می تواند به اسانی از این دست خارج شود

به خصوص  -ست که با دقت تصمیم بگیریداستریت روی فالپ بدون احتمال برد دارید، خیلی مهم ا

در این مورد اغلب بهتر است یا کال کنید یا اگر با ریز مواجه . وقتی دو کارت هم رنگ روی زمین هست

 .پس از فالپ، بیشتر به این ایده می پردازیم: 9در بخش . شدید فولد دهید

ه معنای برنده شدن شما در پات ناتز استریت که روی فالپ خورده لزوما ب :PLOبازی بزرگ  1#مفهوم 

 .نیست

 3بزرگترین خطا برای بردن بازی با ساختار ضعیف می باشد، که در بخش  :PLOبازی بزرگ  2#مفهوم 

احتمال استریت؛ خطای بزرگ دیگر گرفتن تصمیم های ضعیف پس از فالپ : به ان خواهیم پرداخت

 .است

تز استریت دارید، زمین دو خال هم رنگ دارد و هنگامی که روی فالپ نا :PLOبازی بزرگ  3#مفهوم 

یک استثنای . شما خودتان احتمال فالش شدن ندارید، برای شرط بندی یا ریز دادن با دقت عمل کنید

 .واضح ان وقتی است که شما ناتز استریت همراه با ست برای احتمال فول هوس را دارید، می باشد

وقات ممکن است درست باشد که ناتز استریت را روی بعضی ا PLOدر  :PLOبازی بزرگ  4#مفهوم 

 .فالپ فولد دهیم

بیشتر این . تنها دستهای با پتانسیل بازی در پات های بزرگ را بازی کنید :PLOبازی بزرگ  5#مفهوم 

دستها این قابلیت را دارند که روی فالپ ناتز استریت همراه با احتمال باال برای استریت باالتر یا احتمال 

 .معموال این دستها پتانسیل و احتمال فالش را نیز دارند. فول هوس باشند
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 ناتز فول هوس

برای مثال، فرض . بر ناتز استریت دارای احتمال، احتمال ناتز فول هوس روی فالپ را نیز داریدعالوه 

شما شرط . دارید، که ناتز فول کوئین و جک را دارید J, Q, K, Aباشد، و شما  Q, Q, Jکنید فالپ 

ی دهد و را برای مطابقت با فول هوس دارد، ریز م Q, J, 9, 10بندی می کنید و بازیکن دیگری که 

اما اگر . این موقعیت مناسبی برای شما می باشد چون شما نخواهید باخت. تمام پول وارد پات می شود

 .احتمال دارد این اتفاق بیافتد% 4174بخورد شما تمام پات را خواهید برد، که  Kیا  Aروی ریور یک 

ده، که شریک نگارشی وی لیمیت توصیف کر-لیمیت و نو-این موقعیت را استوارت ریبون در پوکر پات

البته باید اضافه کنم درصدها دست مختلف اوماها در واقع هیچ گاه ندیدم چنین . باب کیفون می باشد

 .موقعیتی رخ دهد

کارت های بزرگتر نسبت به کارت های کوچکتر مزیت  PLOدر بازی بزرگ : PLOبازی بزرگ  6#مفهوم 

 .دارند

 اورفول در مقایسه با آندرفول

می باشد، در حالی که آندرفول ممکن است یکی از دستهای  PLOیکی از دستهای سوداور در  اورفول

در غیر این صورت نیز معموال بازیکنان خوب در رابطه با . باشد -به ویژه برای بازیکنان تازه وارد-پرهزینه

را روی فالپ آندرفول اشتباهات بزرگی می کنند، با اطالع از اینکه تنها یک دست می تواند ان ها 

 .شکست دهد

 1 5 5اول، فرض کنیم فالپ . اورفول در مقایسه با آندرفول در دو ساختار کلی روی فالپ اتفاق می افتد

در حالی  -برای ناتز فول هوس 1فول  5 -دارد J 81 5 1یکی از بازیکنان اورفول . با پر باال خورده است
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بازیکن با دست آندرفول هم ممکن است شکست . دارد 5را برای فول  6 1 1 1که بازیکن دیگر آندرفول 

 .خورده و هم احتمال باخت کامل را دارد

در این مورد بازیکن که پاکت . باشد، که پر پایین خورده است 1 1 5حالت دوم این است که اگر فالپ 

ه بازنده اندرفول است ک J 81 5 1باشد اورفول بوده، در حالی که بازیکن با دست  J 81 5 5با دست  5

 .دیگری است

و وقتی اتفاق می افتد هم . اورفول در مقابل آندرفول همیشه اتفاق نمی افتد، اما غیر رایج هم نیست

بازیکنان خوب و هم بازیکنان بد در مورد اورفول عملکرد خوبی دارند، ولی بازیکنان خوب نسبت به 

در ارتباط با چگونگی بازی با دست  9در بخش . بازیکنان بد خیلی کمتر در دست اندرفول می بازند

 .اورفول و اندرفول عمیقتر صحبت خواهیم کرد

 .آندرفول معموال برای بردن پات کم یا از دست دادن یک پات بزرگ است :PLOبازی بزرگ  7#مفهوم 

 ست در مقایسه با ست

رود به ریور است در هلدم ست معموال بلیط و. لیمیت بازی می شود-ست پایین یا متوسط در اوماها پات

اما در اوماها تقابل ست با ست کمتر رایج است، از . و دستی است که می توانید پات بزرگی را با ان ببرید

کارت از دیلر می گیرد بر خالف احتمال باال، حتی ست باال معموال یک دست  4انجایی که هر کسی 

متوسط صرفا فیوریتی خالف دستهای و وقتی پات های بزرگ بازی می شود، ست پایین و . فیوریت است

طبق این گفته بهتر است که تمام پات را با یک ست باال ببریم تا اینکه یک ست . با احتمال باال هستند

بهترین راه برای پیشگیری از گرفتن تصمیم های دشوار در مورد هر پیزی به جز ست . متوسط یا بدتر

 .رهای پایین شروع نکنیمباال، معموال این است که از همان ابتدا با پ

هنگامی که پات های بزرگ بازی می شود، ست پایین و متوسط معموال یا : PLOبازی بزرگ  8#مفهوم 

 .می باشند big dogفیوریت پایین هستند یا 
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 1الزم به ذکر است که پر . باید از پرهای کوچک تر معموال پرهیز کرد :PLOبازی بزرگ  9#مفهوم 

 .کوچکترین پر است که می توان روی فالپ بدون امکان استریت شدن وجود داشته باشد

 فالش در مقابل فالش

کارت هم رنگ روی فالپ شما را از  3معموال . اتفاقی نادر است PLOاین در تقابل فالش با فالش در -آل

خال پیک دارد، در این ست برنده است، چه  3بازیکنی که آس پیک را در فالپی با . باز می دارد حرکت

اما معموال بازیکن ممکن است سرسختانه تصمیم گرفته و . او پیک دیگری در دستش داشته باشد یا خیر

بداند نشان ( فالپپس از : 9بخش )کال کند تا در ریور فالش دیگری بیاید، اگر او در ارتباط با بلوف آس 

 .می دهد که ناتز فالش را دارد، در صورتی که تنها آس دارد

موارد دیگری نیز وجود دارد که بازیکن که ناتز فالش را دارد، با شرط بزرگی از طرف بازیکنی که فالش 

ت یا که بازیکن ممکن است احتمال ناتز فالش به عالوه احتمال استری. پایینتر از او را دارد مواجه شود

 .ست یا حتی دو پر را داشته باشد؛ دوم وقتی است که از طرف مقابل با فالش غافلگیر شوی

 می J ♣1 ♦3♠ فالپ .دار را A ♣7 ♥5 ♠6♣ اولن و دارد را  J ♥J ♠ 01 ♣9♣برای مثال بیل 

 باعث که خورد می K♣ ریور و 6♣ ترن .باشد استریت ناتز اولین و باال ست بیل شود می باعث که خورد

 خودش فالش که کند می فکر بیل مورد این در .شود دوم فالش ناتز بیل و شده فالش ناتز اولن شود می

 شرط فالپ روی و بوده گشنیز ناتز شامل که باشد داشته دستی اولن که است کم امکانش و است خوب

 .دهد افزایش ریور روی را شرط دیگر بار یک که خواهد می بیل .ببندد

 به یزیچ هر با پات در زیاد پول گذاشتن از کلی قانون یک عنوان به :PLO بزرگ بازی 01# مفهوم

 .کنید خودداری فالش ناتز جز

 احتماالت +ست تاپ
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 اول :باشد می بزرگتر بندی شرط نیازمند اما است، خوب ست مقابل ست در ای-آل تقابل اخر در بودن

 هر) باشد باال ست باید شما ست (دارید پر یک دستتان در که وقتی 7:9:0) باشید ست فالپ روی باید

 فالپ روی باید هم دیگری فرد همینطور ،(شود می کمتر قضیه این احتمال باشد کوچکتر ست چقدر

 .کند بازی وارد را هایش چیپ تا کنید متقاعد را او باید ان از پس و -باشد ست

 بیشتر بینید، نمی PLO در خصوصی به حرکت یچه و هستید ست تاپ فالپ روی شما که وقتی اغلب

 دستهای وقتی PLO در و .پایینتر ست تا هستید باال احتمال با دست یک مقابل در اید می نظر به

 صرفا فالپ روی که نیست این ما هدف .باشند فیوریت دست یک توانند می شوند، می بزرگتر محتمل

 با ست یک فالپ روی که .باشیم داشته وجهی دچن دست یک خواهیم می بلکه باشیم داشته ست یک

 .باشیم داشته فالش یا/و استریت احتمال

 فیوریت دست دیگری، محتمل دست مقابل در فالش ناتز احتمال با ست که است ذکر به الزم همچنین

 37 مقابل در 53 درصد با فیوریت 1♦ ♣8 9♦ فالپ با A ♦0 ♣9 ♠9♠ مثال برای .اید می حساب به

 یکی این (.کارت 01 توسط فالش همراه به شدن استریت احتمال) است J♦ ♣01 ♣7 ♦5 دست برای

 خوب باعث انچه تعریف "اشتراکند در هم با همگی که کارت چهار" که است پیشنهاد این ارائه دالیل از

 A ♦0 ♣9 ♠9♠ مثل دستی حالیکه در .کند می محدود را باشد می PLO در دست یک شروع شدن

 قابل بنابراین و باشد می قبول قابل فالپی اوردن دست به قادر Q♦ ♠J ♦01 ♠9 مثل دستی به نسبت

 .شود زده خوبی فالپ فالش ناتز احتمال با باال ست از تر قوی دستی برای که است سخت است، تر تامل

 همراه سوت آس) ببینند تر ارزان چیپ با فالپی A ♦0 ♣9 ♠9♠ مثل دستی با که دارند دوست همه

 (.سوت آف پر با

 برای فالپی بلکه نزنیم ست تاپ برای فالپی تنها که است این ما هدف :PLO بزرگ بازی 00# مفهوم

 .باشد می سوت آس با (سوت ترجیحا) رابط بدون پر با بازی قمار حالت بهترین .بزنیم چندگانه دستهای
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 کارت-83استریت با ست در مقابل احتمال ناتز 

 

 کارت-86ست در مقابل احتمال ناتز استریت با 

 

 کارت-21ست در مقابل احتمال ناتز استریت با 
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 احتماالت مسلط شدن

با انتظارات . بازی بر اساس احتمال انجام میگیرد% 55این است که حدود  ploحقیقت در ارتباط با 

کمی، اغلب در پاتهای بزرگ هنگامی که یک بازیکن روی فالپ ناتز است و بازیکن دیگر ناتز دوم است 

همانطور که دیدیم وقتی دو بازیکن روی فالپ . مثل ناتز فالش در مقابل ناتز فالش دوم، رقابت می شود

زمانی . ستریت هستند نتیجه پایانی اغلب توسط احتماالت دوباره برای بازیکنان مشخص می شودناتز ا

دو برابر احتمال فول . دارد J,Q,K,Aمی خورد و بازیکن رقیب  J,J,Tدارد وفالپ  J,T,9,8که بازیکنی 

نیست، از  حتی در تقابل ست با ست شرایط بالکر برای بازیکنی که ناتز دارد. هوس بزرگتری را دارد

یا فالش را برای گریز از این شرایط /با ست متوسط نیز ممکن است آدز استریت وانجایی که بازیکن 

 .داشته باشد

به عالوه اکثر . در ارتباط با احتماالت باال اتفاق می افتد PLOطبق این گفته بزرگترین اشتباهات در 

سه راه پایه وجود دارد که . یت می باشدمتمرکز بر احتماالت مربوط به استر PLOپاتهای بزرگ در 

 .بازیکنی با احتمال مسلط یک پات بزرگ را از بازیکنی که کمتر به احتماالت اتکا می کند، ببرد

وقتی بازیکنی با احتمال استریت بدون ناتز یک شرط بزرگ می بندد، وقتی دومین دست خوب  .8

 .رزش دست را اقتباس می کندرا داشته باشد، بازیکنی با تسلط احتمال ناتز استریت ا
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بازیکنی با احتمال استریت بدون ناتز ممکن است روی ترن ناتز استریت شود؛ این به ویژه وقتی  .2

سوت داشته باشد یا احتمال استریت را زمانی که دو -صحیح است که بازیکن یک دست آف

 .کارت هم رنگ روی زمین هست، دارد ولی خودش احتمال فالش را ندارد

کارت دارد نسبت به بازیکنی که احتمال استریت  83ی که یک پر با احتمال استریت بازیکن .3

 .کارت دارد مزیت داشته و الزم نیست پیشرفتی کند تا بتواند برنده باشد 83تکراری با 

 احتمال مسلط در مقایسه با احتمال بدون ناتز 1#مورد 

وقتی بازیکنی ناتز استریت روی فالپ باشد از بازیکنی که ناتز استریت دوم را دارد پات بزرگتری نخواهد 

در این مورد . برد، این مورد زمانی که استریت پایینتر روی ترن یا ریور ایجاد شده کمتر صحیح است

-ایین تر اقتباس می کندبازیکنی که مسلط به احتمال ناتز استریت باشد ارزش را از دست با احتمال پ

احتماال با شرط بزرگتری زمانی که  –زمانی که بازیکن با احتمال بیشتر شرط میبندد روی فالپ و ترن 

 .از دست می دهد -دست ناتز دوم  روی ترن یا ریور است

کارت شامل یک ناتز می باشد که در -88کارت و -83منظور از احتمال ناتز استریت، احتمال استریت با 

 .خش سوم به ان می پردازیمب

می خورد که به شما  ♠9♦7♥3دارید و فالپ  ♦J♠T♦8♠6دالر شما 9/دالر9فرض کنیم در یک بازی 

با  -احتمال دارد% 95یا جک در ریور  81یا  9،6،1هر  -کارت را می دهد 86احتمال ناتز استریت با 

. استریت بیشتر می دهد 4ه شما احتمال دو فالش بکدور، در حالیکه یک کینگ یا کوئین روی ترن ب

ناتز داشته و  6کارت را دارد اما  86دارد که احتمال استریت با  ♦8♣6♥5♣4( نیم گیر)اسمال بالیند

هم شما . هیچ پتانسیلی برای فالش با این دست وجود ندارد، در حالیکه هیچ کس دست با ارزشی ندارد

 .دالر دارید 8111و هم رقیبتان 

telegram: @casinoyabtelegramtelegram: @casinoyabtelegram

WWW.CASINOYAB.NETWWW.CASINOYAB.NET



توضیح دهم که اگرچه فرمان دست شماست اما ممکن است برای رقیبتان نیز شانسی بهتر است اینطور 

 .اتفاق بیافتد

و همه فولد می دهند و ( پات کامل)دالر شرط می بندید  29اگر  همه چک دهند تا نوبت شما، شما 

مال بالیند با بیاید، اس 81یا  6،1اگر اسمال بالیند کال کند و روی ترن یا ریور . شما برنده خواهید بود

 9اگر روی ترن . همه پول که در پات گذاشته را کال میکند یا پول بیشتری با شرط بندی بیشتر می بازد

یا جک خواهید  6،1،81بخورد و همه پول وارد پات شود، شما او را شکست داده و تمام پات را با یک 

 4و اگر یک . ر فالش شویدپیک بخورد، شما ممکن است روی ریو 9خشت یا  9برد؛ اگر روی ترن 

 84شما هم هنوز . بخورد که به رقیبتان تنها ناتز استریتی که ممکن است شما را شکست دهد را دادرد

به . کارت دارید که استریت باالتری شوید، که فقط سه تا از انها شما را در پات با رقیبتان شریک می کند

 .شما احتمال فالش همراه با احتمال استریت می دهد پیک یا خشت بخورد به 4عالوه اینکه اگر اتفاقا 

روی احتمال شرط ( گیر)به جای یک چک دادن فرد بالیند . معموال پات سریعتر ساخته می شود

دالر ریز می دهید و او کال  811دالر شرط می بندد و شما مقدار ماکزیمم  29در این مورد او . میبندد

سه برابر بزرگتر از وقتی است که روی فالپ شرط بسته و کال می دالر است و  229حاال پات . می کند

ناگهان هزینه یک استریت بازنده روی ترن بسیار از حالت عادی ان . کند، و نه برابر شرط روی فالپ است

 .بیشتر است

نکته این است که شما یک فیوریت خوب برای بردن وقتی که رقیبتان روی فالپ، ترن یا ریور فولد می 

نکته جالب توجه در این مورد این است که اگر تمام پول در . دارید یا پات بزرگی را خواهید برد دهد

به او یک پر میدهدو  9،6،1،1اما تغییر دست رقیب به  -داشتید 6:8بازی بود شما فیوریتی با نسبت 

وقتی پولی  باشد؛این می -اگرچه در نظر داشته باشید که پوا ال. خواهید شد 9:4شما فیوریتی با نسبت 

روی ریور می باشد، برای زمانی  9،6،1،1فیوریتی برای بلوف دست  j،T،6،1برای بازی باقی مانده باشد، 

 .که هر دو بازیکن فرصت را از دست می دهند
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 .بر احتماالت ناتز متمرکز شوید :PLOبازی بزرگ  12#مفهوم 

 .انسیل یک بازی باال را دارداحتمال ناتز استریت باال پت :PLOبازی بزرگ  13#مفهوم 

 دستاورد فرصت 2#مورد 

به طور قابل توجهی ارزش خود را وقتی یک فالش ( یا حتی یک استریت ایجاد شده)احتمال استریت 

اول اینکه . ظاهر شود و خودتان احتمال فالش شدن نداشته باشید و برخی دالیل دیگر از دست می دهد

. ارت های کمتری استریت شما را به فالش روی زمین تبدیل می کندشما خودتان ناتز کمتری دارید و ک

 .دوم اینکه شما خود حتی وقتی ناتز استریت روی ترن هستید منتظر فرصت دیگری می باشید

. هنوز، بازیکنان در این موقعیت روی احتمال استریت حساب می کنند، و خود را منتظر فرصت می بینند

می خورد که به شما احتمال ناتز استریت با  ♠2♣8♠9دارید و فالپ  ♣K♠Q♣J♠Tفرض کنیم شما 

منتظر فرصت  ♥K♦Q♥J♦Tبازیکنی با دست . کارت و احتمال فالش و فالش بک دور را می دهد-83

برای خود است که هر دو شما ممکن است روی ترن استریت شوید، با ایت فرض که کارت هم رنگی 

 .خورده نشود

کارت و ناتز فالش نسبت به هر دست محتمل -83ی با احتمال ناتز استریت با از طرف دیگر بازیکن

 ♠4♥7♠8با فالپ  ♦A♠J♠T♦9یعنی  -الزم به ذکر است که در میز زیر این دست. دیگری مزیت دارد

 .کارت را دارد-86احتمال ناتز استریت با 
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  cardplayers.comمنبع *

. وجود دو کارت هم رنگ روی زمین احتمال استریت را بی ارزش می کند :PLOبازی بزرگ  14#مفهوم 

 .در این شرایط وقتی خودتان کارت هم رنگی ندارید روی احتمال استریت حساب نکنید

 .سه کارت استریت با آس سوت پتانسیل بازی بزرگ خوبی دارد :PLOبازی بزرگ  15#مفهوم 

 احتمال پوشش+ احتمال مسلط پر: 3#مورد 

الزم . کارت کمتر محاسبه می شود -83زش یک پر به تنهایی اغلب در زمان وجود احتمال استریت با ار

ارزشی دو  -کارت -83یک پر با احتمال ناتز استریت با  – J,T,9,8به ذکر است که در میز قبل دست 

اتز استریت گفته شده که یک پر و احتمال ن. دارد A,J,T,9در مقابل دست  J,T,9,8برابر ارزش دست  

کارت به تنهایی، مزیت باالتری دارد، از انجایی که نیاز به  -83کارت نسبت به احتمال استریت یا  -83با 

 .اثبات برد ندارد

نزدیک به  K, Q, J, T، برای پر تاپ و احتمال ناتز استریت با دست T,9,4برای مثال، روی زمینی با 

روی میزی (. کارت به تنهایی 83احتمال ناتز استریت با ) مورد عالقه تر است K, Q, J, 5نسبت به  4:8

این . را دارد A, I, T, 5در مقابل  4:8تقریبا احتمال فیوریتی با نسبت  A, A, J, Tدست  K, Q, 4با 

کارت با هم پتانسیل چندگانه دارند، می  4فالپ که همه -موضوع مربوط به ارزش بازی با دست در پری

 .باشد

عالوه بر دیگر موارد ممکن، سه کارت استریت با پر و چهار کارت مرتبط : PLOبزرگ  بازی 16#مفهوم 

 .کارت ایجاد کند -83می تواند یک پر با احتمال استریت با 

بازی با دستی تنها با سه کارت مفید تنها مزیتی برای بازی با موقعیتی  :PLOبازی بزرگ  17#مفهوم 

 .خوب محسوب می شود
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-کست دادن در بازی را فهمیدید، می توانیم به قوانین پایه و مفاهیم اوماها پاتحاال که چگونگی ش

 .لیمیت بپردازیم
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 2بخش 

 قوانین پایه و مفاهیم کلیدی

 لیمیت چیست و چگونه بازی می شود؟-اوماها پات

تجربه در بازی لیمیت این است که شما اول باید کمی -یک پیش نیاز طبیعی برای یادگیری اوماها پات

-لیمیت و لیمیت باشد، اگر نه ساختار پات-تگزاس هلدم داشته باشید، و ترجیحا با هر دو ساختار نو

با داشتن این تجربه اوماها بازی اسانی خواهد بود، از انجایی که اساس بازی ها . لیمیت نیز کافی است

ود دارد که حائز اهمیت هستند، و اگرچه تفاوت هایی میان این بازی ها وج. نزدیک به هم می باشند

 .تاثیرات ویژه ای بر استراتژی های بازی کردن بدون توجه به شکل بازی فردی دارد

 قواعد پایه و ساختار بالیند

قواعد پایه اوماها نسبت به هلدم قابل شناسایی می باشد، جز این که هر بازیکن چهار کارت از دیلر می 

. کارت ممکن، استفاده کند -9ترکیب سه کارت از زمین برای تشکیل بهترین گیرد و باید از دو تا انها با 

که بر خالف هلدم می باشد که در ان بازیکن تنها یک کارت از همه کارت هایش را با چهار کارت یا 

نتیجه این است که شما باید دو . کارت خود به کار می گیرد -9کارت برای تشکیل بهترین  9حتی همه 

روی  ♥A♠7♣6♦2برای مثال، )ا در دست خود داشته باشید تا بتوانید فالش داشته باشید کارت سوت ر

زمین )؛ به عالوه وقتی روی زمین از یک کارت سه تا داریم (فالش نمی شود ♠J♥3♠4♠8♠9زمینی با 

 .باید یک پر در دستتان داشته باشید تا فول هوس شوید( است X,X,9,9,9شامل 

دیلر با یک دایره سفید رنگ مشخص می . نیز با دیلر در حال چرخش بازی می شودهمانند هلدم، اوماها 

شود که به ان مهره دیلر می گویند که پس از هر دست به صورت چرخشی به بازیکن سمت چپی داده 

 .می شود

telegram: @casinoyabtelegramtelegram: @casinoyabtelegram

WWW.CASINOYAB.NETWWW.CASINOYAB.NET



را پیش از تقسیم ( گیر)لیمیت معموال با دو یا سه بازیکن بازی می شود که مبلغ بالیند -اوماها پات

دالر بازیکن سمت چپ دیلر اسمال  9/دالر 2برای مثال، در یک بازی . کارت ها توسط دیلر می پردازند

دالر می  9بوده و ( گیر)دالر می پردازد، و بازیکن سمت چپ او بیگ بالیند  2و ( نیم گیر)بالیند بوده

 9اسمال بالیند است و دالر بازیکن سمت چپ دیلر  29/ دالر io/ دالر 9در بازی سه بالیندی . پردازد

دالر می پردازد و بازیکن سمت چپ او  81دالر می پردازد، بازیکن سمت چپ او میدل بالیند است و 

مجزایی  -بعضی بازی ها دو بالیند دارند و همینطور مقدار. دالر می پردازد 29بیگ بالیند است و 

دالر داریم  2دالر و یک بالیند  8ک بالیند دالر، ی 9دالر با ورودی  2/ دالر iورودی؛ برای مثال در بازی 

 .دالر کال کند 9ولی بازیکن باید برای ورود به بازی 

بازیکن سمت چپ بیگ بالیند اول بازی می کند، . پیش از فالپ هر بازیکن چهار کارت از دیلر می گیرد

ین عمل در تمام طول میز ا. و باید یا فولد دهد، یا مقدار بیگ بالیند و ورودی را کال کند و یا ریز دهد

 .ادامه دارد تا به بیگ بالیند برسد که اخرین فرد بازیکننده پیش از فالپ است

سپس دیلر کارت . سپس دیلر سه کارت را به رو روی میز قرار می دهد، و شرط روی نوبت انجام میگیرد

. ی صورت می گیردو یک بار دیگر روی نوبت شرط بند -کارت ترن -چهارم را روی میز قرار می دهد

را روی میز قرار می دهد و دور اخر شرط بندی صورت می  -کارت ریور–پس از ان دیلر کارت پنجم 

روی فالپ و هر دور شرط بندی، بازیکن اول سمت چپ مهره دیلر اول بازی می کند و بازیکنی . گیرد

 .که مهره دیلر را دارد اخر از همه بازی می کند

ی بازیکن در دست پس از ان که شرط بندی روی ریور تمام شد باقی مانده باشند، اگر دو یا تعداد بیشتر

شامل دو کارت از دست خودش و  -کارت 9در چنین شرایطی بازیکن با بهترین . باید کارت ها شو شوند

 .برنده می شوند -سه کارت از روی زمین

 لیمیت-بازی پات

telegram: @casinoyabtelegramtelegram: @casinoyabtelegram

WWW.CASINOYAB.NETWWW.CASINOYAB.NET



لیمیت می -اماها پات لیمیت، ساختار شرط بندی در پاتنیرنگ امیز ترین جنبه برای بیشتر بازیکنان در 

لیمیت نیازمند ان است که -پات. لیمیت بازی می شود-باشد، زیرا هلدم بیشتر با ساختار لیمیت یا نو

دیلر این کار را برای شما خواهد کرد و به شما خواهد . حواستان به پولی که وارد پات می شود باشد

دارد و چقدر می توانید شرط ببندید، اما به نفعتان هست که خودتان قادر گفت چه مقدار در پات وجود 

 .به انجام ان باشید

کمترین شرط برای شروع یک دور شرط بندی مقدار ورودی می باشد که معموال برابر مقدار بیگ بالیند 

دالر  9ید دالر کمترین مقدار که می توانید روی فالپ بگذار9/ دالر 9برای مثال در یک بازی . است

دالر  9دالر وجود دارد اما شما باید  2دالر و  8دالر، دو بالیند  9دالر با ورودی  2/ دالر 8در بازی . است

کمترین مقدار ریز برابر . دالر است 9بنابراین کمترین مقدار شرط . کال کنید تا بتوانید وارد بازی شوید

اگر -ببندد کمترین مقدار ریز برای بازیکن بعدیدالر شرط  29بنابراین اگر بازیکنی . مقدار شرط است

 19؛  بازیکن بعدی می تواند در کمترین حالت (دالری 29ریز ) دالر است  91برابر  -این نباشد -آل

 (.دالر مقدار ریز بازیکن قبلی بود 29)دالر ریز دهد 

دالر در پات باشد،  29اگر . بیشترین مقدار شرطی که بازیکن می تواند برابر با مقدار پات می باشد

اگرچه در بازی هایی که چیپ استفاده . دالر است 29بیشترین مقداری که بازیکن می تواند شرط ببندد 

دالر که همه شرط ها جز برای  3/ دالر 2برای مثال در بازی . می شود، اغلب این مقدار افزایش می یابد

 .ر در پات شرط ببندددال 813بالیند اصلی  دالر است، بازیکن معموال می تواند 

الزم به . بیشترین مقداری که بازیکن می تواند در موقع مواجه با یک شرط ریز دهد برابر مقدار پات است

برای مثال اگر . ذکر است که این شامل مقداری که بازیکن باید برای کال کردن شرط بگذارد می باشد

 29دالر شرط ببندد، بازیکن بعدی می تواند  29دالر پیش از فالپ در پات باشد و اولین بازیکن  29

دالر پیش از فالپ  29اگر . دالر می شود 811دالر بیشتر ریز دهد که مجموعا برابر  19دالر کال کند و 
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دالر شرط می بندد و بازیکن بعدی کال می کند، بازیکن سوم می تواند  29در پات باشد اولین بازیکن 

 .دالر می شود 829دهد که مجموعا برابر دالر ریز  811دالر کال کند و  29

، شما می (دالر 29)بهتر است به یاد داشته باشید که وقتی اولین بازیکن برابر مقدار پات شرط می بندد 

اگر یک بازیکن تمام پات را شرط بندی کند و بازیکن (. دالر 811)توانید تا چهار برابر شرط او ریز دهید 

برابر مقدار شرط او ریز دهید؛ اگر مقدار شرط پات باشد و دو نفر کال  9ا دوم کال کند، شما می توانید 

 .برابر مقدار شرط ریز دهد 6کرده باشند، بازیکن بعدی می تواند 

 811دالر شرط بندی کند و شما با بیشتریت مقدار  29دالر در پات باشد، بازیکن اول  29همچنین اگر 

و دوباره  -دالر در پات قرار می گیرد 229که مجموعا –دالر کال کند  19دالر ریز دهید او می تواند 

 .ریز دهید-دالر دیگر ری 229

رای شرط بندی پیش از فالپ مثل بالیند کامل حساب در بازی زنده، الزم به ذکر است که بالیند کمتر ب

دالر بیگ بالیند کال کند و  9دالر برای مثال، بازیکن اول در پات می تواند  9/ دالر 2در بازی . میشود

 9دالر با ورودی  2/ دالر 8در بازی . دالر می شود 21که نهایتا ( دالر 82به جای )دالر ریز دهد  89

دالر  89دالر کال کرده و  9دالر باید بدهند و بازیکن اول می تواند  99شرط بندی دالر، دو بالیند برای 

 .دالر است 21ریز دهد که مجموعا برابر 

 خواندن زمین

کارت دست خود را می سازید؛ انچه  9در هلدم شما تنها به دست خود نگاه میکنید و زمین و بهترین 

از دو کارت از دستتان استفاده کنید که با سه کارت از زمین اما در اوماها شما باید . می بینید همان است

همخوانی داشته باشد، نیازی که می تواند موجب گیج شدن شما شده و باعث خطاهای گران قیمتی 

 .حتی برای بازیکنان با تجربه پوکر -شود
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کی برنده می ببینید هر کس چه کارتهایی دارد و . بیاید مهارت شما را در خواندن دست ازمایش کنیم

 .شود

 

اگرچه دو کارت بعدی ست . شما پر کینگ روی فالپ بودید. شما بازنده اید -چه کسی می برد؟ شرمنده

به همین علت شما فول هوس نیز نمی . را رقم زد، و شما باید دو کارت از دست خود را بازی کنید 5

 A,7,9,9,9و دست من . K,Q,9,9,9با های کینگ و کوئین است یا  5بنابراین دست شما ست . شوید

 .من برنده است 1و های آس و 

 

شما باید با دو کارت از دستتان بازی . برنده کیست؟ فالش من با های کودین بهترین دست می باشد

 . ♠Aکنید؛ بنابراین شما فالش ندارید، به جز داشتن 

 

که من باید با دو کارت از دستم بازی از انجایی . و جک را دارید 9شما فول . چه کسی برنده است؟ شما

جالب است که بدانید در مقایسه با هلدم، دوبل پر روی زمین . تنها ست جک-کنم فول هوس نمی شود

 .امکان فول هوش شدن شما را در مقابل رقیبتان کاهش می دهد
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ر بودید اما شما روی فالپ دو پ. می باشیم( کارت یکسان 4)چه کسی برنده می شود؟ هر دو ما کاره 

 .دارم که برنده پات می باشد 4و  6من فول . و های آس و کسنگ هستید 6اکنون ست 

 مفاهیم کلیدی: اوماها پات لیمیت

از انجایی که اوماها پات لیمیت با بازی هلدم تفاوت هایی دارد، باعث می شود تاثیر قابل توجه ای بر 

 .در زیر امده است مفهوم کلیدی 84. استراتژی های درست بازی بگذارد

همانطور که در ارتباط با هر شرط . بردن تمام چیپ های رقیبمان می باشد PLOهدف اول  .8

ما در . بزرگی در پوکر، هدف تنها بردن پات های زیاد نیست، بلکه بردن تمام چیپ ها می باشد

 .اما هدف اصلی بردن شرط های بزرگ است. پات های کوچک نیز شریک خواهیم شد

با چهار کارتی که در دست دارید، هر : دست ها در اوماها بزرگتر می باشند: انتظاراتتانتنظیم  .2

 9کارت  61در ریور، هر بازیکن . کارت دو تایی از دست های هلدم را از دیلر می گیرد 6بازیکن 

ود در نتیجه باید انتظاراتمان را در ارتباز با انچه باعث بردمان در پات می ش. تایی ترکیبی دارد

در اوماها پر به ندرت باعث بردن پات می شود، و دو پر دستی بزرگ محسوب نمی . تنظیم کنیم

 .اگر استریت یا فالش ممکن باشد، ممکن است کسی داشته باشد و ناتز قطعا با اوست. شود

دست ها در مقدار ارزش به هم نزدیکند، تفاوت گسترده ای میان دستی  PLOاز انجایی که در  .3

در . ای بزرگ را می برند و انهایی که در پات های چندگانه برنده نیستند وجود داردکه پات ه

. برای هر هدزآپی وجود دارد 2:8مقابیسه با هلدم دستهای قابل قبول کمی با نسبت فیوریت 

بازی میان دو )این باشند و پات هدزآپ -اگرچه این فرض با این شرط است که قبل از فالپ آل

واقعیت بیشتر دست های اوماها چند گانه هستند و مقدار قابل توجهی پول در در . باشد( نفر

telegram: @casinoyabtelegramtelegram: @casinoyabtelegram

WWW.CASINOYAB.NETWWW.CASINOYAB.NET



همچنین به خاطر محدودیت های ساختار شرط بندی در اوماها پات لیمیت، . بازی وجود دارد

برای یک بازیکن خیلی سخت تر است که پیش از فالپ در اوماها پات لیمیت در مقایسه با هلدم 

ین محدودیت ها تقریبا غیر ممکن می سازد که بتوان ارزش پات را  ا. این کند-لیمیت، آل-نو

برای بازیکنی که داوطلبانه کال کرده محاسبه کرد، که باعث می شود پات های چندگانه داشته 

 .باشیم

دستهایی برنده پات ( استک مقدار ژاتونهای مقابل هر بازیکن می باشد)با مقدار استک زیاد  PLOدر 

که می توانند احتمال ناتز استریت روی فالپ باشند یا دستهای چند وجهی مثل های بزرگ هستند 

 .ست با احتمال استریت یا ناتز فالش

دلیل اول این است . به دالیل زیادی این قضیه وجود دارد. اوماها نسبت به هلدم بازی فالپ است .4

دلیل دیگر این است . که بازیکنان بیشتری در اوماها نسبت به هلدم برای دیدن فالپ می مانند

سوم اینکه فالپ . که پات های کمتری پیش از فالپ در اوماها نسبت به هلدم تمام می شوند

برای مثال در هلدم پر آس در . تاثیر بیشتری بر ارزش دستتان در اوماها به نسبت هلدم دارد

دیگر باشد  6یک  باید منتظر 6زمانی که فالپ نخورده ارزش دارد، و معموال پر  6مقایسه با پر 

در اوماها می تواند احتمال استریت یا فالش را داشته  6اما حتی پر . تا بتواند در رقابت بماند

پیش از فالپ نسبت به بهترین دست پس از فالپ  "بهترین دست"نتیجه این است که . باشد

 .احتمال ماندگاری کمتری را در اوماها دارد

. فالپ می باشیم اما این دست باید برای ریور هم مناسب باشدالبته ما به دنبال بهترین دست در  .9

اما همانطور که در . این یک نکته کلیدی است زیرا هر دستی می تواند روی فالپ ناتز باشد

نیز ذکر کردیم حتی ممکن است ناتز استریت نیز اگر احتمال دوباره نداشته باشد،  8بخش 

وص اگر پتانسیل احتمال فالش روی زمین وجود نمیتواند ارزش ریز را داشته باشد، به خص

حساب شوند، اما دستی نیست که  "بهترین دست"ممکن است دو پر روی فالپ . داشته باشد
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ست کمتر در مقابل دو پر باال با . وقتی احتمال استریت و فالش وجو دارد بخواهید ریسک کنید

 .داگ است 2:8احتمال استریت و احتمال فالش، دست 

ین است که شما باید از بازی با دستی که ممکن است پس از فالپ بخواهید دور بریزید، خالصه ا

 .خوددداری کنید

نباید روی . این به ویژه در پات های چندوجهی درست است. احتماالت را برای ناتز در نظر گیرید .6

 احتمال ناتز دوم خود راهی. احتمال یک دست برای بودن دومین دست خوب شرط بندی کرد

این بدان معنی است که ما روی احتمال فالش با های کینگ و یا . برای از دست دادن پول است

استریت ان حساب نمی کنیم و وقتی ست متوسطی داریم روی احتمال فول هوس حساب باز 

 .نمی کنیم

احتمال ناتز فالش به تنهایی شما را به ریور نمی . احتمال ناتز فالش به تهایی ارزش کمی دارد .1

برای فالش شدن در کارت  4:8را می دهد اما شما ادز  2:8شرط برابر پات ادز هدزآپ . رساند

مشکل این است که شما نمی توانید انتظار داشته باشید با احتمال فالش به . بعدی را دارید

به عبارت . تنهایی برنده شوید و ظاهر شدن کارت فالش روی زمین خود باز دارنده می باشد

بابت احتمال فالش خود زیادی بپردازید نمی توانید در صورت باخت ارزش از دست دیگر اگر 

 .داده را برگردانید

برای داشتن ارزش واقعی، احتمال ناتز فالش باید با چیز دیگری همراه باشد، مثل دو پر، ست، یا 

 .احتمال استریت

کارت در هلدم -1احتمال استریت با . کارت به تنهایی بی ارزش است-1احتمال استریت با  .1

احتمال استریت باالیی محسوب می شوند اما در اوماها ارزشی ندارند، به ویژه وقتی چیزی همراه 

شما به ندرت  -مثا احتمال فالش -اول. برای این دالیل بسیاری وجود دارد. با ان نداشته باشید

کارت معموال برای افراد دیگر ممکن  -1دوم، احتمال استریت با . احتمال استریت را دارید آدز
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کارت شما اغلب  -1سوم، در احتمال استریت با . است با احتماالت بیشتری وجود داشته باشد

باشد یا  X,8,7داشته باشید و زمین  X,X,9,6برای مثال اگر شما  -احتمال ناتز بودن را ندارید

 .شما را دومین ناتز استریت می کند 81باشید،  X,9,8روی زمین  X,X,7,6ه شما اینک

کارت -1کارت چرا روی احتمال با  21کارت و یا -81کارت، -83و با وجود احتمال استریت با 

 حساب باز کنید؟

اشتباهی رایج و گران قیمت برای بازیکنان این . روی کیفیت خروجی حساب کنید نه کمیت ان .5

روی فالپ با ارقام کارت ها گمراه شوند که ممکن است بتوانند استریت یا فالش را  است که

کارت اگر کارت هایی که  -81احتمال استریت با . تشکیل دهند و احتمال او را بی ارزش کنند

به شما احتمال استریت می دهند همین احتمال را با احتمال استریت باالتر به کس دیگری 

می خورد  9,7,2دارید و فالپ  T,8,6,3برای مثال، شما . فایده خواهد بود دهند، برای شما بی

درصد کامل می  62کارت را می دهد، که با ریور نزدیک به -81که به شما احتمال استریت با 

در )احتمال داگ  3:8نسبت  J,T,9,8ممکن است به نظر خوب بیاید اما شما در مقابل . شود

کارت  83را در مقابل تاپ پر با احتمال ناتز استریت با ( لتان بسوزداینجا استریت نشوید و احتما

 .کارت دارد 86برای ناتز با  J,T,8,6دارید، همانطور که دست 

مشکل این است که بیشتر کارتهایی که به شما استریت می دهد به دستهای با احتمال ناتز 

خوردن . احتمال را مغلوب می کنداستریت باالتری را می دهد، که تقریبا به طور کامل هدف از 

طبیعتا رقیب شما هنوز هم . ممکن است به شما فرصتی بدهد( 9یا  6با )ناتز استریت روی ترن 

احتمالی دارد، که باعث می شود روی ترن به اندازه پات شرط بندی کند، اما تنها زمانی روی 

هر چه استک بیشتر باشد،  .ریور خواهد پرداخت که احتمال بیشتری نسبت به شما داشته باشد

مزیت بازیکن با احتمال ناتز استریت باالتر می رود، اگرچه او خروجی کمتری برای استریت 

 .شدن داشته باشد
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احتماالت : 3و در بخش . طبق این گفته ها ما به دنبال احتمال ناتز استریت باالتر می باشیم

 .استریت، بیشتر به ان می پردازیم

به ندرت یک دست انقدر قوی است که روی فالپ اوماها پات لیمیت، داشتن . کارت ازاد ندهید .81

کارت ازاد نه تنها ممکن است برایتان به قیمت از دست دادن پات . برگ ازاد برایش مساله نباشد

تمام شود، بلکه ممکن است شما خود را به تله بیاندازید و حتی پات بزرگتری را ببازید، که در 

دارید و فالپ  9,8,7,7برای مثال فرض کنیم شما . کمترین مقدار است ان پتانسیل بردتان

می باشد، هر کارت باالتری که بیاید ممکن است به کسی فول هوس با پر باالتری را  7,6,6

و بنابراین شما که به دنبال دستیابی موقعیت هستید، ممکن است پول زیادی را با استک . بدهد

 .خود در این موقعیت بپردازید

دلیل دیگر، دستهای با احتمال در اوماها ممکن است بزرگتر شوند مثل یک احتمال استریت 

کارت هم وجود  -21کارت و  -81کارت،  در حالی که احتمال استریت با  -83استاندارد با 

ممکن است شما تاپ ست داشته باشید، با فالپی معمولی و ممکن است کارت ترن برای . دارد

برای مثال شما . عالقه به بازی در ان دست را نداشته احتمالی باال رقم بزند بازیکنی که اصال

K♠K♦4♣3♥  را به عنوان بیگ بالیند دارید و فالپK♥8♣2♠ شما روی فالپ چک . می خورد

ریز می دهید، اما به -می دهید به این امید که کسی راغب به بازی روی فالپ شود و سپس چک

احتمال  J,T,7,6می خورد، و ناگهان  ♣9نون روی ترن کارت اک. جای ان همه چک می دهند

کارت را پیدا می کند و در هدزآپ با شما برنده روی ریور مشخص می گردد؛ که 21استریت با 

 . او احتمال فالش داشته و او نیز حاال احتمال برد را دارد

دوست  دارند روی بدون ترس دادن کارت ازاد، رقبا . موقعیت مناسب میز ارزش باالیی دارد .88

ریز کمتر تناوبی -بنابراین در اوماها به نسبت هلدم چک. دست خوب خودشان شرط بندی کنند

به عالوه دست باالتری نیاز . انجام می گیرد و چک بیشتر نشان دهنده ضعیف بودن دست است
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 که باعث می شود نفر اخر. است تا روی زمین شرط بست وقتی که همگی اعالم چک کرده اند

بازی بودن یک مزیت به حساب رود و پات اغلب با شرطی به اندازه خود پات بدون محاسبه انچه 

 .خودتان دارید پر میشود

بازیکنی که اخرین نفر است می تواند در چنین موقعیتی با داشتن کارتهایی که در شرایط دیگر 

دو پر، آندرفول، یا شامل آس، ست، )برایش تصمیم گیری را سخت می کرد، راحت تر بازی کند 

،  و وقتی روی فالپ ست است آدز باالتری دارد، و با فالپ ناتز می (ستی روی زمین با احتمال باال

تواند انعطاف بیشتری داشته باشد، و فرصت بلوف زدن را دارد که برای بازیکنانی که اول بازی کردند 

این . در تقابل هدزآپ نیز می باشد مزیت جایگاهی دارای اهمیت باالیی. این فرصت ها وجود ندارد

 .پس از فالپ، قابل درک تر خواهند بود:9ایده ها در بخش 

نه تنها اعالم چک روی فالپی . با دستهای باال و احتماالت باالی خود پات را سریعا تشکبا دهید .82

ه با ناتز راهی برای باختن پاتی بزرگ است و یک کارت ازاد ممکن  است شما را شکست دهد بلک

ارگ شما به اندازه پات کامل روی فالپ شرط ببندید .  می توان با این اعالم پات کوچکی را برد

اگر پس از : و یک نفر شما را کال کند، شما می توانید سه بار بیشتر روی ترن شرط بندی کنید

پات ان اگر دوباره روی ترن شرط بستید و فرد مقابل کال کرد، می توانید نه بار برابر مقدار 

با اعالم چک روی فالپ شما اطمینان می دهید که پات نهایی . اصلی روی ریور شرط ببندید

کوچک خواهد بود؛ با شرط بندی، شما به خودتان این فرصت را می دهید که پاتی بزرگ را 

 .ببرید

احتمال استریت با )همین موارد برای دستهای با احتمال باال نیز درست است، که کوچکترین ان 

شما باید پات را زودتر ایجاد کنید تا وقتی به .  نصف مواقع روی ریور می خورد( کارت -83

موقعیت دومین دست قوی رسیدید، انها به جای شرط های کوچک شرط های بزرگی با شما 

 .و برایتان مهم نیست اگر فولد نیز بدهند. ببندند
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این در ارتباط با هلدم نیز . اهید کردهر چه بازیکنان بیشتر باشند، پوکر ضعیف تری را بازی خو .83

هر چه افراد بیشتری در یک دست باشند . صحیح می باشد، اما بیشتر در اوماها صدق می کند

شما باید بیشتر حواستان را به دست خود متمرکز کنید به جای انکه به شرط های رقبایتان 

ن بازیکن به مقدار پات اولی. خورده است T,8,7برای مثال فرض می کنیم فالپ . دقت کنید

شرط می بندد؛ اگر شما پیش از فالپ هدزآپ بودید با دو پر هم او را کال می کردید و می 

بازیکن در بازی باشند و یکی از بالیند ها به اندازه پات  6اما اگر . دیدید او روی ترن چه می کند

 .د کرددرصد مواقع او ناتز استریت را برایتان رو خواه 55شرط بسته باشد 

این ایده تفکر باب کیفون است که در پوکر . دست رقیبتان نیز ممکن است ارزشمند باشد .84

کلیت ان این است که گاهی برای انکه در این بازی برنده شوید . کالسیک به ان اشاره کرده

 J,J,3مثالی که کیفون برای این شرایط اورده این است که وقتی فالپ . مجبورید بلوف هم بزنید

کیفون اساسا . رنگ های مختلف باشد و رقیبتان شرط می بندد، حداقل ست جک می باشدبا 

با چیزی کمتر )معتقد است که بازیکنانی که مایل نیستند به گونه ای با کال کردن بلوف بزنند 

می توانند کال کنند و اشتباه باشد، می توانند کال کنند و وقتی  -در خطر سه گانه اند( از ست

دوباره شرط بست در ترن یا ریور فولد دهند، و یا ممکن است رقیبشان احتمالی دوباره رقیبشان 

 .پیدا کند

وقتی شما استریت یا دو پر دارید و روی زمین فالش وجود دارد، اگر کسی شرط ببندد شما باید 

به وضوح کال کردن تا ریور بدون داشتن ناتز فالش و یا دومین ناتز . دست خود را بریزید

و وقتی شما با یک ست متوسط یا پایین یا دو پر شرط می . تریت راهی برای شکست استاس

با ست معموال در مقابل ست باالتر . بندید و ریز می دهید، احتماال در وضعیت خوبی نیستید

داگ خواهید شد و یا فیوریت کوچکی در مقابل دست محتمل باالیی دارید که موقعیت جالبی 

 . نیست
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بیشتر پات ها در اوماها چند وجهی می باشند و . با هلدم در اوماها بلوف های کوچک نیستدر مقایسه 

اغلب موارد فردی که شرط می بندد انچه را که . حرکات در اوماها بیشتر بر اساس ارزش دست می باشد

اگر . وداگر او تنها یک آس داشت و ناتز فالش نبود، باید گفت افرین شرط بنید خوبی ب. می گوید دارد

 .خود را روی یادگیری بلوف هدر ندهید( پول)تازه شروع به بازی اوماها کردید وقت 

 قدرت احتماالت بزرگ

لیمیت بازیکن با احتمال -در هلدم نو. مقدار خالص دست دارای احتمال در اوماها بر روند بازی موثر است

ترکیب  PLOاما در . استریت دو سر ممکن است اگر با ریزی که از پس ان بر نیاید مواجه شود فولد دهد

ر ممکن باشد که لیمیت باعث می شود که غی-مقدار احتمال و محدودیت ساختار شرط بندی در پات

کارت  -83شما به خاطر کمبود پول از پات خارج شوید و بنابراین می توانید روی احتمال ناتز استریت با 

 . یا بیشتر، بدون هیچ ترسی از موواجه با ریز زیاد، شرط بندی کنید

اقل تا حد -در هر زمان وشرایطی که هستید–به طور خالصه می توانید با انچه دارید شرط بندی کنید 

 ."جایی که کسی بگوید که او هم دارد

وقتی استک . از انجایی که در اوماها خیلی بلوفهای ساده رایج نیست، بلوف چندگانه استفاده می شود

این نباشند، دست های محتمل دارای قدرتند؛ به ویژه وقتی دارای مزیت  -زیاد باشد و روی فالپ آل

از انچه فکر می کنید قمار کمتری می شود، زیرا  PLOه در نتیجه این است ک. موقعیت مناسب هستید

دستهای محتمل بزرگتر قادرند در انتهای پات بدون هیچ مبارزه ای، با اندازه گیری آدزهایشان برنده 

 .باشند

می باشد،  ♣T♦9♠5بازیکن فالپ را میبینند که  9طبق معمول . دارید ♦K♠Q♦J♣4فرض کنیم شما 

همه اعالم چک می دند تا نوبت شما و البته . کارت را می دهد-83که به شما احتمال ناتز استریت با 

 -شما به واقع نمی دانید چند نفر می خواهند شما را کال کنند. شما می خواهید روی پات شرط ببندید
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می شود و بیشت امکان دارد هر چه افرادی که کال می کنند بیشتر باشد احتمال آدز بهتری نصیبتان 

کسی استریتی از مشا بهتر نیز بدست اورد؛ از طرف دیگر اگر یک بازیکن شما را کال کند شانس شما 

و البته اگر کسی کال نکند هم شما دست را می . برای بردن پات بدون هیچ مبارزه ای بیشتر می شود

 .برید

یعنی کارتی که منتظرش هستید )ل داگ شدن احتما 2:8نکته جالب توجه این است که قاعدتا نسبت 

در مقابل یک رقیب به تنهایی با دستی ضعیف مثل ( نخورد و شما عمال انچه احتمال می دادید نرسید

Q♥J♥5♠2♠  اما اگر استک زیاد . بدون احتمال استریت دو سر و احتمال بکدور پیک را دارید 9برای دو

هم امکان بلوف زدن به او را دارید و یا اینکه دستتان را روی این روی فالپ نباشد، شما -باشد و پول آل

زیرا حتی اگر او هم روی فالپ و هم ترن شما را تنها با احتمال استریت دو سر کال کند، . ریور بسازید

 .وقتی شما روی ریور شرط می بندید شما را کال کند 9برایش سخت است که تنها با پر 

فرض کنیم رقیبتان پیش از فالپ ریز می دهد و شما با . با عمل را داردگاهی پنهان کردن قدرت مواجه 

می ورد که به شما پر  T,5,4فالپ . کال می کنید که باعث می شود شما هدزآپ بازی کنید 5,6,7,8

داشته باشد یا  AAرقیب شما با شما شرط بندی می کند، شاید . کارت پنهانی می دهد -83متوسط با 

به طور . ط بندی را ادامه دهد؛ شما اغلب می توانید به او با یک ریز بلوف بزنیدتنها می خواهد شر

کارت، شما دستتان برای -86برای احتمال استریت با  9,8,2روی فالپ  Q,J,T,7خودکار با دستی مثل 

ست تاپ کافی است و در صورت مواجه با شرط بندی ریز می دهید؛ انجام این کار البته به شما اجازه 

دهد بلوف متوسط یا پایین یا دو پر تاپ بزنید، به ویژه وقتی استک زیاد است و شما در مقابل  می

 .بازیکنی رقابتی می باشید

در اخر، دست با احتمال باال چیزی دارد که یک دست معمولی ندارد و ان هم ارزش ان زمانی است که 

اگر دست دارای احتمال به وقوع نپیوندد، بازیکن دارای احتمال شرط اخر را نخواهد . اتفاق بیافتد
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تر با بازیکن پرداخت؛ اما اگر دست دارای احتمال برنده شود، بازیکن دارای احتمال یک شرط یا بیش

 .دیگر می بندد

، از قدرتمندترین دستان (دستهای دارای احتمال)خالصه ان این است که اگر این دستها به وقوع پیوندد 

 .ممکن می باشند

 آدزهای پات در مقایسه با آدزهای ایجاد شده

های ایجاد زمانی که دارای احتمال هستید و با عملی مواجه می شوید، باید هر دو آدزهای پات و آدز

وقتی با شرط بندی در هدزآپ مواجه شدید پات به شما آدزی برابر . شده در موقعیت را در نظر بگیرید

می باشد؛ الزم به ذکر  3:8می دهد؛ زمانی که با شرطی مواجه می شوید و کال می کنید آدز شما  2:8

 279:8ت بعدی نسبت کارت در مقابل دست کامل شده بوسیله کار -83است که احتمال استریت با 

دارد؛ بر اساس آدزهای پات، شما آدز مناسب برای احتمال هدزآپ را ندارید اما در مقابل دو رقیب آدز 

کارت در هدزآپ  -83اگرچه روی آدزهای ایجاد شده حساب کنید، احتمال استریت با . بیشتری دارید

 .می تواند مناسب باشد

ن است که اگر شما احتمال فالش دارید، روی اینکه حتما یک چیزی که باید در نظر داشته باشید ای

همین نکته برای زمانی که در . پولی بدست اورید حساب نکنید؛ بنابراین شما آدز ایجاد شده ندارید

دستتان ست دارید و روی زمین فالش است صدق می کند، زیرا سخت است که انتظار داشته باشید 

ست از شما ببازد، در صورتی که شما آدز خیلی کمی برای کسی که فالش دارد و روی زمین پر ه

 .احتمال فول هوس دارید

مزیت احتمال استریت بر احتمال فالش و فول هوس این است که پوشش دهنده گی بیشتری دارد و در 

همچنین وقتی . این موقعیت ممکن است شرط بندی شما روی ترن یا ریور جواب دهد و برنده باشید
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ش داشته باشیم فرصت بهتری برای موقعیت دومین استریت قوی نسبت به دومین فول روی زمین فال

 .هوس قوی وجود دارد که نشان دهنده ارزش احتمال استریت می باشد

یک مورد از شرایطی که شما آدز مناسبی دریافت نکرده اید ولی ادز ایجاد شده ای با خوردن فالپ با 

می خورد و  6,6,5برای مثال فالپ . موقعیت مناسب یافتن است ست باال بدست می اورید، نشان دهنده

شما به نظر . یکی از رقبا اندازه مقدار پات شرط بندی می کند و نوبت شما می شود. دارید 9,8,7,6شما 

وجود دارد که در کارت های  4:8باشد، اما احتمال  5با کیکر  6میاید بهترین دستتان ممکن است ست 

اساس آدزهای پات کال کردن این شرط باخت است؛ اما اگر رقیب شما ناتز فول هوس  بر. بیاید 5بعدی 

، می توان روی اینکه (باشد x,x,5,5دست او )یا آندرفول بود ( باشد x,x,6,5دست او ) روی فالپ بود 

به جای  9:8اما اگر در ترن روی تمام پات شرط بست، شما احتمال . در ترن هم شرط ببندد حساب کرد

 .دارید که درست کال کنید یا خیر ::2

 پیش بینی کردن

توانایی پیش بینی کردن یک مهارت منطقی است چه شما روی استک سرمایه گذاری کنید، شطرنج 

. بازیکنی که توانایی پیش بینی دارد یک مزیت رقابتی موثر خواهد داشت. بازی کنید یا پوکر بازی کنید

بزرگترین تصمیم گیری برای یک دست روی ریور . صدق می کندلیمیت -این به ویژه در اوماها پات

ولی از انجایی که بزرگترین تصمیم روی فالپ می باشد، بیشتر بازیکنان . نیست بلکه روی فالپ است

 .بازی پیش از فالپ را دست کم می گیرند

ومی زیادی در صادقانه بگویم که به عنوان یک سال س. وقتی جوان تر بودم مدتی شطرنج بازی می کردم

، اما شطرنج (شدم 25در سطح بین المللی در تورنمت دوم که شرکت کردم نفر ) بازی رقابتی می شدم 

اما همانطور که (. همینطور پوکر)بازی نیست که اگر ان را جدی نگیرید بتوانید به سطح باالیی برسید 
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ساله تا یک فرد دوره دبیرستان   5-1انتظار می ورد تفاوت زیادی در اندیشیدن هنگام بازی با یک فرد 

 .وجود دارد

 مرحله اول

انچه در شطرنج دیده می شد . وقتی دانش اموز سال سوم بودم بازی در سطحی ابتدایی انجام می گرفت

 "میدانی اگر ان مهره را حرکت دهی کیش می شوی؟"یا  "دیدی مهره وزیرت را زدم؟"این بود که 

 .و حرکت انجام می دادندبیشتر رقبا بازی را با یک یا د

البته، تفاوت کلیدی این است که بازیکن  "فالش را می بینی؟"در اوماها معادل این ها ان است که 

 .شطرنج نمی تواند بلوف بزند

 مرحله دوم

در مرحله بعدی بازیکن متوسط حمله ها را در حرکاتی . اگر بازیکن با تجربه باشد، بازی عوض می شود

ایا حریف می بیند که من با چه موقعیتی حمله خواهم ": بازی اینطور می شود. میکند پیشرفته تر تنظیم

 "متوجه تله شدی؟"یا  "کرد؟

میبنی من احتمال چه چیزی را ": یک از انها این است که. در اوماهااز این دست مطابقت ها وجود دارد

دالر شرط می بندد و شما  29اولین بازیکن . هستید 81می خورد و شما ست  T,9,2فالپ  "دارم؟

فراموش . خورده است 1ترن عدد . دالر ریز می دید، اما بازیکن بعد شما ریز شما را کال می کند 811

اگر پول زیاد باشد، انتخاب بدی خواهد بود اگر هر کاری . کسی که شما را کال کرده استریت شده -کنید

مالی با قیمت خوب برای فول هوس دهد، در جز اعالم چک انجام دهید و امیدوار باشید به شما احت

صورتی که شرط بندی دور ریختن پول است زیرا وقتی رقیبی ریزی برابر اندازه پات می دهد شما باید 

 .فولد دهید
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دست شما . می خورد ♠Q♣J♠Tدالر است و فالپ  29در پات . مورد دیگر فرصت ناتز استریت است

A♠K♣Q♠Q♦ در حالی که بازیکن رقیب با استک . حتمال فالش را داردمی باشد که ناتز استریت و ا

 ایا متوجه شکست خود شدید؟ . را دارد ♦A♥K♦8♥7باال دست 

 مرحله سوم

تنها حمله تهدیدامیز با . در مرحله بعدی بازیکنان تله هایشان را حتی پیشرفته تر از قبل می گذارند

کارت ناتز  -86را در دست دارید که با  ♣A♠K♣Q♠9باشد و شما  ♠J♠T♣3شاید زمین . سالح است

-86را با  ♦Q♦9♥8♥7همراه با احتمال ناتز فالش و احتمال دومین فالش بکدور را دارد، و رقیبتان 

 .بیاید 5در این مورد برای ناتز استریت باید روی ترن یک . کارت دارد

قابل حمله با فلد دادن در این جا بازیکنی که قضاوت درستی می کند و متوجه تهدید می شود در م

 .بازیکنی که متوجه تهدید نمی شود ضربه جدی می خورد. انتخاب درستی می کند

 مرحله چهارم

 -کنترل سطح با ارزش. بازی پیچیده تر شده و حاال استراتژی ها و برنامه های واقعی وارد بازی می شود

ح می باشد، اما توانایی ایجاد تهدید نه تنها تهدید با سال. اکنون سیاست درستی می باشد -مرکز زمین

و . دفاع در مقابل تهدید های چندجانبه سخت تر می باشد: های چندگانه در این شرایط کلیدی است

 .حرکات شروع کننده بازی اینها را رقم می زند

 پرسشش ضروری در اوماها

اما  "هترین دست را دارم؟ایا من ب"بیشتر مواقع در هلدم، سوال مهم موقع مواجه با فالپ این است که 

 "میتوانم با این دست تا ریور پیش بروم؟"در اوماها اغلب سوال این است که 
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دالر است مهم نیست دست خوب چه باشد؛ انچه مهم  29حقیقت این است که وقتی پات روی فالپ 

روی زمین دالر باشد و تمام کارت ها تا ریور هم  2111است این است که بهترین دست زمانی که پات 

کارت و احتمال ناتز فالش به شما نشان دهم و شما با دو آس -86اگر من ناتز خود را با . است می باشد

روی فالپ بخواهید در بازی مرا همراهی کنید، به خاطر شجاعتتان شما را تحسین می کنم ولی در 

 .نهایت من پول شما را خواهم برد

 .ما پیش از فالپ بازی را برای بقیه ان دست رقم میزند نکته این است که تصمیم: در اینجا کیکر 

بازی کنید، ( UTG)اگر انتخاب کنید که با دستی آندرگان . موقعیت ما در میز فاکتوری مهم می باشد

تا جایی که ما می دانیم . شما مزیت موقعیت را برای بقیه زمین در طول ان دست از دست می دهید

این واضح است که ما . باشید نسبت به وقتی اولین نفر هستید اسانتر استبازی با دست وقتی اخرین نفر 

 .می خواهیم بیشتر دستهایمان را در موقعیت مورد عالقه مان بازی کنیم

دلیل دیگر اینکه کامال واضح است که دستهای اوماها در ابتدای بازی ارزش نزدیک به هم دارند زیرا 

د از فالپ مربوط می شود که استک بیشتر است و پات ها چند تفاوت اساسی انها به چگونگی بازی بع

چیزی جز مشکل تولید نمی  J,T,Xاین است که با خوردن فالپ  Q,9,8,7مشکل دست . جانبی هستند

 Q,J,T,7در مقابل اگر . کارتی است 3نتیجه ان است که این دست اساسا یک دست استریت . کند

در . احتمال ناتز استریت را می دهد X,9,8زیرا خوردن فالپ ارزش باالتری پس از فالپ دارد  -باشد

حالی که دستهایی که پتانسیل بازی های بزرگ را دارند انهایی است که می تواند به فالپ با چندین 

 .دنباله سوت، یا دنباله سوت با پر: برای مثال-روش حمله کند

اساسا هر دستی می تواند روی فالپ ناتز شود، اما : که این ما را به یاد ایده اصلی این کتاب می اندازد

 .دستهای به خصوص وقتی همه پولها وارد بازی شد و کارتها زده شد، برنده پول خواهند شد
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 3بخش 

 

 احتمال استریت

 بررسی احتمال استریت در اوماها

ت باال در مقابل لیمیت بیشتر پات ها اغلب شامل دو استریت یا حداقل یک احتمال استری-در اوماها پات

حول استریت می  PLOاین حقیقت که پات های بزرگ در . ست یا دستی با احتمال یا هر دو می باشند

همچنین در احتمال استریت . گردد باعث می شود بفهمیم که احتمال استریت چقدر مهم و حیاتی است

 .در هلدم و اوماها تفاوتهای زیادی وجود دارد

 -کارت اند 1که هر دو احتمال با  –و سر یا احتمال گات شات استریت در هلدم احتمال استریت د

کارت اکثرا بی ارزشند، که دالیل  1اما در اوماها، احتماالت با . بزرگترین احتماالت استریت می باشند

 :مختلفی دارد

نصف )ممکن است احتماال مجبور به اسپلیت . به راحتی ممکن است نسخه برابری داشته باشند .8

 .شوید و دست خود را تا ترن پیش برید تا شاید فرصتی پیدا کنید( پات کردن

برای مثال اگر شما . این احتماالت اغلب دستهای بدون ناتز هستند و به راحتی مغلوب می شوند .2

J,8  باشید و فالپT,9,X  باشد یک کوئین شما را استریت می کند، اما فردی کهK J   دارد را

در هلدم این نیازمند رقیبی است که استریت گات شات باشد؛ اما در . استریت باالتر می کند

 .می تواند روی فالپ احتمال ناتز استریت داشته باشد K,Q,J,Xاوماها رقیبی با دست 
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لیمیت این است که به اندازه پات شرط بندی کنید، شما -از انجایی که استاندارد در اوماها پات .3

و وقتی هم دارید ممکن . کارت را دارید -1به ندرت آدز مناسب پات برای احتمال استریت با 

 .است فرد دیگری دستی با احتمال مغلوب کنندگی شما را داشته باشد

کارت نرمال می باشد،  -81کارت و  -83در اوماها احتمال استریت باالتر می رود که احتماالت  .4

 .و الزم نیست حتی احتمال فالش را همراه داشته باشد -استکارت نیز ممکن  21و گاها تا 

کارت  -83استریت با . حقیقتا وجود این احتماالت باعث بوجود امدن عملکرد ویژه در اوماها شده است

کارت هر دو به سختی پول فالپ را در مقابل ست  -81به عالوه احتمال فالش یا احتمال استریت با 

به عالوه از انجایی که . است 9:4کارت فیوریتی با نسبت  21ال استریت با احتم. معمولی علم می کند

و . می زنید "بلوف چندگانه"احتماالت خیلی بزرگ می شوند شما گاها برای باال بردن ارزش احتمالتان 

 کارت حساب کنسد؟ -1با چنین احتماالت ممکن بزرگی چرا باید روی دستی با احتمال 

است، و شناخت پتانسیل استریت تان نیازی اساسی برای بازی بعد از فالپ  کیفیت احتماالت متفاوت

 .به عالوه فهم احتمال استریت در اوماها برای انتخاب ظروع بازی با دست ضروری است. می باشد

 درصد کامل شدن: احتمال استریت

 

 کارت -13احتمال استریت با 

telegram: @casinoyabtelegramtelegram: @casinoyabtelegram

WWW.CASINOYAB.NETWWW.CASINOYAB.NET



عمال هر احتمال . کارت می باشد -83ستریت با ، احتمال ا PLOاحتمال استریت باال استاندارد در 

 -می گویند "رپ"کارت را احتمال استریت پوشش دهنده یا  1استریتی باالتر از احتمال استریت با 

چهار راه اساسی برای احتمال استریت . بنابراین به احتماالت استریت باالتر در قسمت بعدی می پردازیم

 :ت از زمین وجود داردکارت با استفاده از دو کار -83با 

  9,8,2با مرتبط ساختن کارت ها، مثل  .8

  9,7,2فاصله یک کارتی، مثل  .2

  9,6,2فاصله دو کارتی، مثل  .3

  K,Q,x – K,J,x – Q,T,x – Q,J,x – J,T,xتا کینگ، مثل  10هر دو کارتی از محدوده  .4

روی هر کدام از کارتهای این کارت  -83دو راه برای احتمال استریت با : حاال راه کلیدی ان این است که

کارت  -83فالپ ها وجود دارد؛ اگرچه تنها یک راه برای هر کدام از این فالپ ها برای احتمال استریت با 

 .وجود دارد که هر استریتی که احتمالش را دارید ناتز باشد

 :جدول زیر را مطالعه کنید

 کارت-83احتمال استریت استاندارد با 

 

 Q,J,T,Xبرای مثال دست  9,8,2روی فالپ . در زمین توجه داشته باشید "باال بودن"به اهمیت 

مثل –کارت را تولید می کند، در حالی کهداشتن سه کارت پایین تر  -83احتمال ناتز استریت با 
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X,7,6,5-  دست دوم دست اول به وضوح باالتر از . کارت را می دهد اما ناتز ندارد 83احتمال استریت با

 .است

احتمال ( J,T,8,X)کارت -83وجود دارد که احتمال ناتز استریت با  9,7,2مشکل بیشتر روی فالپ 

تنها می  X,8,6,5دست  J,T,8,Xبر خالف (. X,8,6,5)کارت را دارد  83مغلوب شدن با استریت با 

احتمال  6#دست . ودهر برگه دیگری بخورد بازنده خواهد ب. باشد تا برنده استریت شود 9تواند ست 

 -83برای احتمال استریت ناتز با  T,8,7,Xنسبت به  9,6,2و فالپ  X,8,7,5کارت با  -83استریت با 

 5#بوسیله  6#روی ترن باعث می شود دست  5در واقع خوردن . کارت در وضعیت بهتری نیست

(T,8,7,X ) االتری می کندرا استریت ب 5#فرصتی بیابد، زیرا یک هسف یا هشت روی ریور دست. 

وقتی زمین هم خود استریت )احتمال رپ برادوی  – Kتا  10هر دو کارتی از محدوده -فالپ پایه چهارم

را به وجود می اورد که رپ با ناتز ( خط کش: است و شما نیز کارتهای استریت دارید، اصطالح عامیانه

 K,Q,2روی فالپ (. A,K,Q,J,T) کارتی است که شما باید سه کارت دیگر برادوی را داشته باشید 83

 83رپ با  J,T,9,Xاگرچه . کارت را می دهد 83به شما ناتز رپ با  A,J,T,Xبرای مثال  داشتن دست 

تمام احتماالت رپ برادوی در زیر اورده .  کارت را می سازد و بنابراین هفت ناتز به جای سه ناتز داریم

کارت  83کلی یکسان را برای احتمال ناتز استریت با ش 4#و  2#و  1#شده؛ الزم به ذکر است که دست 

 .دنبال می کنند که در جدول های قبلی ارائه شد

 رپ برادوی
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 کارت-22کارت و -11احتماالت : دورهای رپ

کارت و -81فرم پایه احتمال استریت با . احتمال درست در اوماها احتماالت استریت دور رپ می باشد

 .کارت است-86بنابراین ارزشمندترین ان رپ ناتز با کارت می باشد، -21

کارت دستتان استفاده می کند، و فرم استاندارد نیازمند دو  4کارت از همه -21کارت و -86ناتز رپ 

الزم به ذکر است که برای داشتن احتمال استریت رپ روی فالپ، . کارت به خصوص روی زمین است

و با استفاده از تنها دو کارت، سه راه وجود دارد که بتوانید رپ  .داشته باشید GAPباید در دستتان یک 

 :کارت وجود دارد 21کارت شوید و یک راه برای رپ با -86ناتز با 

 86رپ ناتز با  X,9,8در فالپ  Q,J,T,7متوسط؛ دستی مانند  GAPسه کارت جاری با دو  .8

 .کارت را دارد

 .کارت را دارد 86رپ ناتز با  T,8,Xر فالپ د Q,J,9,7مجزا در  میانه،  GAPاتصاالت با دو  .2

الزم به ذکر است که . است Q,J,Xروی فالپ  A,K,T,9کارت، که شامل -86رپ ناتز برادوی با  .3

ساختاری مشترک همانند  Q,T,Xروی فالپ  A,K,J,9و  J,T,Xروی فالپ  A,K,Q,9هر دو 

 .می باشد Q,J,9,7و  Q,J,T,7دستهای 
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روی  Q,J,8,7. کارت را دارد-21احتمال رپ با  -Q,J,8,7مثل  -در میانه GAPورود با دو  .4

که با . کارت را دارد-84کارت و -21احتمال ناتز با  X,9,8روی فالپ  J,T,7,6یا  T,9,Xفالپ 

 .شناخته می شود -MAINE TO SPAIN–عنوان رپ 

-نسبت به ست تنها در تقابل آل – 9,8,2روی فالپ  J,T,7,6در دست  –کارت -21احتمال استریت با 

این احتمال توسط . این دست فیوریت محسوب می شود، اما اغلب زیادی روی ان حساب می شود

-21برای احتمال رپ با  9,8,2در فالپ  J,T,7,6در واقع . مغلوب می شود Q,J,T,Xاحتمال ناتز در 

 .داگ محسوب می شود Q,J,T,Xدر مقابل دست  2:8کارت حدودا نسبت 

 :جدول مقابل را مطالعه کنید

 کارت-رپ چهار

 

کارت رپ پر تنها با دو کارت از -t1می تواند روی فالپ با  GAPدر غیر اینصورت، هر چهار کارتی با 

 :زمین باشد، همانطور که از هر کدام از سه کارت در فرم های مقابل می باشد

 کارت-رپ سه
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تا از انها دارای  88کارت استریت کننده می باشد اما فقط  81دارای  9,8,2روی فالپ  J,T,7,Xفرم 

کارت  81که این نیز  -T,7,6,X– 2#همینطور الزم به ذکر است که تهدید غلبه در دست . ناتز است

تمام پات را در مقابل  5کارت برای ناتز دارد و تنها می تواند با چهار  1استریت کننده دارد اما تنها 

J,T,7,X دست . بردبJ,T,9,7  وJ,T,8,7  دستی . پر می شوند 9,8,2کارت رپ روی زمین -81هر دو با

. بخورد 9,8,2کارت با احتمال ناتز فالش روی فالپ  81با آس سوت می تواند با رپ  A,J,T,7مثل 

 .کارت ایجاد کند 86می تواند ر ناتز با  Q,J,T,7در  Qبه  "x"طبیعتا تبدیل 

تا از انها می تواند  88کارت را داشته باشد ام تنها  81می تواند احتمال  9,7,2روی فالپ  T,8,6,Xفرم 

پر ( باال GAP) t,8,7,6کارت روی فالپ پر ایجاد کند؛  81با رپ  T,9,8,6دستی مثل . ناتز باشد

،  J,T,8,6اگرچه در اولین حالت اضافه کردن اتصال باال در . کارت را ایجاد می کند 8متوسط با رپ 

 .احتمال مغلوب کردن توسط دیگر دست ها را دارد -کارت همراه با ناتز را دارد-86احتمال استریت با 

 رپ همراه با سه کارت کلیدی فالپ

-، و دوGAPدو اتصال، یک  -احتمال استریت قبلی همگی بر اساسدو کارت به خصوص روی فالپ بود

GAP  .می خورد اتفاق می افتند رپ های پیش رو هنگامی که سه کارت فالپ. 
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 7,6,2کارت روی فالپ -81می تواند احتمال با ( میانی  GAPبا ) 9,8,6,5الزم به ذکر است که دست 

ناتز ایجاد  84کارت و  21می تواند احتمال با  -T,7,4–ایجاد کند اما با سه کارت به خصوص فالپ 

کارت را روی فالپ  86باشد که احتمال ناتز با برای قمار مناسب تر  J,T,8,6به طور مشابه هر چه . کند

 .وجود دارد K,9,7یا  Q,9,7خروجی اگر فالپ  84کارت با  21ایجاد می کند، احتمال  9,7,2

را ایجاد میکند، همچنین با فالپ  X,9,8ناتز روی فالپ  88کارت با  81که احتمال  J,T,9,7فرم 

Q,8,6  کارت را ایجاد می کند 86ناتز استریت با. 

 81شما واقعا نیازمند عدد . در اینجا نشان داده شده -باال GAPبا یک – J,9,8,7اگرچه، نواقص دست 

برای احتمال ناتز  T,6,5همانطور که در   -روی فالپ هستید تا دستتان ارزش واقعی داشته باشد

در . برای احتمال دوباره ناتز استریت وجود دارد T,7,6در دست کارت یا  83استریت با احتمال دوباره با 

روی فال می باشید تا  X.6.5غیر این صورت شما با دست استریت با سه کارت بازی می کنید و نیازمند 

و ( J,T,9,7)تنها -GAPاین دستها نسبت به دیگر حالتهای . دستی منطقی با احتال داشته باشید

J,T,8,7  باGAP متوسط می باشد میانی و. 

این دست نیازمند . یکی دیگر از دستهای با کیفیت است -با گپ یگانه باال و میانی – J,9,8,6حالت 

 86شرایط  Q,T,7فالپ . کارت را داشته باشد 81است تا احتمال ناتز استریت با  T,7,5فالپ عالی 

 T,7,Xغیر این صورت الزم است فالپ در . تا ناتز استریت می باشند 6استریت را فراهم می کند اما تنها 

که . است Q,J,9,8دست مغلوب با  T,7,Xو در فالپ . بخورد تا این دست ارزشی داشته باشد 7,5,4یا 

این . خودداری می کنم A,Q,J,9یا  K,J,T,8از همه دست ها به جز دست بزرگتر این ساختار مثل 

 .دست کامال درو ریختنی است

بیاید احتمال با  T,8,5اگر فالپ در بهترین حالت . دست بی ارزشی است J,9,7,6از فرم  – 8#دست 

مشکل این است که این دست به اسانی مغلوب دست . کارت را ایجاد می کند اما تنها ده تا ناتز دارند 86
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Q,J,9,7 و ایا فالپ های دیگری که بیاید را دوست خواهید داشت؟ ناتز استریت روی فال با . می شود

Q,T,8 ما را داوطلبانه منتظر دریافت فرصتی مثل دست شA,K,J,9 8,5و فالپ . می کند,X  احتمال

 .کارت را دارد 83ناتز استریت با 

لپ مطلب این است که همه دست ها با گپ باال قابل تامل هستند و اکثرا این گونه دست ها به ندرت 

رزش داشته باشد این است که سه کارت ا J,9,8,6تنها راهی که . ناتز کافی برای برد ایجاد می کنند

فالپ  -کارت را ایجاد کند 83است تا احتمال با  X,6,5نیازمند فالپ  J,9,8,7. خوب روی فالپ بخورد

Q,T,6  81کارت را ایجاد می کند که اکثرا هم بی ارزش اند، اگرچه این دست احتمال  86احتمال با 

 .کارت را نیز دارد

با گپ یگانه در  9,8,6,5دست . می تواند احتماالت باالیی ایجاد کند J,T,9,7در مقایسه با ان دست 

میانه خیلی قوی نیست اما می تواند روی فالپ احتمال باالیی با بیش از یک راه ایجاد کند و پتانسیل 

 .پتانسیل مشابه را داراست J,T,8,6دست . کارت را نیز دارد 21ایجاد احتمال با 

 "داخلی"رپ 

باشد و  K,9,2برای مثال اگر فالپ . شناخته می شود "داخلی"احتمال استریت اخر اغلب با عنوان رپ 

کارتهای  –داشته باشید، می توانید ناتز استریت با خوردن ده، جک یا کوئین ایجاد کنید  Q,J,T,Xشما 

 .رته می باشدکا 5احتمال به معنای ان است که تنها احتمالی  -برگشت. درون دو کارت روی زمین

کارت وجود دارد و هر دو نیازمندان است که روی فالپ آس بخورد و  5دو اه پایه دیگر برای ایجاد رپ با 

کارته  5و انگاه شما احتمال برادوی (  A,Q,Xدر زمین  K,J,Tمثل )شما سه کارت دیگر را داشته باشید 

 .دارید که همه انها ناتز می باشد

اگر روی فالپ یک آس با دو یا سه سا چهار یا . کارته رپ چرخشی است 5یک احتمال استریت دیگر 

 .کارت را ایجاد می کند 5پنج بخورد داشتن سه کارت چرخشی دیگر احتمال استریت با 
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 موضوع های مرتبط

 ساختار دستهای قابل بازی

د چه گفته شده؟ حاال که احتمال استریت را بررسی کردیم، راجع به دستی که می توان با ان بازی کر

 .پتانسیل احتمالی باالیی دارد J,T,9,8دستی شامل چهار کارت کامال مرتبط رندوم مثل 

برای این که احتمال رپ را روی فالپ داشته باشیم دستمان باید حداقل یک گپ یگانه داشته باشد و 

شد، احتمال شما قوی به عالوه هر چه گپ دست پایین تر با. اگر نه دو گپ یگانه یا دو گپ داشته باشد

 .گپ راه خوبی برای شکست است-بازی با دستی با دو T,7,6,Xبه عالوه ان در دست . تر است

 J,T,9,7  ،J,T,8,7  ،Q,J,T,7  ،Q,J,9,7انچه انالیزهای ما نشان می دهد ان است که دستهایی با فرم 

 .همه گی پتانسیل احتمال روی فالپ را دارند Q,J,8,7، و 

 محتمل خوب در مقایسه با متوسطدستهای 

برای . نشانه ی یک دست محتمل خوب ان است که چند فالپ مختلف را می تواند با قدرت اداره کند 

می تواند  J,T,9,8چهار راه مختلف وجود دارد که . را در نظر بگیرید J,T,9,8مثال چهار کارت خوب 

، و  T,7,X، و  X  ،7,6,X  ،9,7,X,8,7 -شدکارت را داشته با 83روی فالپ احتمال ناتز استریت با 

 .هرگاه که روی فالپ با ان دو پر باشید همچنین احتمال استریت دوسر را نیز دارید
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نیازمند کارت به خصوصی است تا دست وقتی پات بزرگ بازی می  Q,J,9,7اساسا دستی متوسط مثل 

یی داشته باشید دست نیازمند فالپی به به منظور اینکه روی فالپ احتمال باال. شود دارای ارزش باشد

می باشد تا فالپ قابلیت احتمال استریت را داشته باشد؛ اما وقتی هم که فالپ اینطور  T,8,Xخصوص 

 .بخورد، نمی توانید فالپ قوی تری داشته باشید

 طبقه بندی دستهای محتمل باال

که بهترین شانس را  J,T,9,8من بهترین دستهای محتمل را با ساختار زیر در چهار کارت جاری مثل 

نیز دستی باال  J,T,9,7، (پتانسیل عملکرد بازی)عالوه بر گپ . برای فالپی قوی دارد، دسته بندی کردم

الپ رپ شوند در هر دو دست ها می تواند روی ف. کمی لب مرز می باشد J,T,8,7می باشد در حالی که 

این ساختارها، ساختارهای دستهای محتمل خوب . کارت را دارد 21احتمال رپ با  J,T,8,7حالی که 

 .می باشند

Q,J,T,7 یک دست دیگر با پتانسیل بازی باال می باشد و در هر شرایطی ارزش بازی کردن را دارد .

الی باالیی دارد، در حالی که کمی متوسط تر به حساب می اید اما پتانسیل احتم Q,J,9,7دست 

Q,J,8,7  کارت را داشته باشد ولی همچنین متوسط ترین دست می  21می تواند روی فالپ احتمال با

 .اینها ساختارهای دستهای متوسط ولی با پتانسیل باالی احتمال می باشند. باشد

 دست               نظر

J,T,9,8          ختلفی با قدرت عمل کندمی تواند روی فالپ با راههای م 

J,T,9,7           کارت را در دو راه مختلف ایجاد  83با گپ یگانه پایین جریان دارد؛ می تواند رپ ناتز با

 .کارت را دارد 81کند در حالی که احتمال پر به عالوه رپ 

J,T,8,7          با گپ یگانه در میانه اجرا می شود. 

Q,J,T,7          متوسط. کارت را دارد 83ین احتمال رپ با با دو گپ پای 
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Q,J,9,7           کارت را دارد 86دو گپ یگانه پایین، پتانسیل رپ ناتز با. 

Q,J,8,7           کارت را دارد 21با دو گپ متوسط اجرا می شود و پتانسیل رپ با. 

 مقایسه

برای . از شش ساختار تا که در باال اوردیم، می توانید با مقایسه به دستهای قابل بازی دیگر نیز برسید

ساختار مشاببه  7,6,3,2را دنبال می کند و  Q,J,9,7ساختاری مثل دست  7,6,4,2مثال، دست 

Q,J,8,7 دارد .K,Q,J,9  مانندJ,T,9,7  می باشد وA,,K,Q,9  ساختار مشابهG,J,T,7 رددا. 

که ساختاری مشابه داردف  7,6,4,2بسیار بزرگتر از  A,K,J,9دست . اگرچه کارتهای بزرگتر بهترند

اول باید ببیند فالپ  7,6,4,2ریز دهید، دستی مثل  A,K,J,9وقتی که شما باید پیش از فالپ با . است

 A,K,J,9ن است که تفاوت در ای. چگونه است و قطعا نیازمند استک بیشتر و ادز ایجاد شده می باشد

به . کارت را دارد و موقعیت بهتری برای دو پر باال یا فول هوس باال یا حتی فالش سوت دارد -ارزش های

یا  A,5,3ان است که فالپی درست بخورد، مثل  7,6,4,2عبارت دیگر تنها راه پول در اوردن با دست 

K,5,3  8,5,3یا  . 

نمی  5,4,3,2زیرا . 5,4,3,2می باشد نه  6,5,4,3ل بازی الزم به ذکر است که پایین ترین دست قاب

کارت را فقط  5احتمال ناتز با  A,2,Xفالپ  -کارت را روی فالپ ایجاد کند 83تواند احتمال ناتز با 

و برای این دست غیرممکن است که روی فالپ ناتز استریت با احتمال دوباره استریت  -ایجاد می کند

با  X,4,2یا  X,3,2نیز متوسط است زیرا تنها می تواند روی فالپ  6,5,4,3حتی دست . داشته باشد

وجود دارد تا احتمال ناتز استریت را  7,6,5,4در مقابل چهار راه برای . کارت احتمال ناتز ایجاد کند 83

 (. X,3,2  ،X,4,3  ،X,5,3  ،X,6,3)کارت ایجاد کند  83با 
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 گپ-ایرادات تاپ

هیچ کدام از دستهای طبقه بندی شده که نام بردم در دست تاپ، گپ احتماال متوجه شدید که 

 .گپ  نیازمند بررسی بیشتر می باشد-ایرادات دستهای تاپ. ندارند(  پتانسیل عمل در بازی)

این دست دور ریختنی می .  J,8,7,6دستی با دو گپ باال مثل  -بیایید با ارزش هر دسته شروع کنیم

بخورد می تواند روی فال رپ باشد اما  T,9,Xاین دست اگر فالپ . ارتی استلزوما یک دست سه ک.  باشد

بنابرانی رپ بی ارزش است؛ به . مغلوب می شود Q,K,J,Xناتز دارید و با هر دستی از ترکیب  1تنها 

کارت داشته باشید و ان هم به سختی  83عبارت دیگر تنها یک راه جود دارد که روی فالپ رپ ناتز با 

میرود، مغلوب  A,J,T,9نتیجه ان که دستی با دو گپ باال به طور روتین با انتظاری که از . اید بدست می

 .در بهترین حالت لب مرز می باشد و هر چیزی پایین تر از ان بی ارزش است K,T,9,8دست . می شود

ناتز استریت  7,6,5فالپ . با یک گپ بهتر است اما در میانه با مشکلی مشابه مواجه است J,9,8,7دست 

همانطور که قبال هم گفتیم این . می دهد اما احتمال دوباره وجود ندارد و دلیل ان گپ باالی ان است

می باشد تاا احتمال استریت با احتمال دوباره داشته باشید یا انکه فالپ  T,6,5یا  X,6,5دست نیازمند 

T,7,6  این دست کامال بی ارزش نیست . شته باشیدباشد تا ناتز استریت با احتمال دوباره را دا 6,5,4یا

 .با گپ یگانه ضعیف تر است J,T,8,7و  J,T,9,7اما قطعا از 
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کارت را دارند، لب مرز  83جز اینکه احتمال ناتز استریت با  J,9,8,6دستی با گپ باال و متوسط مثل 

دو گپ یگانه باال مثل در حالیکه دستی با . بهتر است( A,Q,X)با احتمال برادوی  K,J,T,8می باشند؛ 

J,9,7,6 کامال بی ارزش است زیرا به راحتی مغلوب می شود. 

بدون در نظر گرفتن در صد گپ  -(آس سوت)یا باالتر با اس  5یا هر چهار کارتی از  -A,Q,J,Tدست 

تمام  -کارت-عالوه بر درصد های –تفاوت در ان است که در این مورد . دست باالیی حساب می شود

دستی متوسط است اما هر چیزی پایین تر از ان در  K,J,T,9. ت باالی استریت ناتز می باشنداحتماال

 .بهترین حالت لب مرز می باشد

 ساختار دستهای لب مرز

. که گاها دستهای قابل بازی با گپ باال می باشند -حداقل باید کمی به ساختار دستهای لب مرز بپردازیم

دست . به عنوان یک قانون کلی شما تنها باید این دستها را با کمترین مقدار و در موقعیت اخر بازی کنید

دو گپ یگانه باال بی ارزش دستی با . در بهترین حالت لب مرز است K,J,T,8گپ متوسط و باالیی مثل 

 .است

یک استثنا دیگر نیز اضافه می . آس باشد-دستی با دو گپ باال باید ریخته شود مگر اینکه دستی با های

 .در موقعیت اخر می باشد K,T,9,8کنم که دست 

 دست                 نظر

J,9,8,7            با گپ باال اجرا نی شود 

J,9,8,6             باال و متوسط اجرا می شودبا گپ 

J,9,7,6            با دو گپ یگانه باال 

K,T,9,8            با دو گپ باال 
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 وقتی روی فالپ دو فالش باشد

 .درصد دو فالش روی فالپ می تواند احتمال استریت باشد اگر دو کارت سوت در دستتان نداشته باشید

شما می توانید ناتز استریت داشته . می خورد ♥T♦9♦2دارید و فالپ  ♠Q♣J♣8♠7فرض کنیم شما 

باشید اما اگر روی ریور یک خشت دیگر بخورد ممکن است کسی احتمال فالش را داشته و دست شما را 

 .مغلوب سازد

پر آس با احتمال ناتز فالش  ♦A♦A♠4♣3برای روشن کردن مسئله  الزم به ذکر است که در دست 

 .فیوریت می باشد ♥T♦9♦2روی فالپ  ♠Q♣J♣8♠7نسبت به  3:2تقریبا 

 اهمیت سوت بودن

در واقع شما نباید روی احتمال بدون . در مجموع احتمال بئوون ناتز فالش خطای هزینه برداری است

اگرچه داشتن کارت سوت در دست با احتمالتان هدف . ناتز فالش وقتی احتمال اولتان است حساب کنید

 : ای سوتکارت ه. های مفیدی ارائه می دهد

 .می تواند در مقابل ست به شما احتمال اضافی دهد .8

 .وقتی روی فالپ استریت هستید به شما فرصت می دهد .2

 .به شما دستی با احتمال غلبه بر دست محتمل استریت می دهد .3

وقتی احتمال شما توسط استریتی باال مورد غلبه واقع می شود برای تان به منزله راه گریزی می  .4

 .باشد

بل احتمال ناتز فالش وقتی روی فالپ احتمال استریت با احتمال فالش دارید حکم دفاع در مقا .9

 .را دارد
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باید بدانید که هر گاه قبل از فالپ داوطلبانه چیپس وارد پات کنید باید این کار را با اگاهی پشتیبانی 

داشتن احتمال فالش . دستتان وقتی با فالپ مورد عالقه مواجه شدید از تمام استک خودتان انجام دهید

به همراه ناتز استریت یا احتمال استریت باال به شما اجازه می دهد تا وقتی روی زمین دو فالش وجود 

 J,T,9,8طبق این گفته اگر انتخاب کنید با دست استریتی مثل . دارد دستتان را با قدرت بازی کنید

بیشتر به خاطر پتانسیل فرصت  -کنیدبرای رقیبتان فرصت کوچکی ایجاد می –بدون سوت بازی کنید 

و وقتی اندازه بالیند در . یابی و همینطور ایجاد شرایطی برای خودتان تا فرصت یابید، وارد بازی شدید

باید برای بازی با دستی  -PLOطبق معمول  -مقایسه با اندازه پالتی که بازی می شود ناچیز باشد

 .محتمل اما بدون سوت خیلی کمتر راغب باشید

 .می توانید منتظر دست بهتری باشید

 .با دست استریت بدون سوت بازی نکنید :PLOپیشنهاد 

 تسلط و تشابه

 .دو چیز که باید هنگام احتمال استریت مایز دهید تسلط و تشابه می باشد

یا دستتان سوت نیست؛ /تسلط زمانی اتفاق می افتد که شما احتمال استریت دارید که بدون ناتز است و

مشکل این است که شما می توانید استریت باشید اما در مقابل فردی که احتمال استریت باالیی همراه با 

داشته باشید،  8,6,5,4 باشد و شما 9,7,2برای مثال اگر فالپ . احتمال فالش دارد بازنده خواهید بود

هیچ استریتی باعث برد شما نمی شود وقتی . داشته باشد بر شما غلبه خواهد کرد J,T,8,6بازیکنی که 

نیز بر شما غالب است؛ تنها در صورتی  J,T,9,8دستی مثل . بخورد شما تنها فرصت دارید 9روی ترن 

. ستریت دیگری که باشید بازنده ایدشوید می توانید استریت برنده داشته باشید و هر ا 9که ست 

 .بخورد و شما در ریور احتمال خود را از دست دهید 9همچنین می شود روی ترن 
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در حالیکه اگر دو فالش روی زمین باشد و شما خود احتمال فالش نداشته باشید، نه تنها کارتهای 

 .یگری می کنیدکمتری به شما ناتز استریت می دهد بلکه شما خود را مغلوب فرصت فرد د

جالب است بدانید که نه تنها بسیاری از بازیکنان دوست داند روی احتمال بدون ناتز حساب کنند، بلکه 

احتمال  X,X,8,6بازی کنی که با دست . روی احتمال استریت دو سر هم به طور روتین بازی می کنند

در حالی که بازیکن . دن را داردبه ندرت آدز مناسب برای کال کر 9,7,2استریت دو سر دارد با فالپ 

 .می تواند با یک ده استریت بازنده داشته باشد

و رو  T,9,2تشابه زمانی اتفاق می افتد که فرد دیگری احتمال استریت مشابهی را دارد مثل فالپ 

که این شانس کامل شدن استریت را . کنند( تقسیم)دارند که انها باید اسپلیت  ,Q,J,X,Xبازیکن که 

 .می دهد و نیز پول کمتری بدست می اورید کاهش

مشکل بزرگتری می شود وقتی احتمال استریت دو سر وجود دارد، همانطور که تشابه ( و تسلط)تشابه 

همینطور هر چه افراد بیشتری پس از فالپ . دو کارت در دست شما نسبت به سه کارت راحت تر است

 .ر استدر بازی باشند احتمال وجود تشابه استریت بیشت

 .بر رپ ناتز متمرکز شوید :PLOپیشنهاد 

 .از رپ اگاه باشید: PLOپیشنهاد 

 احتمال ناتز استریت ایجاد نمی کنند J,Tوقتی 

بازیکنان هلدم می دانند که یکی از قابلیت های داشتن ده و جک این است که ممکن ترین استریت را 

وقتی بازیکن هلئم اوماها بازی میکند، راحت است که بنابراین . ایجاد می کند و تمام انها ناتز می باشند

فرض کنید داشتن ده وجک به این معناست که هر استریتی ایجاد شود ناتز می باشد؛ در صورتی که در 

 .اوماها این درست نیست
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برای رپ  J,T,9,8اگر شما . بیاید K,,Q,Xموردی که این قانون صدق نمی کند وقتی است که فالپ 

داشته باشد  A,Tجک کسی که . یا اس می تواند شما را ناتز استریت کند 5تنها یک : باشید بودید مراقب

را  A,J,T,Xکسی که دست . دارد را استریت باالتر می کند A,Jرا استریت باالتر می کند و ده کسی که 

این شرایط برای یک بازیکن ممکن است باعث انجام اشتباه شود؛ اکثر مواقع . داشته باشد شما را می برد

J,T,9,X باید در مواجه با حرکت بازیکن دیگری کناره بگیرد. 

 کارت سوم زمین

وقتی شما روی فالپ رپ هستید کارت . یک چیز دیگر که باید از ان اگاه باشید کارت سوم زمین است

برای مثال اگر شما . سوم ممکن است ارزش رپ شما را با ایجاد احتمال استریت باالتری، پایین بیاورد

اما اگر به جای ان فالپ . کارت را دارید 86می خورد شما ناتز رپ با  K,5,3دارید و فالپ  7,6,4,2

بر  X,8,7,6ستی مثل شما را دیگر ناتز استریت نمی کند و به جای ان د 1یا  6بیاید انگاه یک  9,5,3

 .شما غالب می شود
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 4بخش 

 فالپ-شروع دست و بازی پری

 برای چه دستی باید پیش از فالپ بپردازم، و چگونه با انها بازی کنم؟

یکی از مهم ترین تصمیماتی که باید بگیرید انتخاب این است که با چه دستهایی بازی کنید، زیرا تصمیم 

سه پرسش اصلی این است . از فالپ برای بقیه دست بازی را تنظیم می کندشما برای ورود به پات پیش 

 که با چه دستی باید بازی کرد، چه وقت با انها بازی کنیم، و چگونه پیش از فالپ با انها بازی کنیم

 شروع دست

هستند که  A,A,J,Tو  A,A,K,Kلیمیت -اکنون همه می دانیم که بهترین دست استریت در اوماها پات

دستهای خوبی هستند؛ با دستی که چهار کارت  J,T,9,8و  A,K,Q,Jدستهایی مثل . ت دوبل دارندسو

اما این واقعا به چه معناست، و دیگر با . ان با هم هماهنگی دارند بازی کنید نه دستی که مرتبط نیستند

 چه دستهایی می توانم بازی کنم؟

دوبل سوت با چهار کارت مرتبط عالی  A,A,K,Kحقیقت این است که اگر شما بنشینید و منتظر دست 

به عالوه تنوع بیشتری از دستها نسبت به بازی هلدم، . بمانید، نمی توانید واقعا هیچ گاه اوماها بازی کنید

برخی دستها  -اگرچه بیشتر دستهای قابل استریت شدن در ارزش به هم نزدیکند. قابل بازی می باشد

این باشند و پات رقابت -انی درست است که پول ها قبل از فالپ آلاین زم -به هم دارند 2:8نسبت 

در بازی واقعی اختالف زیادی بین دستهایی که می تواند برنده پات باشد و دستی که . هدزآپ شده باشد

 .نمی تواند وجود دارد

telegram: @casinoyabtelegramtelegram: @casinoyabtelegram

WWW.CASINOYAB.NETWWW.CASINOYAB.NET



ستی که لیمیت بیشتر بازی آدزهای ایجاد شده است و هر د-در استک های زیاد، بازی نقدی اوماها پات

طبق این گفته از انجایی که هر پات به طور . بازی می کنین باید برای بردن پات های بزرگ باشد

و برای فهمیدن . A,Aشامل دست  -چندگانه رقابت می شود هر دستی دستی محتمل محسوب می شود

. الپ بخوردی روی فزاین که چه نوع دستی را می خواهید بازی کنید باید بدانید که می خواهید چه چی

به  8به عبارت دیگر دستهایی که می خواهید بازی کنید دستهایی که طبق اهداف بازی بزرگ در بخش 

 .انها اشاره کردیم است

 :که اینگونه می توان نام برد

 .ناتز استریت با احتمال دوباره .8

 .ست همراه با احتماالت دیگر-اورفول یا تاپ .2

 .توشیح داده شده 3در بخش احتمال ناتز استریت باال، همانطور که  .3

 .ناتز فالش یا احتمال ناتز فالش .4

 .ترکیب دستهای باال .9

یک دست شروع خوب به نوعی از همه چهار کارت استفاده می کند و در بهترین شکل می تواند به چند 

دسته اصلی تقسیم  6طبق این گفته دستهای قابل بازی در شروع را به . صورت روی فالپ ظاهر شود

دستهای آس سوت، ( 3)دستهای استریت، ( 2)آس یا کارتهای بزرگ، -رپ برادوی با های( 8: )کرده ام

 .دستهای لب مرز( 6)آس ها، ( 9)پالس، -دستهای پر( 4)

. و بعد از دسته بندی دستهای قابل بازی به این گروه ها، انها را بر اساس کیفیت طبقه بندی می کنیم

گیری زمان و چگونگی بازی با دستهای مختلف پیش از فالپ کمک این طبقه بندی دستها به اندازه 

 .میکند

 آس و کارتهای بزرگ-رپ برادوی های
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به عنوان یک قانون کلی هر دستی شامل ده و کارتهای باالتر از انقابل بازی است و دستی با احتمال 

وال قابل بازی هستند؛ الزم و باالتر معم 5کارتی از  4تقریبا هر . به ویژه وقتی سوت باشد-خوب می باشد

می باشد به  3و باالتر دستی با احتمال خوب در ساختار بخش  5کارت  4به ذکر است که هر دستی با 

 .K,J,T,9جز دست 

. می تواند احتمال ناتز استریت ایجاد کند -5کارتی باالتر از  4هر  –آس -دستهای با رپ برادوی های

سه دست . می باشد A,J,T,9و  A,K,Q,9  ،A,K,J,9  ، A,K,T,9  ،A,Q,J,9  ،A,Q,T,9اینها شامل 

کارت را داشته باشد، در حالی که سه دست بعدی  86اول می تواند روی فالپ احتمال ناتز استریت با 

وقتی رپ برادوی . کارت مختلف با دو شکل مختلف را داشته باشند 83می تواند احتمال ناتز استریت با 

 .د پتانسیل بازی بزرگ را دارد و دست محتمل خوبی می باشدبا آس سوت همراه باش

 .کارتهای بزرگ همچنین می توانند بهترین موقعیت را برای ایجاد دو پر تاپ روی فالپ داشته باشند

 دست               نظر

K,Q,J,T            چهار کارت از ده و باالتر. 

A,J,T,9              ا آس، وقتی آس سوت باشد دست محتمل خوبی استو باالتر ت 5چهار کارت از. 

 دون و رپ-دستهای ران: دستهای استریت

زیرا به ما می گوید که  -را بحث در ارتباط با احتمال استریت دارای اهمیت استمی توانید بفهمید که چ

 9,8,7,6و  J,T,9,8تا کمتر از  A,K,Q,Jدون مثل -چهار کارت خوب ران. با چه دستی بازی کنیم

انها به شما این فرصت را می دهد که که روی فالپ ناتز استریت با . پتانسیل استریت خوبی را دارد

 .کارت و همینطور تاپ دو پر با احتمال استریت دو سر  باشید 83احتمال دوباره و احتمال استریت با 
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 6,5,4,3ت که الزم به ذکر اس. متوسط تر می باشند 6,5,4,3تا  8,7,6,5دون پایین تر مثل -ران

 .پایین ترین نیست 5,4,3,2دون قابل بازی می باشد و -پایین ترین ران

 :دون-ران

 دست           نظر

J,T,9,8        از . دون متوالی-رانA,K,Q,J  6,5,4,3تا . 

ترجیحا این . دستهایی با احتمال رپ باال حداقل یک گپ دارند یا دو گپ یگانه و یا دوبل گپ دارند

دون با گپ یگانه در -ران(. اتصال دو کارت باال)دستها را وقتی گپ ها در دست میانی هستند بازی کنید 

که کمی  -باشددون با گپ متوسط می -ران Q,J,9,8دستی مثل . میانه قوی است و احتمال رپ دارد

 .کارت را نیز دارد 21ضعیف تر است اما دست است که احتمال رپ با 

ساختاری مثل  7,6,4,2که دستی مثل  3بر اساس بحثمان در مورد احتمال استریت در بخش 

Q,J,9,7 را دنبال می کند .A,K,Q,9  فرمی مثل  7,6,5,2وQ,J,T,7 این رپ ها متوسط می . را دارند

بیل بوستون آدز های بدست اوردن کارتهای کلیدی روی فالپ را برای  HIGH/LOWا در اوماه: باشند

 .اما این دستها پتانسیل بازی در پات های بزرگ را نیز دارند. می داند 2:8بوجود امدن رپ حدود 

اگرچه . کارت را دارد 21احتمال استریت با ( دو گپ میان دو اتصال کننده) Q,J,8,7همچنین ساختار 

کارت باعث می شود این دستها گمراه کننده باشند و همچنین این دستها پتانسیل  21ل رپ با احتما

حتی وقتی روی فالپ رپ باشند احتمال اینکه توسط دستی با احتمال ناتز  -ایجاد مشکل را نیز دارند

 .کارت مغلوب شوند وجود دارد 83استریت با 

همه گپ های باال لب مرز می باشند .  A,J,T,9استثنای  دستی با دو گپ باال باید دور ریخته شود به جز

 .مگر اینکه آس داشته باشند
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 :دستهای رپ

 دست                 نظر

Q,J,T,8            از . دون با گپ یگانه-رانA,K,Q,T  6,5,4,2تا. 

Q,J,9,8            از . دون با گپ میانی-رانA,K,J,T  6,5,3,2تا. 

Q,J,9,7            از . دون با دو گپ یگانه-رانA,K,J,9  7,6,4,2تا. 

Q,J,T,7            از . دون با یک گپ  دوگانه-رانA,K,Q,9  7,6,5,2تا. 

Q,J,8,7            دون با یک گپ دوگانه در میان دو اتصال-ران .A,K,T,9  7,6,3,2تا. 

 دستهای آس سوت

سه شکل اصلی برای آس . حتمال ناتز فالش را داریدبا دستهای اس سوت شما امکان فالپی چندگانه با ا

 :سوت وجود دارد

 آس سوت همراه با کارتهای استریت .8

 سوت-آس سوت با پر آف .2

 آس سوت با دو کارت برادوی .3

این دستها وجه های چندگانه خوبی .  ♦A♠9♥8♠7بهترین دست استریت با آس سوت می باشد مثل 

دارند زیرا می توانند روی فالپ تاپ دو پر با احتمال ناتز فالش، دو پر با احتمال استریت ذو سر و 

دست قابل بازی این نوع از . کارت با ناتز فالش باشند 83احتمال ناتز فالش، یا احتمال استریت با 

A,J,T,9  تاA,6,5,4 است که  الزم به ذکر. می باشدA,5,4,3  دست خوبی نیست زیرا نمی تواند روی

 .کارت باشد؛ ریسک بازی با این دست با خودتان است 83یا  82فالپ احتمال استریت ناتز با 
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. A,8,6,5یا  A,8,7,5دون سه کارت با گپ می باشد، مثل -دست بعدی خوب در این نوع شامل ران

. احتمال استریت و احتمال ناتز فالش را داشته باشد کارت 83این دست ها می تتواند روی فالپ با 

کارت را داشته باشد ولی  83اگرچه این دستها نصف مواقع می تواند روی فالپ احتمال استریت با 

 83به دو شکل متفاوت این دستها می تواند احتمال استریت با )احتمال استریتبدون ناتز خواهد بود 

کارت که می  83کارت و دیگری احتمال استریت با  83ایتریت ناتز با  کارت را داشته باشد، یکی احتمال

می خورد احتمال استریت ناتز  X,6,4دارید و فالپ  A,8,7,5برای مثال وقتی شما (. تواند مغلوب شود

دستهای . کارت را می دهد که ناتز نیست 83احتمال استریت با  X,9,6کارت وجود دارد اما فالپ  83با 

 .می باشد A,6,4,3تا  A,Q,T,9، و  A,6,5,3تا  A,Q,J,9تار از با این ساخ

 A,8,6,4. کارت را دارد 81پتانسیل رپ با ( A,6,5,2تا  A,J,T,7) A,8,7,4الزم به ذکر است که از 

(A,Q,T,8  تاA,6,4,2 ) نیز می تواند این پتانسیل را داشته باشد اما به راحتی مغلوب می شود و گپ

 .کارت را دارد 81نیز پتانسیل احتمال رپ با ( گپ دوبل باال) A,8,5,4ر حالیکه د. های زیادی دارد

 

با توجه به . سوت متوسط می باشد اما پتانسیل بسیار قوی برای پات بزرگ دارد-آس سوت با پر آف

بخش اهداف بازی بزرگ که یک ست با احتمال ناتز فالش نسبت به دستهای محتمل دیگر فیوریت می 

سوت و آس سوت داشته باشیم زیرا امکان احتمال ناتز -بهترین شکل می خواهیم که پر آف در. باشد

 .روی فالپ را وقتی ست دارید افزایش می دهد

. آس پیک را می دهد-دارید که به شما پتانسیل احتمال های ♣A♠2♠9♥9برای مثال فرض کنیم شما 

در این حالت نصف ماقع شما روی فالپ . ها 5شما ترجیح می دهید که خال دوم پیک باشد نه یکی از 
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با . پیک به شما موقعیت بهتر برای احتمال ناتز فالش همراه با ست را می دهد 5ست دارید که کارت 

طبیعتا هر چه پر بزرگتر . وما نیازی به پتانسیل استریت برای بازی نداریداین نوع از دست ها شما لز

الزم به ذکر است که پر هفت وقتی روی فالپ ست بدون احتمال استریت روی زمین . باشد بهتر است

 .باشد، کوچکترین پر است

نند؛ سوت پر که شامل آس سوت باشد بازی می ک-طبق این گفته بیشتر بازیکنان با هر دست دبل

 .سوت می باشد، به ویژه با پرهای پایین تر-درحالیکه لزوما بی منطق است، اما ترجیح من پر آف

 83اخرین نوع آس سوت با دو کارت برادوی می باشد که می تواند روی فالپ رپ استریت برادوی با 

با کارت گردان  مزیت داشتن دستی A,K,Q,5در ارتباط با دست . کارت همراه با احتمال ناتز فالش باشد

 .امتیاز باالتری دارد A,K,Q,7نسبت به  A,K,Q,5که . این است که پتانسیل استریت را اضافه می کند

 .طبق این گفته این دستها متوسط می باشند و بهتر است با پول کمتری وارد فالپ شوید

 پالس-دستهای پر

. کارت می باشد 5احتمال استریت با  الزم به ذکر است که باالترین احتمال استریت با آس روی فالپ،

در حالیکه کوئین . کارت می باشد 83بزرگتریت احتمال استریت با کینگ روی فالپ، احتمال استریت با 

 (.Q,J,Xروی فالپ  A,K,T,9)کارت احتمال استریت ناتز ایجاد کند  86می تواند با 

 .ممکن سازد کارت را 21در حالی که جک یا ده می تواند احتمال استریت با 

نکته این است که هر چه پر کوچکتر باشد اهمیت داشتن پتانسیل چندگانه اگر احتمال ناتز فالش ندارید 

نمی توانند یک دست خوب باشند مگر  TTیا  QQ  ،JJطبق این گفته پر هایی مثل . بیشتر می شود

 .ی باشنداینکه همراه انها پیزی داشته باشید و در غیر اینصورت تقریبا لب مرز م
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با این حال اگر . تقریبا دور ریختنی است زیرا یک دست یک وجهی است ♦Q♠Q♣9♥3دستی مثل 

می توانید روی : داشته باشید، انوقت چند احتمال خوب دارید ♥Q♠Q♣J♠Tدست چندوجهی مثل 

 82 بیاید و یا می توانید احتمال استریت با Q,9,Xفالپ احتمال استریت دو سر باشید که فالپ باید 

بیاید، که هر دو باید همراه با احتمال فالش  X,9,8کارت و پر در دست خودتان باشید که فالپ باید 

مزیتی دارند که وقتی شما روی فالپ ست  – 9,9,8,7یا  7,6,5,5مثل -پر هایی با اتصال. باشند

ناتز استریت با  این دست ها می تواند روی فالپ. هستید کارت روی فالپ می تواند شما را استریت کند

 .هوس باشند-ست برای احتمال فول

دست  -♦A♠Q♦J♠Jیا  ♠A♦K♥K♦Qمثل  -سوت و کارت برادوی دیگر-واضح است که پر باال با آس

 .دارای احتمال خوبی می باشد

 دست                     نظر

Q♠Q♥J♠T♥        پر با اتصال سوت 

طبق نظر ویلسون در برنامه . نیز قابل بازی می باشند Q,Q,9,9یا  8,8,7,7دستهای دو گانه پر مثل 

درصد مواقع با داشتن  28:4شما می توانید روی فالپ ست با   Turbo Omaha Highنرم افزاری 

احتمال این دست ها این است که درست است می توانند با درصد خوبی روی . دست دو پر داشته باشید

یک بعدی می باشد، مثل ست بدون احتمال استریت یا یک فالپ به نتیجه برسند اما نتیجه دستی 

قابل بازی است  KKبه خاطر  -یک پر باال و یک پر پایین– K,K,3,3دستی مثل . احتمال فالش ضعیف

و . تنها یک ست پایین ایجاد می کند و معموال باید فولد داده شود 4,4,3,3اما دو پر پایین تری مثل 

است که بتوان با ان روی فالپ ست بدون احتمال استریت ایجاد  7,7پر نکته دیگر اینکه پایین ترین 

 .کرد

 دست                              نظر
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Q♠Q♣J♠J♥                   دو پر باال 

 دو پر متوسط                   ♠7♦7♠8♥8

  AAدستهای 

هیچ اورستی باالتر از . می ایدتاپ ست در مقابل تمام دست ها به جز احتماالت باال فیوریت به حساب 

همانطور که در بخش  -به عالوه. ست آس نیست، از این رو پر آس خود نشانه بیلیط ورود به فالپ است

وقتی با آس روی فالپ ست باشید احتمال اینکه با احتمال استریتی مواجه شوید  -قبل نیز ذکر شد

 .نسبت به وقتی ست جک دارید کمتر است

و .دستی محتمل محسوب می شود AAاین باشد، هر دست -وقتی که قبل فالپ آل طبق این گفته جز

برای مثال آس . به کارتهای کناریش نیز بستگی دارد AAکیفیت دست  PLOمثل همه دستهای دیگر 

در . دستهای متوسط یک وجهی هستند -A,A,8,3مثل  -بدون سوت با کارتهای کناری غیر مرتبط

 .یت چند وجهی بودن روی فالپ استقابل AAحالیکه نشانه دست 

 :AAویژگی های کلیدی در دست 

آس سوت به شما اجازه می دهد که امکان تاپ ست با احتمال ناتز فالش را . یا دو-آس سوت .8

پر با احتمال ناتز فالش باشد که -همچنین می تواند روی فالپ اور. روی فالپ داشته باشید

کارت همراه با احتمال ناتز فالش نیز فیورریت  1 همانطور که پیشتر گفتیم نسبت به رپ با

حتی بهتر از ان آس دوبل سوت می باشد که طبق نظر ویلسون در برنامه . محسوب می شود

Turbo Omaha High  درصد مواقع را داشته  24می تواند روی فالپ احتمال ناتز فالش در

 .ندباشد و می تواند احتمال ناتز فالش دوگانه روی ترن ایجاد ک

برای مثال . داشتن دو کارت برادوی می تواند پتانسیل رپ ایجاد نماید. کارتهای برادوی .2

A,A,J,T  می تواند روی فالپK,Q,X کارت یا تاپ ست با ناتز استریت و  82پر با ناتز رپ با -اور
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گفتیم رپ برادوی می تواند  8همانطور که در بخش . داشتن احتماالت استریت دیگر باشد

 .ی غالب بر رپی تنها را ایجاد کنداحتمال

پتانسیل استریت را ایجاد می  – A,A,8,7مثل  –( ساید کارت)داشتن کارتهای جانبی . اتصاالت .3

برای مثال . وقتی با آس سوت همراه شود شما دستی با احتماالت چند وجهی خوب دارید. کند

پر و -می خورد شما احتمال ناتز فالش با اور ♠T♠6♣2دارید و فالپ  ♣A♠A♣8♠7اگر شما 

شما می توانید به راحتی روی احتمال  ست آس پس از . شات استریت را دارد-احتمال گات

 .فالپ وقتی شما استریت دارید و احتمال فالش نیز همراهش دارید، حساب کنید

 28:4نیز گفتیم دو پر  همانطور که قبال. پر دوم احتمال برد را در فالپ افزایش می دهد. دو پر .4

اگر با دوبل سوت آس همراه باشد روی فالپ می . درصد مواقع می تواند روی فالپ برنده باشد

درصد مواقع باشد، در حالیکه فالش روی فالپ، فول  49تواند ست یا احتمال ناتز فالش در 

 .درصد اضافه تر مواقع باشد 4هوس یا کاره در 

 .را به سه دسته اصلی بر اساس کیفیت طبقه بندی کنم AAوانم با دادن این فاکتورها ، می ت

که شامل همه دستهای بدون سوت . با پتانسیل یک وجهی یا پتانسیل چندوجهی AA. متوسط .8

AA حداقل بیلیطی برای دیدن . می باشد، و همینطور آس با یک سوت اما با پتانسیل کم دیگر

 .فالپ است

، یا (با سوت A,A,J,Tمثل ) پتانسیل رپ برادوی  آس دول سوت یا اس یک سوت با. خوب .2

اینها . به ویژه پر دوم باالتر -، یا پر دوم(با سوت یگانه A,A,8,7مثل )کارتهای جانبی متصل 

اگرچه در بازی با استک زیاد، . دستهای قابل ریز خوبی هستند به خصوص در موقعیت اخر

یا پر دوم را ندارید همینطور که داشتن معموال باید با آس دوبل سوت شما پتانسیل استریت 

 .دستی چند وجهی روی فالپ سخت است
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هر چه . آس دوبل سوت با پتانسیل رپ برادوی، اتصال و یا پر دوم باال. آس های الترا. عالی .3

بهترین دستهای شروع در . پتانسیل باالتر باشد، درصد آس وجه های چندگانه بیشتر می شود

PLO ریز در هر موقعیتی دستی قابل. می باشد. 

 دستهای لب مرز

معموال دست لب مرز دستی است که شامل سه . دستهای لب مرز اساسا دستهای یک وجهی هستند

مثالی برای این . کارت برادوی و یک کارت پایین، یا پر باال با کارتهای جانبی معمولی یا پایینتر می باشد

ا آس سوت که شامل هیچ کدام از دسته هر دستی ب. می باشد ♦Q♣Q♥7♣3یا  ♣K♠Q♣J♠5دست 

های باال مباشد دستی لب مرز محسوب می شود، که کیفیت ان شامل دو، سه یا چهار تایی بودن نیم 

یا  ♥A♠K♦2♠3لب مرز است زیرا پتانسیل ناتز استریت را دارد ولی  ♦A♠J♦7♠6برای مثال . باشد

A♥2♦4♠K♥  به طور کامل دستهای بدی یهستند زیرا این دستها استریت های بی ارزش زیادی ایجاد

 .می کند

 .دستهای لب مرز معموال در بیشتر دستها اولویت اخر را دارند و شرط های متوسطی دارند

 طبقه بندی قابلیت دستها

. قابلیت دسته بندی کنید اکنون که در ارتباط با نوع دست ها بحث کردیم می توانیم انها را بر اساس

 :شروع دست به چهار دسته اساسی تقسیم می شود

 خوب .8

 متوسط .2

 لب مرز .3

 (بد)دستهایی که نباید با ان بازی کرد  .4
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 خوب

این ها . دستهای خوب موقعیت بهتری نسبت به دستهای دیگر دارند تا روی فالپ قدرتمندانه ظاهر شوند

می باشد؛ چهار کارت از ده و باالتر حداقل با یک سوت؛ چهار دست  "عالی"شامل دستهای خوب و 

باشد؛ دون پایین تر متوسط تر می -می باشند و ران 7,6,5,4و  K,Q,J,T  ،J,T,9,8خوب سوت مثل 

،  A,K,Q,9رپ برادوی بزرگ شامل  -و باالتر تا آس سوت 5دون سوت با گپ پایین؛ چهار کارت از -ران

A,K,J,9  ،A,K,T,9  ،A,Q,J,9  ،A,Q,T,9  وA,J,T,9 –  و پرهای باال با سوت و کارتهای متصل مثل

Q♦Q♣J♦T♣  .دون با گپ متوسط نیز تقریبا می تواند مشمول این دست باشد-چهار کارت سوت ران .

 .این دست ها ، دستهایی است که می توانید با انها بازی کنید و ریز دهید

 متوسط

دستهای متوسط نیازمند کارتهای ویژه ای است که بتواند دارای ارزش شود، اما وقتی این اتفاق بیافتد 

و  Q,J,T,7  ،Q,J,8,7که شامل دستهای رپ مثل . احتماالت خوبی ایجاد می کند دستهای قوی و

Q,J,9,7 پر  ♦7♠7♦8♠9این دستها همچنین شامل پر های کوچکتر با اتصاالت سوت مثل . می باشد ،

رپ برادوی . و دستهای آس سوت با کارتهای جانبی استریت می باشد ♣A♠8♠7♦7با آس سوت مثل 

نیز  AAوسط نیز مشمول این دسته اند، در حالی که دستهای متوسط یک وجهی آس سوت با کارت مت

با این دستها شما ترجیح می دهید با مبلغ کمتری اول فالپ را ببینید، اگرچه . جز همین دسته می باشد

این دستها می تواند اغلب برای ریز هم مناسب باشد، به خصوص وقتی استک زیاد باشد، پات چند وجهی 

 .یا شما موقعیت مناسبی دارید/شود ورقابت 

 لب مرز 

همانطور که قبال هم بحث کردیم دستهای لب مرز دستهای یک وجهی هستند یا اساسا دستهایی با سه 

دستهای با .  JJو یا  KK  ،QQیا پر های باالی نامناسب مثل  -سوت-کارت و یک کارت خوب هستند
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ین دستها می تواند معموال به طور متوسط در جایگاه ا. آس سوت ضعیف نیز شامل این دسته می باشند

 .اخر بازی شود

 (بد)دستهایی که نباید بازی کنید 

دستهایی که پتانسیل احتمال دوباره ناتز، احتمال ابال، یا هر چیز مفیدی را روی . همه ی دستهای دیگر

انند مغلوب دست دیگری می توانند روی فالپ رپ باشند اما به راحتی می تو  9,7,5,2. فالپ ندارند

اتالف پول می باشد و یا ممکن است باعث شود یا پات بزرگی را ببازید  ♣K♦4♠2♦2دستی مانند . شوند

 .این دستها را فولد دهید. و یا پات کوچکی را در مواقع کمی ببرید

 تست معجزه فالپ

بر می دارید  هر دست چهار کارتی را که. تست محک هر دست شروعی تست معجزه فالپ می باشد

اگر ارزو کنید که ترجیح می دادید دست دیگری : تصور کنید بهترین امکان فالپ برای این دست چیست

طبق استراتژی بزرگ ما یک دست باید قابلیت ناتز استریت با . داشتید دستتان قطعا دست بدی است

 .احتمال ناتز فالش یا تاپ ست با احتمال ناتز فالش را داشته باشد

چه فالپی نیاز دارید؟ ست شدن روی فالپ نتیجه اش . دارید ♠K♦4♠2♥2مثال، فرض کنیم شما برای 

یا برنده شدن پات کمی بدون رقابت می شود و یا باختن پات بزرگی به دستی باالتر، در حالیکه شما 

ز استریت بودن روی فالپ نی. روی این شانس که با یک معجزه روی فالپ پیک بخورد حساب نمی کنید

 .تنها باعث می شود پولتان هدر رود زیرا اگر پولی هم وارد پات شود شما احتماال فرصتی نخواهید داشت

فالپ خوب . دارید که دستی محتمل متوسط می باشد ♦Q♠J♦9♠7در مقابل فرض کنیم شما 

T♠8♠3♦  اد کارت با احتمال استریت فالش و احتمال بکدور فالش را ایج 86می باشد که رپ ناتز با
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می باشد که ناتز استریت با احتماالت دوباره استریت  ♦T♠8♠6یک فالپ معجزه ای . می کند

 . چندوجهی، احتمال دوباره فالش پیک با احتمال استریت فالش و احتمال بکدور خشت را ایجاد می کند

 تمرین دست ها

سپس . ان را تشکیل دهیددست زیر را در نظر بگیرید و فالپ معجزه ای . بیاید اینها را تمرین کنیم

 .تصمیم بگیرید که دست خوب، متوسط، لب مرز یا بد است

K♠K♦Q♦J♠ فالپ می تواند . تصور فالپ مناسب برای این دست اسان استT,9,8  برای ناتز استریت

این دست . پر باشد-کارت به همرا اور 82برای احتمال ناتز استریت با  T,9,Xیا . با احتمال فالش باشد

 .دستی خوب است

A♠9♦8♦7♠ می تواند ناتز استریت  6,5,4با فالپ . این دست پتانسیل خوبی برای بازی بزرگ دارد

اد کارت و احتمال ناتز فالش را ایج 83می تواند احتمال ناتز استریت با  ♦2♠5♠6باشد و با فالپی مثل 

این دست . به شما دو پر باال و احتمال استریت دو سر می دهد A,7,6کند، در حالیکه فالپی مثل 

 .دستی خوب یا نسبتا خوب است که ارزش بازی کردن در هر موقعیتی را دارد

J♦J♣6♣3♠ پر جک دستی یک وجهی است و سوت یگانه تنها کمی باعث تغییر می . لب مرز می باشد

 .دستها تنها شرط های معمولی ببندیدبا این نوع . شود

A♠K♣Q♦9♠  این دست می تواند با فالپJ♠T♠X و . ناتز استریت با احتمال استریت و فالش شود

 .پتانسیل احتمال این دست را دستی با احتمال خوب می کند

کارت، این دست پتانسیل ایجاد مشکل را دارد زیرا با  21، به جز احتمال استریت با  ♠2♣3♠6♣7

یا  8,7,6,5بیاید این دست توسط دستهایی مثل  X,5,4وجود اینکه احتمال دوباره دارد اگر فالپ 

 .بهترند 7,6,4,2یا  7,6,5,2دستهایی مثل . مغلوب می شود و داگ است 2:8با نسبتی  9,8,7,6
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دستی متوسط است اما پتانسیل بازی بزرگ را دارد زیرا می تواند روی فالپ ناتز   ♣5♠5♣6♠7

 .کارت و پر، یا ست با احتمال استریت دو سر باشد 82استریت با احتمال ست، احتمال ناتز استریت با 

A♠J♠T♦T♣  این دستی با احتمال خوب است زیرا می تواند تاپ ست با احتمال ناتز فالش و استریت با 

دستی متوسط است زیرا پتانسیل رپ یکسانی ندارد و همینطور احتمال ایجاد تاپ . کارت ایجاد کند 82

 .ست در ان کم است

هر استریتی که روی فالپ باشید با . دست کامال بدی است، حتی اگر دوبل سوت باشد  ♠3♣5♦7♥9

شکست خواهید  T,9,7,5ست بخورد شما از د 8,6,4برای مثال اگر فالپ . ساختاری متوسط خواهد بود

 91بخورد شما  6,4,2اگر فالپ . از بازی خارج می شوید T,9,8,7یا به راحتی توسط دست . خورد

به  1یا  9زیرا  -البته بدون حساب سوت -داگ خواهید شد 8,7,5,3درصد در مقابل  42/درصد

 .ه را می دهدبه شما احتمال برد دوبار 1استریت باالتری می دهد ولی تنها یک  8,7,5,3

A♠2♠9♣9 تاپ ست با احتمال ناتز فالش نسبت به احتمال دستیافتنی بزرگ دیگر . متوسط است

 .که می تواند دست خوبی برای ریز در جایگاه اخر باشد. یعنی پر باالتر است

T♦T♠9♣4♠ مثل دست . لب مرز استJ,J,6,3 این دستی یک وجهی برای بازی پایین می باشد. 

K♦Q♠J♦8♠ کارت را دارد 86این دست پتانسیل رپ ناتز با . متوسط است. 

A♦9♦8♠6♠ کارت و احتمال  83این دست می تواند روی فالپ احتمال ناتز استریت با . متوسط است

. کارت را دارد 83احتمال استریت با  X,7,5و  T,7,Xاگرچه با فالپی مثل . ناتز فالش را داشته باشد

همچنین تاپ دو پر با استفاده از آس و یکی از کارتهای جانبی . یکی از انها احتمال بدون ناتز می باشد

دو پر باال با احتمال استریت دو سر  A,8,7و  A,9,7مثال )احتمال استریت ضعیفی را نیز ایجاد می کند 

می تواند احتمال استریت ناتز دو سر را ایجاد کند  A,9,8,7ثل ، در حالی که دستی م(ایجاد می کند

به همین علت من (. دو چر باال با ناتز استریت دو سر ایجاد می کند A,7,6،  و  A,9,6  ،A,8,6: مثال)
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را به عنوان دستهایی با احتمال خوب و تقریبا خوب دسته بندی کرده ام، اما  A,9,8,7دستهای 

A,9,8,6  شاید شما انها را جور دیگری دسته بندی کنید. استدستی متوسط. 

Q♣J♠8♣7♠ کارت که خود سخت  21از نظر من به جز پتانسیل رپ با . دست متوسط رو به بد است

در حالیکه هر گاه روی فالپ . مغلوب می شود K,Q,J,Xاست، این دست به راحتی توسط هر دستی با 

که احتمال  J,T,9,8این دست در مقابل دستی مثل . تدو پر باال داشته باشید دستتان یک وجهی اس

 .استریت دو سر را هر وقت که روی فالپ دو پر باشد را دارد، دست بدی به حساب می اید

A♠8♣4♠4♣ 4اول این است که پر . این دست دو احتمال برگشت پذیر اصلی دارد. دست بد است 

که احتمال ست بودن با ناتز . دوبل سوت می باشدنمی تواند استریتی ایجاد کند، و دوم اینکه این دست 

سوت را روی -فالش را روی فالپ کم می کند زیرا ست روی فالپ به طور خودکار یکی از کارتهای آف

 .زمین می گذارد

K♦9♦6♣6♠ نمی تواند  6پر . خوردن فالپی با احتمال ناتز فالش و ست سخت است. دست بدی است

 .حتمال ناتز فالش دوم تنها پول دور ریختن استاحتمال استریت ایجاد کند و ا

Q♠J♠7♣6♣ کمبود ارتباط پتانسیل بازی را . دو دست هلدم دست اوماها تشکیل نمی دهند. دست بد

 .پایین می اورد

. کارت به راحتی مغلوب می شود 86ضعیف است و احتمال استریت با  1پر . بد است ♠3♠6♦7♠7

 .استریت بودن روی فالپ امکان استریت بهتر دیگری را برای فرد دیگر رقم می زند

این دست احتماالت چندوجهی دارد اما تنها گپ باال ویژگی اصلی ان . تقریبا بد است ♣3♣4♠5♠7

 .است
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A♠K♦J♣4♠ کارت و احتمال ناتز فالش برای دیدن فالپ به اندازه  83ناتز رپ برادوی با  .متوسط است

 .کافی خوب است

J♠T♣8♠6♣ کارت را دارد 86احتمال رپ ناتز با . متوسط است. 

J♠T♣9♠8♣ کارت و دو پر با احتمال استریت دوسر و  83این دست احتمال ناتز استریت با . متوسط

 .است PLOست واقعی در یک د. پتانسیل سوت ایجاد می کند

Q♠Q♣J♠J♣ مواقع روی فالپ ست می شود% 2874دوپر . متوسط. 

A♠A♣8♠7♣ دوبل سوت آس با اتصالهایی که راههای چندجانبه ایجاد می کند. خوب. 

A♠A♣8♦2♥ یک دست یک وجهی است و برای این که بتواند ادامه دهد نیازمند یک آس . متوسط

 .روی فالپ است

K♦J♥T♦9♠ گپ باالیی دارد  اگرچه احتمال برادوی داخلی دارد. لب مرز. 

 .کارت می باشد 86دستی با پتانسیل رپ ناتز با . متوسط ♦3♥5♦7♥8

Q♦J♠T♠8♦ درحالیکه این دست به قدرت دست . خوبQ,J,T,9  نیست اما دستی با گپ یگانه به

 .کارت را دارد 81با  اندازه کافی برای ریز دادن قوی است به عالوه اینکه پتانسیل رپ

 پیش از فالپ

 مفاهیم کلیدی

برخی بازیکنان ممکن است . لیمیت اوماها پیش از فالپ لزوما یک راه وجود ندارد-برای بازی کردن پات

بازنده باشند و ممکن است قادر باشند از ان بگریزند زیرا استک معموال زیاد است و آدز ایجاد شده در 

الزم به ذکر است که وقتی راجع به بازنده بودن حرف می زنم منظورم . تباالس PLOبیشتر بازی های 
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طبق این گفته با دسته بندی . بازی با دستهای متوسط در بازی های بزرگ می باشد نه دستهای بد

فالپ بدون پرداختن به -دست ها بر اساس نوع انها اماده بحث در ارتباط با مفاهیم کلیدی بازی پری

 .صحبت کنیمشیوه های بازی، 

در غیر این صورت، . دستهای خوب معموال می تواند در هر موقعیتی و تحت بیشتر شرایط بازی شوند

فالپ در بازی همگی بر نوع -اندازه استک، موقعیت میز، عملکرد دیگر بازیکنان و میزان ریز های پری

 .دستی که بازی می کنیم و زمان بازی با انها تاثیر می گذارد

فالپ چند -از موقعیت بازی می کنید، اولویت اول شما این است که پات را پریوقتی خارج  .8

پس از فالپ دست باالتری الزم است تا نسبت به موقعیت اخر وقتی همگی . وجهی نگه دارید

و در واقع چیزی که نمی خواهید اتفاق بیافتد این است که ریز . اعالم چک داده اند بازی کرد

از خودتان هدزآپ شوید زیرا نسبت به او مزیتی ندارید مگر اینکه فالپی دهید و با بازیکن قبل 

واضح است که شما فالپ های بیتری را از انچه بازی می کنید از دست می . قوی داشته باشید

 .دهید و اغلب ممکن است یا اعالم چک داده و فولد دهید و یا اینکه در دست بازی کنید

یا به اهستگی در دست عمل کنید و یا اگر ریز می دهید کم طبق این گفته شما باید معموال 

 .و وقتی ریز می دهید تنها با دستهای خوب باشد. باشد

معموال بیشتر برای ایجاد دو پر باال یا پر باال مناسبند که به این  ♦Q♠J♦9♠7دستهایی مثل  .2

روی انها شرط بندی معناست که شما می توانید فالپهای بهتر پیداکنید که با کارتهای باالتری 

 .کنید، به ویژه در جایگاه اخر که همه اعالم چک کرده اند تا نوبت شما

معموال نیازمند استک باال و آدزهای ایجاد شده می  ♠2♥5♠6♥7دستهای دارای احتمال مثل  .3

 .باشند
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دستهای لب مرزی مثل . دستهای لب مرز در موقعیت اخر تنها با شرط های متوسط بازی شوند .4

K♥K♠7♠2♦  یاK♠Q♥J♠5♥  کامال بی استفاده نیستند، اما وقی می خواهید با انها بازی کنید

 .الزم است که هم با مقدار پول کمی فالپ را ببینید و هم مزیت موقعیت را داشته باشید

فالپ خیلی منفعل نباشد می توانید با دستهای متوسط در هر موقعیتی بازی -در بازی که پری .9

فالپ کم -بازیکن همه فالپ ها را می بینند و ریز پری 6یا  9هستید که  اگر در بازی. کنید

اینها برای استک های . است می توان با دستهای متوسط در هر جای میز که باشید بازی کنید

 .کوچک بازی هم انالین و هم حضوری رایج است

اند در هر در بازی که خیلی منفعل نیست ولی استک باالیی دارد، دستهای متوسط می تو .6

شرایطی بازی شود، اگرچه بازیکنان سفت و سخت ترجیح می دهند این دستها را در موقعیت 

فالپ دستهای متوسط می توانند از هر موقعیتی بازی -حتی در بازی با ریز پری. اخر بازی کنند

شوند اگر پات چندوجهی رقابت کند و استک زیاد باشدف که می توان گفت استک متوسط دو 

اینگونه بازی ها برای بازی های نقد که معموال باالترین . ر باالتر از ورودی یا بیشتر می باشدبراب

اگرچه بازی با این دستها خارج از موقعیت ممکن است فلد . بازی یک روم هستند مناسب است

. فولد بدهید-های قابل توجهی را ایجاد کند ، زیرا ممکن است روی تعداد زیادی فالپ چک

 .ن گفته بازیکنان سفت و  سخت تر این دستها را برای موقعیت اخر نگه می دارندطبق ای

این -مگر اینکه پول آل. دستهای متوسط در بیشتر شرایط می توانند در موقعیت اخر بازی شوند .1

ریز مواجه باشید، در غیر این صورت دستهای متوسط در موقعیت اخر -باشد و شما با ریز و ری

به صورت هدزآپ ممکن است نخواهید  7,6,4,2شما با دست متوسطی مثل  .قابل بازی هستند

. برای موقعیت هدزآپ در جایگاه اخر مناسب است T,9,7,5بازی کنید اما دست بزرگتری مثل 

در واقع هر چهار کارتی در موقعیتی با رقیبی در هدزاپ قابل بازی است اما باید برای ریز دادن با 
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رد پایینی را در نظر داشته باشید، به خصوص در بازی با بازیکنی که دست متوسط باید استاندا

 .طبق این فرض شما در استک کمی بازی نمی کنید. سمت چپ باشد

دارای احتمال است، مگر اینکه بتوانید همه یا بیشتر پولتان را قبل از فالپ  AAهر دست  .1

این . باید همانطور بازی شوند آس ها مثل دستهای دیگر محتمل در اوماها می باشند و. بگیرید

محدود  AAبه این معناست که باید با آس به ارامی عمل کنید و ریز خود را برای دست خوب 

تنها استثنا وقتی است که تمام یا بیشتر پولتان را قبل از فالپ بگیرید، زیرا پر آس نسبت . کنید

 .به دیگر دستهای هدزآپ فیوریت می باشد

خودداری کنید مگر اینکه بتوانید همه یا بیشتر پولتان را قبل از فالپ  AAاز ریز های باال با  .5

انچه اتفاق می افتد این است که شما . فالپ می باشد-بزرگترین اشتباه ریز باال پری. بگیرید

نصف دستتان را از دست می دهید و تنها احتمال دارد یک بازیکن با شما رقابت کند که احتمال 

ریز دادید، به رغیبتان فرصت اجاد آدز برای از بین بردن  AAاگر با . ی دهدبرد را برای خود م

 .احتمالتان را ندهید

معموال ریز باال نشان دهنده . را فولد دهید Aریز بهتر است هر دستی با -موقع مواجه با ریز و ری .81

سوت دوبل  9,8,7,6اگر استک زیاد باشد شما با دستی مثل . دارد AAاین است که رقیبتان 

را موقع مواجه با ریز های بسیار باال فولد می دهید، زیرا  A,K,J,9بازی می کنیذ اما دستی مثل 

 .غالب است و از بین بردن احتماالت ان بسیار دشوار است AAهر دست 

دو دلیل خوب برای  PLOدر . در موقعیت اخر باید پیش از فالپ با دستهای خوبتان ریز دهید .88

شما . د دارد و ان برای ساخت پاتی با ارزش و دیگر حفظ شرایط می باشدریز پیش از فالپ وجو

همچنین با دستهایی مثل . با دستهای خوب ریز دهید( سه جایگاه اخر)باید در موقعیت اخر 

A♠A♣J♠T♣  و یاA♠K♦Q♥J♠ که مسئله ای نیست . می خواهید که پات را از بالیند بقاپید

شما چند وجهی نگه داشتن پات است زیرا نمی خواهید  فقط به خاطر داشته باشید هدف اصلی
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اگر می خواهید در . در نهایت هدرآپ شوید و خود را درگیر شرط بندی بعد فالپ نمایید

 .برابر بیگ بالیند 4تا  3جایگاهی غیر بالیند ریز دهید سعی کنید کوچک باشد، تقریبا 

حالیکه بازی غیرمنفعل می تواند به  هزینه بازی سفت و سخت تنها به اندازه  بالیند است در .82

در  PLOیکی از مهمترین فاکتورها این است که بیگ بالیند در . قیمت همه استک شما باشد

منتظر ماندن برای دست . مقایسه با انچه بعد از فالپ وارد پات می شود تاثیر گذار نیستند

دون کوچک بدون سوت دارید مثل -اگر شما ران. مناسبی برای بازی کردن هزینه زیادی ندارد

هزینه بازی نکردن فقط به اندازه بالیند است، در حالی که بازی با چنین دستی  6,5,4,,7

پیشنهاد من این است که منتظر دستی بمانید که . ت برایتان یک فاجعه ایجاد کندممکن اس

برای هدفتان مناسب باشد، دستهای بد را فولد دهید و از بازی با دستهای لب مرز خارج از 

 .موقعیت مناسب پرهیز کنید

 تمرین موقعیت ها

دالر می باشد و همه  9/ دالر 2زی فرض کنید که با. بهتر است چند یک از این ایده ها را تمرین کنیم

 .دالر استک دارند 8111

. سه بازیکن مقابل شما با احتیاط عمل می کنند. در جایگاه پایین گرفته اید ♠A♣A♦T♥6شما از دیلر 

 شما چه می کنید؟

اما می خواهید فالپ را ببینید اما قطعا با این دست هم حاضر به . بدی است AAاین دست . کال: پاسخ

 .دادن نیستیدریز 

. سه بازیکن مقابل شما با احتیاط عمل می کنند. در جایگاه پایین می گیرید ♣A♠A♣T♠5شما از دیلر 

 شما چه می کنید؟

 .آس سوت دوبل در جایگاه اخر ارزش ریز را دارد.  ریز: پاسخ
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 کنید؟ شما چه می. سه بازیکن احتیاط می کنند. در جایگاه پایین میگیرید ♦A♠A♣J♠Tشما از دیلر 

 .آس با دو کارت برادوی و آس سوت پتانسیل چندوجهی کافی برای ریز را دارد. ریز: پاسخ

سه بازیکن با احتیاط می کنند و یک ریز . را در اسمال بالیند می گیرید ♦A♠A♣J♠Tشما از دیلر 

 شما چه می کنید؟. داریم

ا دستی با احتمال خوب در پات ریز در بازی با استک زیاد ایجاد کردن پاتی برای ارزش ب. ریز: پاسخ

ریز دهید زیرا ریسک هدزآپ را دارد که -اگرچه در مواجه با ریز نباید ری. نشده برایتان مساله ای نیست

 .ممکن است باعث فاجه شود

 چه می کنید؟. می گیرید ♠A♣A♥J♣Jشما از دیلر 

 .مناسبی برای ریز استدستی با آس با پر دوم و سوت یگانه در هر موقعیتی دست . ریز: پاسخ

. بازیکنی از بازیکنان اول ریز می دهد و دو نفر هم کال می کنند. می گیرید ♣A♠A♥7♠6شما از دیلر 

 چه می کنید؟

یکی از مزیت های کال کردن اگر همگی . ریز را بکنید-به خاطر داشتن آس نباید ریسک ری. کال: پاسخ

اعالم چک از موقعیتی نشان دهنده ضعف می . ارندبعد از فالپ چک بدهند این است که انها آس ند

 .ریز شما را تبدیل به هدف می کند-ری. باسد

 چه می کنید؟. یک ریز و دو کال هم وجود دارد. در جایگاه پایین می گیرید ♣A♠A♣T♠Tشما از دیلر 

ریز -ان ریپر دوم با دو سوت این دست را دستی با درصد باال می کند که میتوانید با . ریز-ری: پاسخ

 .هدف رسیدن به ست می باشد. دهید
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دالر ریز می دهد، سه  29بازیکن بعد شما . در جایگاه پایین می گیرید ♣A♠A♦J♠3شما از دیلر 

 چه می کنید؟. بازیکن کال می کنند و هر دو بالیند کال می کنند

ارید که ممکن است دالری د 8111دالر ریز دهید اما شما استک  11شما می توانید . فقط کال: پاسخ

به جای بردن پات ممکن است با چند نفر که کال کردند مواجه شوید که می . احتمال شما را از بین ببرد

 .خواهند احتمال اس شما را از بین ببرند و شکستتان دهند

. دالر ریز می دهد و سه نفر کال می کنند 29بازیکن بعدی .  می گیرید ♣A♠A♦J♠3شما از دیلر 

 چه می کنید؟. ریز می دهد-دالر ری 811یند کال می کند ولی بیگ بالیند تا اسمال بال

. دالر ریز دهید که دو سوم از است شما را در پات قرار می دهد 669شما می توانید تا. ریز-ری: پاسخ

دیگری فیوریت  AAرقیب دیگر آدزی برای ردیابی اس شما ندارد و شما در مقابل هر دستی جز دست 

 .شویدمحسوب می

 چه میکنید؟. می گیرید ♦K♠Q♣J♠Tشما از دیلر 

شما می خواهید پات را بسازید و برای اینکه بتوانید . با اهستگی و یا ریز کوچک عمل می کنید: پاسخ

 .نگه دارید ریز کمی می دهید( برای اینکه چند نفر در پات شرکت کنند)پات را چند وجهی 

چه می . و سه بازیکن به ارامی عمل می کنند. در موقیت میانی می گیرید ♦T♠9♣8♠7شما از دیلر 

 کنید؟

این دست محتمل خوبی می باشد و ه بازیکن در مقابل شما را از چند وجهی بودن پات . ریز: پاسخ

 .ریزی سه تا چهار برابر بالیند قابل قبول است. مطمئن کرده اند

ه . سه بازیکن در مقابل شما با اهستگی عمل می کنند .در پایین میگیرید ♣A♠K♣Q♠4شما از دیلر 

 می کنید؟
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 .به نظر من این دست برای ریز دادن کافی نیست. کال: پاسخ

 چه می کنید؟. میگیریئ ♦2♠5♦6♠7شما از دیلر 

این دست محتمل متوسطی می باشد که اگر استک زیاد باشد و پات ها چند وجهی باشند . کال: پاسخ

فالپ ریز داده شده در پات ها اغلب افراد -اگرچه در بازی که پری. ریز را داشته باشدمی تواند قابلیت 

 .کمتری به رقابت می پردازند

 چه می کنید؟. نمی گیرید ♦A♠K♣Q♠9شما از دیلر 

 .و باالتر از ان تا اس سوت ارزش ریز را دارد 5هر چهار کارتی از . ریز: پاسخ

چه می . سه بازیکن عملکرد با احتیاطی داشتند. یین می گیریددر موقعیت پا ♦A♠2♠9♣9شما از دیلر 

 کنید؟

این دست در هر موقعیتی باید . این دست پتانسیل بازی بزرگ را دارد اما دستی متوسط است. کال: پاسخ

 .کال شود

 چه می کنید؟. سه بازیکن به ارامی عمل می کنند. در موقعیت پایین میگیرید ♦5♠6♦7♠8شما از دیلر 

دستهایی با ساختار احتمالی خوب در موقعیت اخر دستهای قابل ریز می باشند به ویژه در . ریز: پاسخ

 .پات های چند وجهی

 چه می کنید؟. سه بازیکن با احتیاط عمل میکنند. در موقعیت پایین میگیرید ♠3♦5♣7♦8شما از دیلر 

 .این دستی متوسط با پتانسیل بازی بزرگ می باشد. کال: پاسخ

 چه می کنید؟. می گیرید ♦Q♠Q♣J♠Tما از دیلر ش

 .می رود، ریز نمی دهید Q,Q,J,Jشما با دستی که پر دارد و انتظار آس یا پرهای دوبلی مثل . کال: پاسخ
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چه می . سه بازیکن با احتیاط بازی می کنند. در موقعیت پایین می گیرید ♦Q♠J♣T♠Tشما از دیلر 

 کنید؟

 .فی برای ریز در موقیت پایانی را دارداین دست ارزش کا. ریز: پاسخ

 چه می کنید؟. می گیرید ♣2♠2♣5♠5شما از دیلر 

 .شما نمی خواهید که روی فالپ ست پایین باشید. فولد: پاسخ

 چه میکنید؟. می گیرید ♣5♠6♦7♠8شما از دیلر 

. می کنداین دستی با ساختار خوب محتمل است اما وجود کارتهای کوچک ان را متوسط . کال: پاسخ

 .ریز به بازی شما خاتمه خواهد داد

 چه می کنید؟. یک ریز و دو کال وجود دارد. در موقعیت پایین می گیرید ♣Q♦T♥9♦8شما از دیلر 

 .این دست در قسمت باالیی گپ دارد. فولد: پاسخ

 چه می کنید؟. یک ریز و دو کال وجود دارد. در موقعیت پایین می گیرید ♣Q♦J♣9♦7شما از دیلر 

در حالیکه بازیکنان سفت و . این دستی محتمل متوسط است که پتانسیل بازی بزرگ را دارد. کال: پاسخ

سخت ممکن است این دست را در هر موقعیتی در مواجه با ریز فولد دهند، مزیت این دست ان است که 

 .موقعیت پایینی قابلیت بازی این دست را باال می برد

 چه می کنید؟. ریز وجود دارد-یک ریز و یک ری. را دارید ♥A♦8♥7♦6شما در موقعیت پایین دست 

ریز نشان دهنده آس می باشد که -درحالیکه این دست احتمال بازی بزرگی را دارد ریز و ری. فولد: پاسخ

 .بر دست شما غالب است، کال کردن دو شرط با دستی که یک آس دارد درست نیست

 5بخش 
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 پس از فالپ

 باید بازی کنم؟پس از فالپ چگونه 

در مجموع مقدار پولی که قبل از فالپ وارد . حتی بیشتر از هلدم -لیمیت بازی فالپ است-اوماها پات

دالری  29یک پات . پات می شود در مقایسه با انچه بعد از فالپ وارد پات می شود بسیار ناچیز است

مقایسه با هلدم اکثر مواقع دو در . دالری با چشم بر هم زدنی تبدیل شود 2111می تواند به پاتی 

بازیکن پات را با ادعای تصاحب پات خواهند گرفتغ این تقابالت معموال شامل وقتهایی است که بازیکنی 

دیگر مواقع یک بازیکن تا انتها به ان دست خواهد . با ست در مقابل بازیکنی با احتمال باال قرار می گیرد

 .یکن دیگر اشتباه بزرگی کرده استیافت و معموال به این خاطر است که باز

این به معنای پول در . طبق این گفته، بازی درست بعد از فالپ کلید پول دراوردن از این بازی می باشد

و درحالیکه بلوف در . اوردن از دستهای خوب و احتماالت و باخت کمتر با داشتن دستهای بد می باشد

ای بلوف مختلف خوبی در اوماها وجود دارد که بعدا در این اوماها در مقایسه با هلدم کمتر است، فرصته

 .بخش به ان می پردازیم

 مبارزه اصلی

 :اینجا لپ مطلب بازی ادا شده

 .اگر داری، شرط ببند .8

کس "تا زمانی که معلوم می شود  "که شما دارید"اگر احتمال ناتز باال داری اما مثل ان است  .2

 .ارزیابی کنیدپس نظر خود را دوباره . "دیگری دارد

درصد مواقع این اتفاق می افتد؛ بقیه بازی در حاشیه بازی می  91ممکن است ساده به نظر بیاید اما در 

یکی از دالیل ان این است . و در مواقع لب مرز بازیکنی که اخرین نفر باشد تمام مزیت ها را دارد. شود
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تا به عنوان اخرین نفر  و وقتی همگی  که دست بزرگتری الزم است تا به عنوان نفر اول شرط ببندی

به عالوه بازیکنی که مزیت موقعیت را دارد در موقعیت لب مرز هم بیشتر . ضعف نشان دادند بازی کنی

این -و در اخر بازیکن با مزیت موقعیت می تواند به امنیت پات وقتی ال. می برد و هم کمتر می بازد

 .نباشد ضمانت کند

و نصف شرط بندی روی ناتز و . استراتژی ما بر پایه برد پات های بزرگ است همانطور که متوجه شدید

 .احتماالت ان می باشد و بقیه ان مربوط به موقعیت

 اندازه شرط بندی

به عنوان یک قانون کلی باید معموال به اندازه مقدار پات روی فالپ و ترن شرط بسته و ریز دهیدف در 

مزیت شرط بندی همیشگی به اندازه مقدار . احتمال فالش وجود داردغیر این صورت زمین یا پر است یا 

پات این است که رقیبتان نمی تواند از مقدار شرط بندی متوجه شود شما روی دستی ایجاد شده یا 

 .دستی با احتمال شرط بسته اید

روی پات  در حالیکه دستهای دارای احتمال ممکن است انقدر باال روند که نیازمند شرط بندی پایین

به جای ان شما روی برخی احتماالت ضعیف تر شرط ببندید یا در غیر این صورت رقیب را به . نباشید

 .شرط بندی با دستی بد راغب کنید

 ست روی فالپ

اکثر مواقع شما باید . وقتی روی فالپ تاپ ست با ناتز شوید، بازی معموال به سمت استریت می رود

ریز دهید اگر از بالیند انتظار شر بندی داشته -کن است معموال چکمم. شرط بندی را بیشتر کنید

در موقعیت اخر ممکن است گاهی با تاپ ست کال . باشید، بنابراین نباید همیشه این کار را انجام دهید

همچنین اگر همگی اعالم چک کنند تا شما، و زمین چیزی مثل . کنید و سپس روی ترن ریز دهید
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K,7,2 اگرچه ترجیح من . و احتمالی، بهتر است شرط بندی کمتری از مقدار پات کنید باشد بدون رنگ

 .ان است که در هر حال به اندازه پات شرط ببندم

یک چیز که نباید انجام دهید کارت ازاد دادن است، از انجایی که کارت ترن ممکن است احتمال 

-به عنوان اولین نفر این است که چک ریز-همچنین یکی از مزایای اعالم چک. استریتی قوی ایجاد کند

ریز اهمیت دستتان را برای بقیه پایین می اورد، در حالیکه شرط بندی ممکن است باعث حرکتی از ست 

 .پایین یا معمولی و یا دو پر شود

مشکل این است که اگر با انها پات بزرگی بازی . در ارتباط با ست متوسط و پایین باید مراقب باشید

ال یا فیوریتی کوچک در مقابل دستی با احتمال باال می شوید و یا در مقابل ست باالتر داگ کنید معمو

ست پایین بسیار ضعیف است و اغلب می تواند در مقابل دو پر باال داگ باشد؛ روی زمین . خواهید شد

T♣9♥2♣  ست دو در مقابل دستJ♣T♥9♣8♦  داگ است 2:8نسبت. 

در موقعیت اخر، اگر همه اعالم چک کردند شرط بندی کنید و اگر با شرط و ریز مواجه شدید فولد 

اما وقتی به وضوح مشخص است که با دستهای ضعیفی مقابلید باید ماکزیمم مقداری که می . دهید

و در  در جایگاه اول معموال ترجیح می دهم شرط ببندم. توانید ریز دهید و سعی کنید پات را ببرید

دارید بهتر است از همان ابتدا  ♠T♠9♣5اما اگر شما ست پایینی روی فالپی مثل . مقابل ریز فولد دهم

در واقع ست پایین در مجموع باید در مقابل پاتهای . اعالم چک کنید و ببینید بقیه چه می کنند

بازی با ست متوسط در . چندگانه فولد داده شود مگر اینکه با شرط بندی احتماال با بلوف طرف باشید

مواجه با یک شط اندازه مقدار پات کمی گمراه کننده تر است، و واقعا یک پاسخ وجود ندارد، جز اینکه 

شما واقعا نمی توانید در مقابل شرطی بر اساس بلوف . باید ترجیحا پات های بزرگ را با ان بازی نکنید

در موقیع اولیه با زمین با احتمال شرط بندی فولد دهید و ممکن است در مواجه با شرطی از بازیکنی 

 .خوبی داشته باشید
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اما اگر به جای اینکه روی فالپ ست باشید احتمال استریت یا فالش بود چه؟ اکثر مواقع با این دست 

 9برای تکمیل بهترین )خداحافظی کنید، اگرچه بیشتر بازیکنان تنها یک کارت از زمین را بر می دارند 

بق این گفته اگر شما یک کارت را فقط بردارید قطعا احتمال ست پایین را ندارید، و ایجاد ط(. کارت خود

همچنین با دست ست متوسط لزوما احتمال . فول هوس ممکن است به کسی فول هوس باالتری بدهد

 .قوی نخواهید داد و یا معموال آدز احتمال را ندارید و میتوانید احتمال یک بازنده را داشته باشید

 بازی با دو پر

همانند ست متوسط و پایین شما . دو پر می تواند یکی از گمراه کننده ترین دستها در بازی اوماها باشد

اگر پات بزرگی بازی کردید . نمی توانید تنها روی داشتن دو پر برای ورود به پاتی بزرگ حساب کنید

نهایی نمی تواند مناسب یک حرکت حتی تاپ دوپر هم به ت. دلیل ان این است که اشتباه می کنید

 :طبق این گفته چگونگی بازی با دو پر به چند فاکتور بستگی دارد. اساسی و بزرگ باشد

 چه دو پری داشته باشید .8

 تعداد بازیکنان در این دست .2

 عملکرد دیگر بازیکنان .3

 کارتهای زمین .4

 چه چیز دیگری همراه با دو پر دارید .9

 موقعیتتان در زمین .6

. در صورت روبرویی با هر عملی  دو پر پایین باید فولد داده شود. پر دست بدی است در یک کالم دو

ولی اگر همه اعالم چک کردند و شما نفر اخر . حتی رقابت با دست کوچکی مثل دو پر باال اشتباه است

 .بودید، معموال خود من شرط کوچکی میبندم و سعی میکنم پات را ببرم
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. وسط و باال به راحتی توسط دست کوچکی مثل تاپ پر نیز شکست می خوردهمانند دو پر پایین، پر مت

به عنوان یک نتیجه پر متوسط و باال نیز معموال در صورت مواجه شدن با هر عملی باید فولد داده شوند 

مگر اینکه همراه ان احتمال منطقی تری داشته باشید، مثل احتمال ناتز فالش با احتمال ناتز گات شات 

بود ترجیح  k,5,3در بازی در جایگاه بالیند نیز معموال ترجیح می دهم اگر فالپ چیزی مثل . تاستری

 .می دهم با تاپ پر و یا پر پایین شرط ببندم

دلیل اصلی برای فولد دادن دو پر پایین یا متوسط در مواجه شدن با شرط بندی این است که شما در 

. ش از فالپ به نظر می رسد آس دارد هدزآپ نشویدنهایت با بازیکنی که به خاطر شرط بندی پی

 .نمی تواند پر متوسط ایجاد کند J,T,9,8دونی مثل -همچنین الزم به ذکر است که ران

 دو پر باال

دو پر باال معموال ارزش شرط بندی را دارد، اگرچه ارزش ان به شرایط مختلفی بستگی دارد، شامل تعداد 

قیبان، کارتهای روی زمین، چیز دیگر همراه با ان دارید یا خیر، و بازیکنان در این دست، عملکرد ر

واضح است که دو پر باال در تقابل هدزآپ نسبت به پاتی چندوجهی با ارزش تر . موقعیتتان در جایگاه

دوپر باال همینطور وقتی همگی اعالم چک می کنند نسبت به وقتی که با شرط بندی و ریز مواجه . است

 .در مورد دوم بهترین کار فولد دادن است. باالتری دارد شوید نیز ارزش

. دوپر باال بدون هیچ ارتقا دهنده ای نیازمند تامل است، به ویژه وقتی زمین احتماالت باال داشته باشد

بخورد، خود من در جایگاه اخر در  ♥2♣8♥9داشته باشید و فالپ  ♦7♠7♦8♠9برای مثال اگر شما 

ریز نیز در نظر -رده باشند، شرط می بندم؛ اگرچه در جایگاه اول چکصورتی که همه اعالم چک ک

ممکن است در صورت مواجه شدن با شرط . خواهم داشت زیرا این دست می تواند دست خوبی باشد

. فولد دادن را نیز در نظر بگیرم به خصوص وقتی بعد از من هم بازیکنانی هستند که باید بازی کنند

که حتی اگر دو پر شما خوب باشد شما به راحتی ممکن است احتمال خود را از مشکل در اینجا ان است 
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را  ♥J♥T♦9♠8اگر شما به جای ان دست . دست دهید و ممکن است در مقابل احتمالی باال داگ شوید

روی همان فالپ دارید، با داشتن دوپر باال به همراه احتمال ناتز استریت دو سر و احتمال فالش باید ریز 

ر نظر گیرید، به خصوص وقتی در پات تعداد کمی بازیکن برای رقابت وجود دارد یا استک پایین را د

این نباشد باید ریز دهید تا شاید احتمال فالش باالتر و -حتی اگر پول ها ال. این باشد-باشد و پول آل

 .استریت باال برای افزایش شانس بردتان در پات را بدست اورید

پ دوپر به تنهایی به اندازه دستی با احتماالت  ایجاد شده دیگر نیست اما اگر در ارزش اصلی داشتن تا

مقابل فردی باشید که تها ست متوسط یا پایین دارد، شانس این را که بدون رقابت روی فالپ پات را 

ز استریت طبق این گفته دوپر باال می تواند در صورتی که با ناتز احتمال فالش یا احتمال نات. ببرید دارید

 .دو سر همراه باشد، دستی بسیار قوی باشد

 فول و دستهای سه تایی-فول، آندر-اور

ارزش ست . بزرگترین فاکتور برای چگونگی بازی وقتی روی زمین پر وجود دارد  ساختار زمین می باشد

درحالیکه ارزش داشتن . بسیار متفاوت است J,6,6بیاید نسبت به ارزش ان در فالپ  J,J,6وقتی فالپ 

J,6  در زمینJ,J,6  نیز از زمینJ,6,6 تنها چیزی که مطمئنا وجود دارد . نیز بسیار متفاوت می باشد

این است که پری باز وجود دارد و شما خود ست ندارید و در چنین دستی معموال در صورت دیدن هرر 

 .عملکردی این دست را فولد می دهید

 فول-اور

 T,9,X,Xدست  T,T,9باشید و یا روی فالپ  T,9,9روی زمین  T,T,X,Xفول مثل -وقتی روی فالپ اور

به خصوص روی فالپ . را داشته باشید باید شرط بندی کنید و معموال به اندازه مقدار پات شرط ببندید

T,T,9 در . تر شود را بدهیدوقتی یک پر باال وجود دارد، شما باید احتمال اینکه رقیبی فول هوس باال
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صورت مواجه با شرط بندی روی این فالپ اغلب باید با مقدار ماکزیمم ریز دهید زیرا بازیکنی با ست نیز 

 .با شما فاصله چندانی ندارد

-با اندر T,9,X,Xشما نیاز دارید کسی با دست ست یا دست  T,9,9در فالپ  T,T,X,Xدر مورد دست 

قطعا باید روی فالپ شرط ببندید؛ در غیر این صورت شما پات  شما. فول با شما شرط بندی کند

کوچکی را در بهترین حالت خواهید برد، و یا احتماال کارتی ازاد می دهید که احتماال ممکن است باعث 

در صورت مواجه با شرط می توانید کمی متفاوت . شکست شما شود که شاتباهی گران قیمت خواهد بود

بل بازیکنی که سعی دارد با ست از شما پیشی بگیرد، من به شخصه ریز را در نظر در مقا. تر بازی کنید

 . در مقابل بازیکنی قوی روی فالپ تنها کال کنید. می گیرم

 فول-آندر

باشد زیرا معموال یا باعث برد پات کوچکی می شود و یا  PLOاندرفول نیز ممکن است دستی گران در 

 .فول ساختار زمین فاکتور مهمی است-همانند اور. در نهایت پاتی بزرگ را می بازید

تنها یک دست ( می خورد 7,6,6دارید و فالپ  X,X,7,6برای مثال شما )وقتی پر بازی در میانه باشد 

با این نوع دستها باید روی فالپ . می باشد( X,X,7,7)وجود دارد که شما از ان بترسید و ان اورفول 

اما اگر کسی ریز داد و یک . اهید کارت ازاد بدهید و پات بزرگی را ببازیدشرط ببندید، زیرا قطعا نمی خو

 6یا دو نفر کال کردند، شانس های شما احتماال شکست خورده اند؛ در مورد دومی یک بازیکن احتماال 

اگر این یک شرط بندی باشد و کسی ریز دهد باید احتماال این دست را . دارد X,X,7,7دارد و دیگری 

اما در صورت مواجه شدن با یک شرط بندی تنها برای کوچک نگه داشتن پات  باید کال . هیدفولد د

 .و اگر شرط بندی کردید و فقط یک نفر کال کرد، تصمیم گیری با خودتان است. کنید

، نه تنها ممکن است (می خورد 8,8,7دارید و فالپ  X,X,7,7برای مثال )ولی وقتی پر باز باال باشد 

فول بازنده باشد، بلکه هر رقیبی با ست می تواند با -با اور X,X,8,7احتمال شما در مقابل بازیکنی با 
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درحالیکه در رقیب ممکن است ست . دوبرابر احتمال فول هوس باالتر را داشته باشد 5دستی باالتر از 

ارد که می تواند انها را فول هوس کند، با این فرض که کارت وجود د 81داشته باشند که در این شرایط 

داشتن اندرفول در چنین فالپی موقعیتی دوگانه . یکی از انها همین االن هم شما را شکست نداده باشد

 .است

اگر بقیه تا شما اعالم چک کردند باید شرط . می خورد T,T,9دارید و فالپ  X,X,9,9فرض کنید شما 

اگر شرط بندی با ریز دادند احتماال باید فولد دهید؛ در واقع معموال در مقابل یک شرط و . بندی کنید

در مقابل تنها یک نفر که شرط بسته می توانید روی . کال کردن ان توسط فرد دیگر باید فولد دهید

د ولی اگر رقیب روی ریور دوباره شرط بندی کند احتماال شما را شکست فالپ و شاید ترن کال کنی

 .این دهید-این کند، شما باید ریز ال-اگر شما استک کمی دارید و یک ریز شما را ال. خواهد داد

باشد بسیار متفاوت  Q,Q,5باشد با زمانی که فالپ  Q,Q,Jهمچنین الزم به ذکر است که وقتی فالپ 

نزدیکی دارند احتمال فول هوس داشته ( رتبه)ست رقیبتان وقتی کارتهای زمین رنکاست، زیرا ممکن ا

 .Q,Q,Jریز دهم و نه فالپ  Q,Q,5من بیشتر ترجیح می دهم روی فالپ . باشند

 .لپ کالم این است که شما با اندرفول، بدون در نظر گرفتن ساختار فالپف پات های بزرگ بازی نکنید

 ست

ساختار زمین و موقعیت میز فاکتورهای . ست که پتانسیل مشکل را نیز داردست یک موقعیت دیگری ا

 .بزرگی برای اندازه گیری ارزش ست می باشند

داشته  9,8,7,6باشد و شما  Q,7,7اگر زمین . وقتی پر پایین بازی وجود دارد، ست ارزش کمی دارد

ی خواهید کرد، اما اگر شرط بستید باشید، اگر در مویعیت اخر بودید و همه اعالم چک کردند، شرط بند

در جایگاه اول، بهتر است بیشتر چک و فولد . و کسی کال کرد، بهتر است چک دهید و دست را بریزید

شما همچنین باید ست های پایین را فولد دهید مگر اینکه متوجه شرط بندی با بلوف شده باشید . دهید
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، که در این (ن دست رقبا می خواهد پات را ببردیعنی طرف دستی ندارد و صرفا با دیدن ضعیف بود)

 .مورد میتوانید کال کنید و ببینید رقیبتان روی ترن چه می کند

ست ارزشی دارد به خصوص وقتی کارتهای باالتری داشته باشید،  – 9,9,8مثل  -وقتی یک پر باال داریم

اغلب باید خودتان روی ست شر  در این نوع فالپ ها. و به ویژه وقتی پتانسیل داشتن مزیت را دارید

مثل )اگر با ریز مواجه شدید معموال نباید کال کنید مگر اینکه سه کارت باال را داشته باشید . ببندید

Q,J,T,9 ) را برای فول هوس می دهد 5که به شما سه کارت. 

رتهای طبق این گفته دستهای ست تقریبا لب مرز هستند مگر شما هم موقعیت داشته باشید و هم کا

اگر رقیبتان روی پات شرط ببندد می توانید . بخورد 9,9,8دارید و فالپ  Q,J,T,9فرض کنیم شما . باال

اگر روی ترن پات زیاد شود رقیبتان اگر فول هوس باشد مایل به شرط بندی دوباره می باشد . کال کنید

یبتان هم اعالم چک کند شما می اگر روی ترن فرصتی نیابید و رق. که شما مزیت ادز ایجاد شده را دارید

( اگر فکر می کنید رقیبتان یا بلوف زده و یا با دستی کمتر از ست شرط می بسته)توانید یا شرط ببندید 

 .یا کارت ازاد دهید

 ناتز استریت روی فالپ

وقتی با شرط بندی . وقتی روی فالپ ناتز استریت باشید وقتی با چک مواجه شدید باید شرط ببندید

ه شوید و یا اگر شرط بندید و با ریز مواجه شدید، عملکردتان به کارتهای روی زمین و اینکه دیگر مواج

برای مثال اگر . چه چیزی همراه با استریت دارید و موقعیتتان روی میز چیست بستگی دارد

J♠T♦2♥2♦  باشد به شما ناتز استریت را میدهد اما احتمال دوباره  ♥7♥8♠9بیگ بالیند باشد و فالپ

ای نیست در حالیکه با دو قلب روی زمین، باید روی پات شرط ببندید اما اگر با ریز مواجه شدید فولد 

را روی همان فالپ داشته باشید با احتمال استریت و ناتز  ♠Q♥J♥T♦9اما اگر به جای ان . دهید

 .ش، باید تمام فالش را ببریداستریت و احتمال دوباره فال
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وقتی فالپ ناتز استریت بدون احتمال دوباره باشد ولی موقعیت داشته باشد شما انعطاف پذیری بیشتری 

در مقابل شرط بندی و ریز باید قطعا . بخورد ♣7♥8♥9را دارید و فالپ  ♦J♠T♦7♠6فرض کنید . دارید

اگر . اجه شدید میتوانید در این موقعیت کال کنیداما در صورتی که تنها با شرط بندی مو. فولد دهید

زمین پر باشد و یا دل بخورد و رقیبتان چک دهد، می توانید شرط بندی کنید که نشان دهنده این است 

حتی اگر رقیبتان یک فالش داشته باشد برایش . که فالپ را با ست و با احتمال فالش کال کرده بودید

شما می توانید از موقعیتتان به عنوان یک مزیت برای . یین سخت استکال کردن پات بزرگ با فالش پا

 .وقتی که استک زیاد باشد استفاده کنید

 ♠4♣7♠8فرض کنید فالپ . یک موقعیت جالب دیگر وجود دارد که بحث کردن درباره ان الزم است

دست خوبی نیست زیرا این . دارید که ناتز استریت دارد ولی بدون احتمال دوباره X,X,6,5بخورد و شما 

اگر . یا جک استریت باالتری ایجاد می کند، در حالیکه احتمال فالش پیک نیز وجود دارد 5,6,9,10هر 

بازیکن اول دست شرط ببندد و شما اخرین نفر باشید می توانید کال کنید؛ اما اگر شرط بندی شود و 

این نباشد و پولی برای -، به خصوص اگر الهنوز هم بازیکن برای بازی بعد از شما باشد باید فولد دهید

 .بازی باقی مانده باشد

در واقع بیشتر بازیکنان سفسطه گر که با انها بازی کرده ام به طور روتین با ناتز استریت در جایگاه اول 

 . اعالم چک می کنند ♠4♣7♠8و یا  ♦T♦9♥7روی زمینی سنگین مثل 

 بازی بر اساس احتمال

بر اساس احتماالت  PLOاگرچه بازی بزرگ در . تا کنون راجع به دستهای تشکیل شده صحبت کردیم

 .می باشد

 83به عنوان یک قانون کلی باید روی دستهای محتمل باال شرط ببندید، یعنی احتمال ناتز استریت با 

شما شانسی با نسبت . کارت، احتمال ناتز فالش با احتمال گات شات استریت، یا هر چیز باالتر از ان
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در مقابل یک  2:8کارت را دارید؛ اما از انجایی که تنها نسبت  83برای احتمال ناتز استریت با  279:8

درصد  91که )نفر که کال کرده دارید، شما با بلوف یا استریت شدن در ریور فیوریت محسوب می شود 

برای پول دارید که هنوز هم  3:8ا نسبتی در مقابل اگر دو نفر کال کنند شم(. مواقع اتفاق می افتد

اگرچه الزم به ذکر است که رقیب با احتمالی مشابه ارزش دست شما را پایین )پتانسیل پرداخت را ندارد 

 (.می اورد

حتی زمانی که شرط می بندید و با ریز مواجه می شوید، شما در مقابل رقیب برای احتمال استریت با 

 86دیگر هم مانده، ادز دارید و ادزهایتان بهتر از ادز احتمال ناتز استریت با کارت که تنها یک کارت  83

در این موارد شما می توانید روی احتمال بدون ترس مواجه شدن با ریز حساب کنید و . کارت می باشد

 .این پیش از در نظر گرفتن ادز اضافه شده احتمال فالش می باشد

می شود رقیبتان فرصت فولد را داشته باشد، همچنین به شما نه تنها شرط بندی روی احتمال باعث 

اگر هم شما و هم رقیبتان احتمالی داشته باشید و ان را از دست بدهید شما حق . ابتکار عمل می دهد

اگر زمین پر باشد می توانید اغلب شرط دیگری ببنید و نشان می . اولیه برای بلوف زدن روی ریور را دارد

با فرض اینکه رقیبتان احتمالی داشته باشد او نمی تواند شرط . اال فول هوس داریددهد که شما احتم

برای مثال زمین  -تنها استثنا وقتی است که کارتهای باالی زمین روی ترن پر شوند)دیگری را کال کند 

T,9,4,T یا(. شود که در این شرایط رقیبتان می تواند ست شود و احتمال فول هوس را داشته باشد 

 .شاید رقیبتان کارتی با احتمالی ضعیف داشت مثل احتمال استریت که می تواند روی ترن بلوف بزند

شرط بندی روی احتماالت ممکن است احتماالت ضعیف را با کارتهایی مشابه بازنده کند و یا باعث شود 

گ تر دستی با احتمال ضعیف شرط بندی کند و بعد وقتی دومین دست خوب هستید با شرطی بزر

به عالوه شرط بندی و ریز روی احتمال ممکن است شما را از این حقیقت که شما تنها . مواجه شوید

که کمک میکند رقیبتان وقتی دومین استریت خوب خود را دارد با شما . احتمال دارید دورتان کند

 .شرط ببندد

telegram: @casinoyabtelegramtelegram: @casinoyabtelegram

WWW.CASINOYAB.NETWWW.CASINOYAB.NET



طبق . شد اشتباه نخواهد بودلپ کالم این است که شرط بندی روی احتمال زمانی که احتمالتان ناتز با

 :فاکتور کلیدی برای اندازه گیری چگونگی بازی با احتمال وجود دارد 1این گفته 

 اندازه احتمال .8

 کیفیت احتمال .2

 کارتهای روی زمین .3

 عملکرد رقیبانتان .4

 موقعیتتان در میز .9

 تعداد بازیکنان باقی مانده در این دست .6

 اندازه استک .1

 اندازه احتمال

دارید؟ احتمال ناتز فالش تنها برای رسیدن تا مرحله ریور کافی است و همینطور احتمال چند خروجی 

پر هستیئ یا حداقل گات شات استریت همراه با احتمال ناتز فالش دارید -اما اگر اور. کارت 1استریت با 

 .شما دستی کافی برای کال کردن اندازه مقدار پات دارید

یا چیزی مثل احتمال ناتز فالش با گات  -ناتز استریت نیاز دارید کارت برای احتمال 83شما حداقل 

در مواجه با شرط . تا به عنوان بالیند وارد شرط بندی کنید -پر دارید-شات احتمال ناتز استریت یا اور

کارت کال کنید مگر اینکه فرصتی پیدا کنید که فردی که شرط  -83باید فقط با احتمال ناتز استریت با 

، اما با احتمال ناتز استریت با (شما فکر می کنید که دارد بلوف میزند)مقابل  ریز، فولد دهد  بسته در

 .شما باید اگر احتمال فالش همراه با احتمال استریت را دارید ریز دهید. کارت ریز دهید-86

برای برد دلیل مورد اخر این است که می خواهید احتمال فالش باالتر را داشته باشید و شانستان را 

 .دست افزایش دهید و همینطور ارزش دست را نیز باال ببرید
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 کیفیت احتمال

ایا احتمال ناتز را دارید؟ شما باید وقتی در جایگاه اول هستید از شرط بندی با دستی بدون احتمال ناتز، 

ینطور هم. و همینطور در مواجه با شرط بندی از شرط بندی بر اساس احتمال بدون ناتز پرهیز کنید

همچنین شما بر . واضح است که شما روی احتمال استریت یا فالش اگر زمین پر باشد حساب باز نکنید

احتمال فول هوس وقتی دست ست متوسط یا پایین دارید و احتمال فالش یا استریت وجود دارد حساب 

 نمی کنید

 کارتهای روی زمین

را ندارید باید از شرط بندی روی احتمال اگر دو فالش روی زمین باشد و شما خود احتمال فالش 

کارت وقتی نفر اول هستید پرهیز کنید و از احتمال استریت در مواجه با شرط بندی -83استریت با 

 .اجتناب کنید

 عملکرد رقیبان

اگر تنها احتمال ناتز  -ریز مواجه شوید-یا ریز دهید و با ری-اگر شرط ببندید و با ریز مواجه شوید

 .کارت را دارید باید احتماال کمی عقب نشینی کنید زیرا رقیبتان میگوید ست دارید 86یا  83استریت با 

 موقعیتتان در میز

شما . احتمالی با کیفیت باالتری الزم است تا از جایگاه اول نسبت به جایگاه اخر شرط بندی کنید

. میتوانید با احتمالی تقریبا خوب نیز از جایگاه اخر شزط بندی کنید وقتی رقیبانتان اعالم چک داده اند

روی زمین  J,T,8,6برای مثال شما ممکن است روی احتمال استریت دو سر، رپ بدون ناتزی مثل 

Q,9,4  اگر . کارت حتی وقتی روی زمین دو فالش وجود دارد، شرط بندی کنید 83، و یا رپ ناتز با

 .همگی فولد دهند شما برنده می باشید
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 تعداد رقیبان باقی مانده در دست

 کارت روی زمینی با دو فالش-83بهتر است با احتمال مثل رپ بدون ناتز یا احتمال ناتز استریت با 

. وقتی هدزاپ هستید شرط ببندید تا اینکه همین دست را روی زمینی با پات چندوجهی شرط ببندید

همینطور وقتی روی فالپ شرط می بندید و احتمال ضعیفی روی ترن دارید تعداد افراد باقی مانده در 

در  را ♥K♠Q♥J♠6برای مثال فرض کنید دست . دست مشخص می کند که دوباره شرط ببندید یا خیر

کارت را می دهد -83می خورد که به شما احتمال ناتز استریت با  ♦T♠9♦6فالپ . جایگاه پایینی دارید

همه چک می دهند تا نوبت شما و شما روی پات شرط می . اما همراه با دو فالش روی زمین می باشد

گر فرصتش باشد من در مقابل دو رقیب چک می دهم و کارت ازاد را ا. بندید و ترن هنوز مشخص نیست

 .اما در مقابل یک رقیب دوباره شرط می بندم تا فرصتی پیش بیاید که رقیبم فولد دهد. می گیرم

 اندازه استک

اندازه استک ممکن است بر  -ریز دهد-یا ریز دهید و کسی ری -اگر شرط ببندید و با ریز مواجه شوید

فرض کنیم شما . و دیدن ترن اثر گذار استریز دادن روی فالپ و یا منتظر ماندن -تصمیم شما برای ری

A♦J♦T♥9♥  می خورد که به شما امکان احتمال ناتز استریت و احتمال ناتز  ♦4♥7♦8دارید و فالپ

 329دالر ریز می دهید و اکنون او تا  811دالر شرط می بندد و شما  29رقیب شما . فالش را می دهد

-اگر شما یا او استک پایینی داشته باشید. ت داشته باشدریز می دهد، ککه به نظر می اید او س-دالر ری

اگرچه در . این دهید-شما می توانید ال -دالر در مقابلتان شروع کردید 411فرض کنیم شما دست را با 

دالر بازی می کنید، تنها باید کال کنید؛ اگر زمین روی ترن پر  8111صورتی که هر دوتان با استک 

و اگر به جای ان کارتی معمولی روی ترن خورد می . ال احتمال خود شویدشود شما می توانید بیخی

 .توانید در این دست به بازی خود ادامه دهید

 بلوف زدن و دیگر بازی ها
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این حقیقت که دست ها در اوماها می توانند بسیار بزرگ باشند باعث ایجاد فرصت های بلوف مختلفی 

این کار . خیلی از دست ها را دارید وقتی رقیبتان چیز خاصی نداردمی شود زیرا می توانید وانمود کنید 

 .اغلب وقتی شما مزیت موقعیت را نسبت به رغیبتان دارید جواب می دهد

 بلوف آس

. بلوف آس بلوفی مشهور است که در زمانی که رغیبتان موقعیت خاصی ندارد می توانید استفاده کنید

بازیکنی با آس  -معموال روی فالپ–( تمال فالش ممکن استاح)وقتی سه سوت روی زمین وجود دارد 

یکی از کیفیت های . سوت فیوریت برنده این پات می باشد، چه فالش را در دستش داشته باشد یا خیر

 .الزم استک زیاد می باشد

به طور . در این پات شرط بندی کنید. می خورد و شما آس پیک دارید ♠2♠7♠8برای مثال فالپ 

گر کسی با شما شرط بندی کند می توانید روی فالپ کال کنید و یا روی ترن در صورتی که او خودکار ا

 .اعالم چک کرد شرط بندی کنید و یا اگر او دوباره شرط بندی را ادامه داد ریز دهید

. دارید ♠A♣A♥6♥2بخورد و شما  ♣K♣8♥3فرض کنیم فالپ . بلوف آس برخی مزیت ها را نیز دارد

زیرا می توانید روی پات اگر در  -به ویژه در جایگاه اخر-به راحتی می توانید شرط ببندید شما با پر اس

 .استک باید برای این بازی زیاد باشد. ترن یا ریور گشنیز خورد بلوف بزنید

 برداشتن پات روی فالپ

از پات از انجایی که استراتژی ما بردن پاتهای بزرگ است، همچنین می خواهیم سهم حقیقی خود را 

مزیت بازی کردن به عنوان فرد اخر این است که رقیبان وقتی اعالم چک می . روی فالپ نیز بگیریم

اغلب پات را می توان با مقدار شرط بندی به اندازه پات، بدون توجه به . دهند معموال ضعیف می باشند

 .انچه که داریم، بدست اوریم
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با رنگ های مختلف؛  Q,8,3یا  K,7,2می باشند، مثل  بهترین فالپ ها برای شرط بندی فالپ های جدا

اگرچه نمی توانید روی فالپی با . پر باشید به طور خودکار شرط خواهید بست-اگر شما تاپ پر یا اور

مثال با فالپ -برای مثال اگر امکان استریت وجود داشته باشد. قابلیت باال و مرتبط چنین بلوفی بزنید

نمی توانید این بلوف را بزنید تا پات را تصاحب کنید زیرا ممکن است کسی ست با احتمال  – 8,7,6

شرط بندی کنید  K,7,6همینطور نمی خواهید روی فالپی با اتصالهایی مثل . استریت را داشته باشد

رط طبیعتا شما پر باال را در مورد اخر ش. زیرا ممکن است کسی با احتمال استریت شما را کال کند

 .خواهید بست زیرا پر باال برای شرط بندی وقتی رقیبتان اعالم چک داده کافی است

 بازی در دیگر موقعیت ها

ما تا کنون تنها راجع به . تداد مختلفی از انواع بازی وجود دارد که در انها مزیت موقعیت وجود دارد

به مزیت موقعیت وقتی روی  همینطور راجع. برداشتن پات وقتی همگی اعالم چک می دهند حرف زدیم

فالپ استریت بدون احتمال دوباره حرف زدیم؛ در چنین موقعیتی می توانید شرط بندی کنید اگر زمین 

 .پر باشد و رقیبتان چک دهد، می توانید شرطط ببندید و نشان دهید احتمال فول هوس را دارید

. باشید و احتمال استریت وجود دارد بازی دیگر وقتی است که روی فالپ احتمال ناتز فالش را داشته

فالپ . دارید که دستی با شرط بندی متوسط و اس سوت می باشد ♦A♠J♣6♠5فرض کنید شما 

T♠9♣2♠ یک بازیکن در موقعیت اول روی پات . می خورد که به شما احتمال ناتز فالش را می دهد

اکنون . استریت را قوی مکندترن هشت دل می خورد که احتمال . شرط می بندد و شما کال می کنید

شما باید به اندازه کل پات شرط بندی را افزایش دهید و وانمود کنید ناتز . رقیبتان چک می دهد

رقیبتان ممکن است دوپر یا ست داشته باشد و حتی اگر کال کند تنها . دارید Q,J,X,Xاستریت با 

 .فرصت دیگری را روی ریور ایجاد میکند اگر کارتی پوچ بخورد

 بازی بلوکه
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بالکر اساس وقتی است که شما یک پر در دستتان دارید که . بالکر ها اغلب باعث سو استفاده می باشند

برای . کارتی کلیدی برای استریت است، که با عث می شود احتمال استریت فرد دیگری را پایین اورد

ئین برای دیگری باقی می ماند بخورد، تنها دو کو K,J,Tداشته باشید و فالپ  Q,Q,4,3مثال اگر شما 

با دانست این مطلب می توانید شرط ببندید و نشان دهید استریت دارید و سعی . تا بتواند استریت شود

اگرچه برخی بازیکنان این ایده را بینهایت جدی می گیرند و هر گاه بالکر . کنید پات را تصاحب کنید

 .م داشتن یک کوئین برای فرد دیگر بعید نیستمشکل این است که انقدرها ه. دارند شرط می بندد

برای مثال شرط بندی . طبق این گفته بالکر ها استفاده خوبی به عنوان بخشی از موقعیت بازی دارند

وقتی بالیند هستید ایده خوبی نیست زیرا ممکن است توسط  K,J,Tروی زمین  Q,Q,,4,3روی دست 

اما اگر به جای ان این . نمی دانید که کدام دست را داردبازیکنی که استریت یا ست دارد کال شوید و 

دست را در موقعیت پایین داشتید و همه اعالم چک داده بودند شرط شما فرصت بسیار بهتری برای برد 

و حتی اگر کال شود شما برای امتحان شانس دیگری روی ترن راغب تر خاهید بود که شاید . پات را دارد

 .ما دوباره شرط ببندیدرقیب اعالم چک کند و ش

دالر  81دالر با  2/دالر 9چند وقت پیش در بازی . استفاده دیگر ان در پات با تعداد بازیکن کم می باشد

در موقعیت اولیه فرصت مناسبی داشتم، اما با . بود ♥A♥8♠8♦7ورودی بازی می کردم که دست من 

خورد که به من احتمال استریت  ♥6♦7♠9کال کردم و فالپ . دالر ریز داد 41رقیبی مواجه شدم که 

خب می توانید تقریبا متوجه شوید که او . دالر افزایش داد 51دالر شرط را به  91رقیبم . با پر را داد

ولی به جای ریز می توان با کال کردن نشان دهید که استریت دارید و روی ترن وقتی . استریت ندارد

 .چک داد شرط بندی کنید

 ریشرط بندی استمرا
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که معموال شامل ریز دادن پیش از . لیمیت  شرط بندی مداوم است-صالح مورد عالقه بازیکن هلدم نو

فالپ با هر دو کارتی در هر موقعیتی است و شرط بندی نصف مقدار اندازه پات روی فالپ وقتی رقیب 

 .ددر بازی های با استک پایین این کار جواب می ده. ضعیف است و چک می دهد، می باشد

برای مثال شما پیش از . باید مراقب باشید زیرا ممکن است برایتان مشکل ایجاد کند PLO Hiاما در 

فالپ در موقعیت اخر ریز می دهید و همگی روی فالپ چک می دهند، اغلب شرط بندی روی فالپ 

 درست نیست زیرا رقیبتان ممکن است به راحتی چک دهند چون می دانند شما شرط بندی خواهید

یا پیش از فالپ در موقعیت اول ریز دهید؛ در این مورد فکر خوبی نیست اگر سعی . احتماال با آس -کرد

 .کنید روی زمین بدون هیچ دستی یا احتمالی تنها با آس شرط ببندید

وقتی : این دلیل اصلی می باشد که باید معموال تنها با اس در موقعیت اخر در مواجه با ریز، کال کنید

الم چک می کنند می دانید که همیشه به این سادگی نیست که انها انتظار دارند شما شرط همه اع

به عالوه وقتی که . ببندید و با پاتی که روی ان شرط بسته شده با درصد باالتری ان را تصاحب کنید

دار پات پر انجام می دهید باید همیشه به اندازه مق-شرط بندی متناوب با چیزی مثل پر باال و یا اور

 .دون می باشد-شرط ببندید زیرا هر چیزی مثل شرط بندی متناوب هلدم برای بلوف زدن و یا ران

 شرط بندی روی ریور

اما مقداری که . روی فالپ و ترن باید به اندازه تمام پات شرط ببندید مگر اینکه زمین پر یا فالش باشد

 .روی ریور شرط میبندید منعطف است

دت روی احتمال شرط ببندید و ان را از دست دهید هنوز هم می توانید نشان دهید معموال اگر تمام م

وقتی برای ارزش شرط بندی می کنید، گاهی ممکن . سوم پات روی ریور شرط ببندید/ست دارید و دو

در دیگر مواقع ممکن است برابر . است شرطی برابر نصف مقدار پات ببندید تا بقیه را تشویق به کال کنید

دار کامل ان شرط ببندید تا بلوف بزنید به خصوص وقتی دستی مثل بکدور فالش یا استریت دارید، یا مق
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 ♥K♠9♦3♠4♣7داشته باشید و زمین  ♣A♠A♣6♠5)استریتی که برای موقعیتتان کمتر مناسب است 

 (.باشد

چیزی نداشته اگر . اساسا همان مقدار که فکر می کنید رقیبتان ممکن است کال کند باید شرط ببندید

باشید باید هر مقدار که فکر می کنید باعث می شود رقیبتان فولد دهد شرط ببندید و یا اگر روی دست 

-نسبت به هلدم نو PLOطبق این گفته شرط بندی در . نمی توانید خیلی حساب کنید چک دهید

ط می بندید وقتی برای مثال شما به ندرت روی ست تنها به خاطر ارزش شر. لیمیت ارزش کمتری دارد

پر باز روی زمین وجود دارد، و شما معموال با دو پر شرط می بندید زیرا تنها روی این حساب می کنید 

 .که دستهایی که از شما بهترند کال شوید

برای مثال ممکن است یک شرط . همینطور ممکن است بخواهید شرطی را  به دالیل مختلفی بگیرید

ا فالش یا استریت به این منظور که کسی که شرط باالیی نبسته شما را کوچک غیر معمول روی ریور ب

وقتی خارج از موقعیت باشید، شرط کوچک دو هدف را دنبال می کند که یکی شرط ارزشی و . کال کند

برای مثال شما ممکن است ناتز استریت دوم یا فول هوس کوچک یا . یکی شرط بالک کردن می باشد

داشته باشید؛ اگر چک دهید رقیبتان ممکن است شرط بزرگی ببندد که شما فالشی ضعیف روی ریور 

کال کردن با دستی بد یا فولد )برایتان کال کردن ان سخت باشد و اغلب باعث می شود اشتباه کنید 

اما شرطی کوچک ممکن است باعث کال کردن با دست بدی شود در حالیکه دست (. دادن دستی خوب

. هد داد، که به شما اجازه می دهد از دست بد برای مبلغ شرط کوچک بگریزیدبهتری شما را ریز خوا

اگرچه همیشه نمی توانید شرط نصف پات ببندید وقتی شما قوی هستید اما به خاطر شرط کوچک 

 .ضعیف به نظر امدید و رقیبتان هر بار که شرط کوچکی ببندید شروع به ریز دادن می کند

یک مقدار و وقتی  "دارید"ندی هایتان متفاوت باشد به این معنا که وقتی هر کار می کنید باید شرط ب

 .بلوف می زنید مقداری دیگر شرط ببندید
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 6بخش 

 موقعیتها و سواالت تمرین دستها

 مجموعه ای از تمرین موقعیت ها و سواالت در ارتباط با دستها

شروع برخی تمرین موقعیتهای  هیچ جایگزینی برای تجربه وجود ندارد، بنابراین احساس کردم که

 2/دالر 9دالر انالین تا  1719/دالر 1729بازی که در سالهای اخیر تجربه کرده ام، از محدوده 

دالر بازی زنده در شمال، غرب و در طول گونه های پوکر دنیا در  81/دالر9/دالر2دالر و  81/دالر

ع تا پایان در فرمت امتحان بازی می و پس از ان برخی دستها را از شرو. الس وگاس، کمک می کند

در دستهایی که مقدار استک داده نشده فرض کنید استک زیاد است و پول قابل توجهی برای . کنیم

 .بازی باقی مانده است

PLO :موقعیتها 

را دارید و تصمیم میگیرید کمی اوضاع را بهم  ♦J♠T♦9♠7شما دست . $81/$2/$9بازی  -

یک بازیکن پشت سر شما کال می کند و همه سه بالیند کال . دالر ریز دهید 31بریزید و 

می خورد  ♥J♦8♠6فالپ . دالر در پات وجود دارد 891بازیکن وجود دارند و  9. می کنند

بالیند چک می دهد و شما . کارت را می دهد-81که به شما تاپ پر با احتمال استریت با 

میخورد که به شما  ♦1و ترن . تنها یکی از بالیندها کال می کند. دالر شرط می بندید 891

دالر  411او . دالر شرط می بندد 311رقیب شما . می دهد 1احتمال فالش با دو پر جک و 

 چه می کنید؟. دیگر دارد و شما هم همینطور
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دارد حساب کنید که در این مورد احتمال شما از  1رقیبتان  باید حداقل روی اینکه. فولد: پاسخ

 .فولد بازی با احتیاطی می باشد. بین خواهد رفت

شما با اهستگی عمل می کنید و . را دارید ♥2♠5♦6♠7شما دست . $2/$8بازی انالین  -

. بازیکن بعد شما کال می کند، بازیکن بعدی ریز می دهد و دو بازیکن او را کال می کنند

 چه می کنید؟. می خورد بیگ بالیند چک می دهد ♣A♠4♦3الپ ف

در دستی . اهسته رو نباشید می خواهید همه پولها را ببرید. به اندازه پات شرط ببندید: پاسخ

واقعی من به اندازه پات شرط می بندمف بازیکن بعد ن تمام پات را ریز می دهد و کسی که 

ریز دادم که باعث شد -نفر بعدی فولد داده و من ری .این می کند-فالپ ریز داد حاال ال-پری

 3را با ست  ♥K♣K♦3♦3فالپ ریز داد دست -فردی که پری. این شدند-بقیه بازیکن ها  ال

 ♦7. کارت بدون احتمال فالش دارد 83برای پر و رپ ناتز با  ♣4♥5♥6♣7دارد؛ بازیکن دیگر 

روی ریور خورده به من  ♠Qهد اما روی ترن می خورد که به هردو ما استریتی مشابه می د

 .فالش برنده را می دهد

را دارید و پس از چند نفر دیگر به  ♣Q♥Q♦5♦5شما دست .  $1/$0.05بازی انالین  -

دو بازیکن پس از شما کال می کنند و همینطور اسمال بالیند، و بیگ . ارامی عمل می کنید

. دالر ریز می دهد 21دالر شرط می بندید و بازیکن بعد شما  1شما . بالیند چک می دهد

 شما چه می کنید؟. یک نفر دیگر فولد می دهد

 .ال دست خوبی ندارید و حتی اگر داشته باشید احتمال استریت نیز نداریدشما احتما. فولد: پاسخ

یک بازیکن میانی به . در موقعیت پایین دارید ♣K♠K♣J♠9شما . دالر81/دالر9/دالر9بازی  -

شما کال می کنید و هر دو نفر . دالر ریز می دهد 91اهستگی پیش می رود و بازیکن بعدی 
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می خورد که به شما ست  ♣A♥K♥7فالپ . پات می باشد دالر در 281. انها کال می کنند

. دالر شرط می بندد 211اعالم چک داده می شود تا فردی که ریز داده که او . دوم را میدهد

 چه می کنید؟. دالر دیگر در پات دارید و کسی که شرط بسته هم همینطور 8111شما 

اپ دو پر است و فردی که شرط می تنها دستی که اینجا می توانید شکست دهید ت. فولد: پاسخ

(. ♥Ax,Kx,Q♥Jمثل )بندد اگر همراه ان احتمال دیگری نداشته باشد شما را کال نخواهد کرد 

و اگر آس . داشته باشد، از این موقعیت فاصله زیادی دارد Q♥J♥T♦Xاگر او احتمالی مثل دست 

یا فیوریتی کوچک و یا داگ اساسا اگر او کال کند شما . داشته باشد شما بازنده خواهید بود

دالر می باشد و برای شما به قیمت پات تمام می شود زیرا  111ریزی اندازه پات تا . خواهید بود

 .دالر ریسک می کنید 411دالر را برای بردن  8111بنابراین شما . دالر بود 211ریز قبلی هم 

وجود دارد و اسمال بالیند که در جایگاه پایین هستید و بالیند ده دالری  $81/$9/$2بازی  -

سه بازیکن . دارید ♣Q♠J♣T♠9شما دست . پیش از فالپ به عنوان اولین نفر بازی می کند

 ♠6♣7♠8فالپ . دالر ریز می دهید و دو بازیکن کال می کنند 41بازی می کنند و شما 

 بقیه چک می. بخورد که به شما ناتز استریت با احتمال دوباره استریت و فالش می دهد

 شما چه می کنید؟. دهند

شما نمی خواهید کارت ازاد به کسی با . اهسته روی نکنید. به اندازه کل پات شرط ببندید: پاسخ

دو پر یا ست بدهید؛ اما مهمتر از ان میخواهید پات را زودتر تشکیل دهید و به رقیبان فرصت 

 .دهید تا تمام پولشان را در ان بگذارند

. سه بازیکن و شما به اهستگی عمل می کنید. دارید ♥A♠9♥8♠8شما . انالین $2/$8بازی  -

بیگ بالیند فولد می دهد اما سه نفر دیگر کال می کنند . دالر ریز می دهد 84اسمال بالیند 

. می خورد  ♥2♦1♠5فالپ . دالری هستند 12بازیکن در پات  9. و شما نیز کال می کنید
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. دالر شرط می بندد و همه فولد می دهند 12 اسمال بالیند. که به شما ست دوم را می دهد

 چه می کنید؟. دالر دیگر دارید و کسی که شرط بسته هم همینطور 831شما 

نیز  5شما به نظر می رسد بهترین دست می باشد، به ویژه اینکه شما  1ست . این-ریز ال: پاسخ

به عالوه . ی کنددر دستتان دارید که برای کسی که شرط بسته داشتن تاپ ست را سخت تر م

فالپ داد نشان می دهد احتماال اس یا دستی مثل -کسی که شرط بسته ریزی که در پری

K,Q,J,T دارد. 

یک بازیکن نفر . در جایگاه اخر را دارید ♥A♠A♦5♠4شما دست . دالر انالین 2/دالر 8بازی  -

. ل می کننددالر ریز می دهد و دو نفر کا 4اول به اهستگی عمل می کند و بازیکن میانی 

ریز می دهد و بیگ بالیند فولد می دهد اما -دالر ری 21اسمال بالیند . شما کال می کنید

دالر دیگر اضافه می  24دالر در پات وجود دارد و این کال کردن  846. بقیه کال می کنند

دالر دارید و همه را در این  311دالر دارد و شما حدود  816اسمال بالیند مجموعا . کند

 چه می کنید؟ . ت پوشش می دهیددس

شما در اینجا شانس این را دارید که بیشتر پولتان را پیش از فالپ . ریز ماکزیمم دهید-ری: پاسخ

حتی اگر اسمال بالیند . این کنید-با آس وارد پات کنید یا در غیر این صورت اسمال بالیند را ال

اگر او آس داشته باشد هر . ک خواهند کردشما را کال کند هدزاپ خواهید شد، و بقیه بازی را تر

برنده بازی می شوید و اگر اس نداشته باشد شما در مقابل هر دستی  91/91دو شما با احتمال 

 .که ممکن است داشته باشد فیوریت محسوب می شوید

سه نفر به ارامی . در بیگ بالیند دارید ♣T♠9♣3♠3شما . دالر 8/دالر1719بازی انالین  -

می  ♦K♥3♥2فالپ . د و اسمال بالیند فولد می دهد و شما چک می دهیدعمل می کنن

 چه می کنید؟. خورد که به شما ست دوم را می دهد
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این زمین خوبی است تا بتوانید روی ان شرط ببندید، که شامل یک کارت . شرط ببندید: پاسخ

 . اگر کسی ریز داد می توانید فولد دهید. بزرگ و دو کارت کوچک می شود

دالر  3یک بازیکن میانی با ریز . دارید ♦5♥5♣7♦7شما . دالر 8/دالر 1719ازی انالین ب -

 9. بقیه کال می کنند، شما و همینطور هر دو بالیند هم کال می کنند. شروع می کند

می خورد که شما را ست پایین می  ♠K♣9♣5فالپ . دالری هستند 89بازیکن در پاتی 

دالر شرط می  1فالپ ریز داده بود -ی دهند و کسی که پریهر دو بالیند اعالم چک م. کند

دالر  25دالر برای کال وجود دارد و در پات  1برای شما تنها . بندد و باقی کال می کنند

 چه می کنید؟. موجود است

فالپ -هیچ کس هیچ قابلیت خاصی نشان نداده، و بالیند چک داده و کسی که پری. ریز پات: پاسخ

شما احتماال بهترین . کنون ریز پایینی داده و باقی فقط ریزی ضعیف را کال کردندریز داده بود ا

ریز داد می توانید بیخیال شوید اما در اینجا باید با ریزی باال از -اگر بالیند شما را ری. دست را دارید

 .دستتان پشتیبانی کنید

سه نفر شامل . در جایگاه وسطی دارید ♠K♥Q♣9♠8شما . دالر 8/دالر 1719بازی انالین  -

می خورد که  ♠Q♠8♣5فالپ . شما به اهیتگی عمل می کنید و اسمال بالیند چک می دهد

دالر شرط  4بالیند اعالم چک می کند و نفر بعد . به شما دوپر باال با احتمال فالش می دهد

 ه می کنید؟چ. دالر است 1دالر برای کال وجود دارد و در پات  4تنها . می بندد

در پات های با تعداد نفرات کم کسی که شرط می بندد نیازی نیست چیز زیادی . ریز: پاسخ

مقدار ماکزیمم . دوپر شما احتماال بهترین دست است. داشته باشد، دومین دست بودن کافی است

 .که می توانید ریز دهید و منتظر برد دست باشید
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دالر  2یکی از بازیکنان اولیه . دارید ♠6♥1♠1♥5 شما. دالر 8/دالر 1719در بازی انالین  -

شما کال می کنید و بیگ بالیند و یک نفر دیگر نیز کال . ریز می دهد و دو نفر کال می کنند

می خورد که شما را دو پر باال و احتمال استریت دو سر و احتمال  ♥2♥6♦5فالپ . می کند

. شرط می بندد و دو نفر کال می کننددالر  1بالیند چک می دهد و یک نفر . فالش می کند

دالر دیگر دارید و  52شما . است 3279دالر برای کال وجود دارد و در پات  1برای شما 

 چه می کنید؟. فردی که شرط بسته هم این مبلغ را پوشش می دهد

دو پر باال شما ممکن است در مقابل شرط های . دالر ریز دهید 9679بیشترین مقدار : پاسخ

اما اگر نباشد هم بعید است که بازیکنی دیگر دست بهتری . بقیه بهترین دست باشدضعیف 

تنها کاری که نباید بکنید کال کردن خالی است زیرا می خواهید احتمال فالش . داشته باشد

ترجیح . و اگر نخواهید فولد دهید باید ریز دهید. بزرگتر و احتمال استریت غالب تری پیدا کنید

 .این را هم دارید-ریز ال-را ببرید، اما دست کافی برای ریمی دهید پات 

همگی اهسته رو عمل . در جایگاه اولیه دارید ♦A♣9♣8♠8شما . دالر انالین 4/دالر2بازی  -

شما . می خورد که شما را ست می کند ♠3♦9♠9فالپ . میکنید و بیگ بالیند چک می دهد

بازیکن . دالر را ریز می دهد 882دار دالر شرط می بندید و بازیکن بعدی بیشترین مق 21

دالر دارند و  311باقی بازیکنان . دالر است 221این می دهد که مجموعا -ریز ال-اخر ری

 چه می کنید؟. شما نیز او را تحت پوشش دارید

در کارت شما در مقابل  1پر . دارد 5فول و دیگری -برای اندر X,X,3,3یک بازیکن . فولد: پاسخ

 . انها ناچیز است

بازیکن مقابل شما با . در موقعیت میانی دارید ♥6♦1♦1♥5شما . دالر/  دالر8بازی انالین  -

بازیکن پایینی کال می کند، و بیگ بالیند هم . شما کال می کنید. دالر کال می کند 6ریز 
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کارت  83می خورد که شما را پر دوم با احتمال استریت با   ♥T♣5♠2فالپ . کال می کند

چه . دالر شرط می بندد 29فالپ -بیگ بالیند چک میدهد و ریز دهنده در پری. می کند

 می کنید؟

 .رپ این دست تنها مشکل ساز است. فولد: پاسخ

دالر شروع می  9در جایگاه دوم دارید و با ریز  ♥A♦K♣Q♦Jشما . دالر 2/دالر8بازی انالین  -

فالپ . دو نفر شما را کال می کنند و بیگ بالیند و اسمال بالیند نیز کال می کنند. کنید

K♥J♦9♦  می خورد که به شما دو پر باال با ناتز احتمال فالش و احتمال گات شات استریت

فردی که شرط . دالر شرط می بندد 29اسمال بالیند چک می دهد اما بیگ بالیند . می دهد

 چه می کنید؟. دالر دارید 411و شما . دالر دیگر دارد 51بسته 

درست است که کال کردن راه مناسبی برای کشاندن بقیه به بازی است اما . باید ریز دهید: پاسخ

 حتی در مقابل استریت با. درصد احتمال برد دارید 61شما در هدزاپ در مقابل استریت تنها 

اگر مسی بخواهد به این دست بپیوندد . احتمال فالش شما باز هم فیوریت محسوب می شوید

 .عالی است

دالر ریز می دهد،  6یک بازیکن میانی . دارید ♠T♦9♥7♠6شما . دالر 2/دالر8بازی انالین  -

دالر در پات  38بازیکن در زمین است و  9. شما، بیگ بالیند و دو نفر دیگر کال می کنید

کارت را  -81می خورد که به شما پر باال و احتمال استریت با  ♦T♥8♥5فالپ . اشدمی ب

. دالر شزط می بندید و تنها بیگ بالیند کال می کند 38شما . همه چک می دهند. می دهد

دالر در پات وجود دارد و این به  53. پیک می خورد و بیگ بالیند چک می دهد 9ترن 

 ید؟چه می کن. خاطر عملکرد شماست
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شرط بندی روی فالپ باعث شده نشان دهید که احتماال ست ده . دوباره شرط ببندید: پاسخ

 .برای فول هوس دارید پس سعی کنید پات را بگیرید

. بازیکن می خواهند فالپ را ببینند 9و . دارید ♦A♠K♥Q♠3شما . دالر 2/دالر8بازی انالین  -

شرطی برابر مقدار پات وجود . ط میکندمی خورد که شما را پر باال و متوس ♠Q♥9♦3فالپ 

 چه می کنید؟. دارد

شما نمی خواهید درگیر پر باال و متوسط شوید و به ویژه نه روی فالپ که دو کارت . فولد: پاسخ

 .باال از نظر امتیاز به هم نزدیکند

و بیگ بالیند و . دالر ریز می دهید 21شما . دارید ♣K♦Q♥T♥9شما . دالر 9/دالر 2بازی  -

می خورد که به شما دو پر و احتمال گات شات  ♥A♠T♠9فالپ . دو نفر دیگر کال می کنند

 چه می کنید؟. دالر شرط می بندد و نوبت شما می شود 11بیگ بالیند . می دهد

 .دو پر متوسط و گات شات خوب نیست. فولد: پاسخ

دالر  2بازیکنی میانی . در جایگاه میانی دارید ♥5♣6♦6♥7شما . دالر 8/دالر 1719بازی  -

و تنها ریز دهنده اول . دالر ریز می دهد 81اسمال بالیند . ریز می دهد و شما کال می کنید

. می خورد ♦Q♠6♠3فالپ . دالر در پات داریم 32سه بازیکن و . و شما او را کال می کنید

این -دالر ال 21بازیکن دوم با . دالر شرط می بندد 32یند بال. که شما را ست دوم می کند

چه . دالر دیگر دارید و کسی که شرط بسته نیز شما را پوشش می دهد 811شما . می کند

 می کنید؟
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ریز قبل از فالپ نشان -فردی که شرط بسته با ری. این کنید-دالر اخر خود ال 811با : پاسخ

درصد بازی نشان می دهد . که تنها دست بهتر از شماستداده احتماال اس دارد تا ست کوئین 

 .این کنید-باید ال

دالر شروع می کنید  4با ریز . در جایگاه میانی دارید ♥K♠Q♠Q♥Jشما . دالر 2/دالر 8بازی  -

 9. اسمال بالیند و بیگ بالیند نیز شما را کال می کنند. و دو نفر شما را کال می کنند

. فول می کند-می خورد که شما را اور ♥Q♣9♠9فالپ . ی باشددالر در پات م 21بازیکن و 

 چه می کنید؟. هر دو بالیند چک می دهند

شما می خواهید پات را . دارد را وارد بازی کنید 5شرط ببندید و امیدوار باشید کسی که : پاسخ

فالپ -ریز پری. زود ایجاد کنید و چیزی که قطعا نمی خواهید چک دادن و دادن کارت ازاد است

 .شما مزیت این هدف را اضافه میکند

همگی تا اسمال بالیند اهسته رو . در میانه دارید ♠T♣T♦8♣7شما . $81/$9/$9بازی  -

فالپ . اسمال بالیند و میدل بالیند کال کرده و بیگ بالیند چک می دهد. عمل می کنیم

Q♦8♥8♠  هندهمگی چک می د. می دهد  81می خورد که به شما ست هشت با کیکر .

 شما چه می کنید؟

مناسب میباشد وقتی ( سوم از پات/نصف دو)دالر  41-31شرطی حدود . شرط ببندید: پاسخ

 .تمام زمین تا شما اعالم چک داده اند

 21سه بازیکن اهسته رو عمل می کنند و شما . دارید ♥6♠7♥8♠9شما . دالر 9/دالر2بازی  -

می  ♦Q♦8♠8فالپ . دالر ریز می دهید و تنها بیگ بالیند و ان سه بازیکن کال می کنند
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دالر  811بالیند چک می دهد اما بازیکن اهسته رو اول . می دهد 1خورد که به شما ست 

 چه می کنید؟. شرط می بندد و همه تا شما فولد می دهند

از دست رفته داشته باشید و کیکر شما بی ارزش  Q8یا  QQشما می توانید احتمال . فولد: اسخپ

 .است

فالپ . همگی چک می دهید. دارید ♥6♣5♥5♥81شما . دالر/ دالر 1719در بازی  -

A♠A♣9♦ دالر شرط می بندید و دو بازیکن  6شما . فول می دهد-می خورد که به شما اندر

این با -ریز ال-بازیکن بعد او ری. دالر ریز می دهد 24کن بعدی فولد می دهند اما بازی

دالر دارد و شما نیز او را تحت پوشش  51فرد ریز دهنده مجموعا .  دالر می دهد 21مجموع 

 چه می کنید؟. دالری است 64دالر برای کال وجود دارد و پات  22. دارید

وو اگر نه بازیکنان نشان می دهند . یدشما همین االن هم احتماال شکست خورده ا. فولد: پاسخ

 .که حداقل اس دارند

. همگی اعالم چک می دهید. در جایگاه میانی دارید ♣K♠K♥7♦7شما . دالر 2/دالر 8بازی  -

فول می -می خورد که مشا را اندر ♥A♠A♥7فالپ . دالری هستند 82شش بازیکن در پات 

شما و بازیکن . ر شرط می بندددال 81تا بازیکن روبه روی شما چک می دهند که . کند

 .و بقیه فولد می دهند. بعدیتان کال می کنید

سه . دالر دیگر دارید 261دالر و بازیکن بعدیتان  341دالر دارد و شما  881بازیکن اول 

دالر  21بازیکن رو به روی شما . خشت می خورد 5ترن . دالر در پات می باشد 24بازیکن و 

 ؟چه می کنید. شرط می بندد

telegram: @casinoyabtelegramtelegram: @casinoyabtelegram

WWW.CASINOYAB.NETWWW.CASINOYAB.NET



ممکن است به بازیکن بعد شما  5. شما در میان دو بازیکن با حداقل ست اس مانده اید. فولد: پاسخ

اگر هر کدام از بازیکنان فول باشند، . با فرض اینکه روی فالپ شکست نخورده بودید -کمک کند

این بود -ال اگر استک کم بود و پول ها. تقریبا کارت روی ریور نیز برای انها کمک کننده خواهد بود

اگرچه اگر کال کنید در صورتی که بازیکن بعد شما ریز بدهد . بازی در این دست مشکلی نداشت

هیچ . مجبور به فولد دادن خواهید شد یا در غیر این صورت باید هنگام شرط روی ریور فولد دهید

 .کدام از حالت ها به نظر درست نمی اید

بازیکنان پیش از شما به اهستگی عمل می . دارید ♣4♥4♣9♠9شما . دالر 9/دالر 2بازی  -

شما چک . می اید که شما را ست پایین میکند ♥K♥Q♥5فالپ . کنند و شما چک میدهید

اسمال بالیند فولد می . دالر شرط می بندد و یک نفر کال می کند 9بازیکن بعدی . می دهید

 چه میکنید؟. دالری 89دالر کال است با پات  9.دهد

شما . یک بازیکن فالش دارد و دیگری یا فالش دارد یا ست باالتری از شما دارد. لدفو: پاسخ

شما با ست پایین احتمال . امکان فول هوس را روی ترن دارید 979:8دارید، اما تنها  3:8نسبت 

 .بهترین تصمیم در اینجا فولد است. فول هوس را ندارید

بازیکن مایل به دیدن فالپ  9ارید و در میانه د ♥A♥Q♣J♣4شما . دالر 9/دالر 2بازی  -

. همه اعالم چک می کنند. می خورد که به شما تاپ پر می دهد ♣Q♦8♥3فالپ . هستند

ترن کینگ گشنیز می خورد که شما را احتمال . شما شرط می بندید و یک نفر کال می کند

چه می . رقیب شما چک می دهد. کوئین و احتمال فالش می کند-گات شات استریت با های

 کنید؟

در مقابل فرصتهای چند وجهی همیشه چک دادن را به . دوباره روی پات شرط ببندید: پاسخ

 .اما در مقابل یک رقیب باید یک شانس دیگر نیز به خود بدهید. عنوان کارت ازاد دادن می دانم

telegram: @casinoyabtelegramtelegram: @casinoyabtelegram

WWW.CASINOYAB.NETWWW.CASINOYAB.NET



 دالر ریز می 21شما . در جایگاه میانی دارید ♥A♠A♥K♠Kشما . ورودی $9با  $2/$8بازی  -

می خورد که به شما احتمال ناتز فالش با  ♥2♦6♥9فالپ . دهید و سه بازیکن کال میکنند

 شما چه می کنید؟. بازیکن اول چک می دهد. دو پر می دهد

پر آس با احتمال ناتز فالش برای شرط بندی روی فالپ کافی است، . روی پات شرط ببندید: پاسخ

ز استریتی روی زمین ایجاد نمی کند،از این رو این امکان هیچ استریتی روی فالپ نیست و ست نی

 .پر دوم به شما احتمالی برای تاپ ست می دهد-داشتن اور. کارت قطعا نیازمند ریز می باشد

یک بازیکن اهسته رو عمل . در جایگاه پایینی دارید ♣J♥J♠T♥9شما . دالر 9/دالر 2بازی  -

بعد از او کال میکنند و شما، اسمال دالر ریز می دهد و دو بازیکن  21می کند و دیگری 

فالپ . دالر در پات است 829بازیکن و  6. بالیند و بازیکن اهسته رو نیز کال می کنید

T♦8♥5♣ پر با احتمال ناتز استریت دو سر و احتمال فالش بکدور -می خورد که به شما اور

دالر شرط می  41فالپ چک می دهد و او در مقابل -بازیکن قبل از ریز دهنده پر. می دهد

دالر دارید،  8111شما . دالر ریز می دهد و بعدی فولد می دهد 53بازیکن بعدی . بندد

دو بازیکن دیگر . دالر دارد 311الر و بازیکنی که ریز داده د 391بازیکنی که شرط بسته 

 چه میکنید؟. دالر دارند  111و  911حدود 

فالپ و -در حالیکه دست شما ارزش ریز ندارد، بازیکن ریز دهنده پری. پات را ریز دهید: پاسخ

را برای دارید که احتمال وجود ست ده  81به عالوه شما . بازیکن بعدی او استک ضعیفی دارند

دیگری کمتر می کند که در این مورد شما قادر خواهید بود تا بازیکنی را که ست دارد وادار به 

استک به اندازه کافی زیاد است تا شما بتوانید پر آس یا دو پر یا ست پایینی را مجبور . فولد کنید

ناتز دو سر و  پر و احتمال استریت-و اگر کسی هم عکس العملی داشت شما اور. به فولد کنید

 .احتمال فالش بکدور را دارید
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در جایگاه میانی دارید و با  ♠A♠A♣8♣3شما . دالر 9/دالر 9استک بسیار زیاد در بازی  -

شما کال می . دالر ریز می دهد 29بازیکن مقابل شما . دالری بازی می کنید 8911استک 

می کند و شما و ریز دهنده  و بازیکن اول او را کال. دالر ریز می دهد 91نفر بعدی . کنید

می خورد که  ♣J♣9♥4فالپ . دالر در پات است 281بازیکن و  4. اصلی نیز کال می کنید

بازیکن ریز دهنده در . بازیکن اول چک می دهد. به شما آس پر با احتمال ناتز فالش می دهد

 چه می کنید؟. دالر شرط می بندد 811فالپ -پری

پر و احتمال ناتز فالش شما دست کافی -با اور. دالر ریز دهید 981 به اندازه کل پات یعنی: پاسخ

شما در مقابل هر دست محتملی . برای ریز دادن کل پات در مقابل استک ضعیف بقیه افراد دارید

می توانید مقابله کنید و نیز پر آس و ناتز فالش را برای پشتیبانی د صورتی که یکی از رقبا ست 

عالوه فردی که شرط بسته به نطر نمی اید که ست باشد زیرا پیش از فالپ  به. داشته باشد دارید

ریز داده و بعد از ان روی فالپ  با دیدن فالپ چند وجهی با زمین محتمل قوی عملکرد ضعیفی 

شما باید به بازیکنان بعد از خودتان توجه کنید که ببینید چقدر متمایل به شرکت در . داشته

 .نها شما دستی دارید که برای عملکردی گمراه کننده در اینجا کافی استپات است؛ و جز همه ای

در  ♦3♣4♣6♠6شما . با ریز های مستمر پیش از فالپ $81/$9/$9استک زیاد بازی  -

یک بازیکن فولد می دهد و شما اهسته رو عمل میکنید و بازیکن بعدتان . جایگاه اول دارید

و بازیکن اول . بالیند فولد می دهد. ر ریز می دهددال 61یک بازیکن در میانه . کال می کند

می خورد که به شما  ♥Q♣5♦2فالپ . شما و بازیکن بعدی نیز کال می کنید. کال می کند

 شما چه می کنید؟. بازیکن اول چک می دهد. کارت را می دهد 82رپ ناتز با 

ط بندی روی احتمال در شر. یا تمام پات را شرط ببندید و یا با هدف ریز دادن چک دهید: پاسخ

نکته کلیدی این است که . ریز نیست-اگرچه فرصت خوبی برای چک. اینجا مثل ضربه به حریف است
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فالپ خوبی به نظر می اید و هر بازیکن جنگجویی اگر در ابتدا چک داده در این فالپ بازی خواهد 

 .ادن هر شرطی اعالم چک کنیدو با دالیل منطقی شرط می توانید برای ریز دهنده با قصد ریز د. کرد

در بازی با ریز های مستمر پیش از . بازی پیش از فالپ خود به تنهایی نیازمند بحث بیشتر می باشد

در  ♦3♣4♣6♠6طبق این گفته دست . فالپ با دستی  که قابلیت ریز دادن را ندارد وارد نشوید

. ج از موقعیت مناسب سخت استبهترین حالت لب مرز می باشد، زیرا بازی با ست های کوچک خار

دست قابل قبول . به عالوه گپ باالی دست، پتانسیل چند وجهی بودن روی فالپ را پایین می اورد

 .با پر پایین در دست می باشد ♣6♠6♦1♣1می باشد و قابل قبول تر از ان   ♦4♣9♣6♠6تر 

PLO :سواالت دستها 

امتیازی نمره  81که با مقیاس . ارائه شئه است PLOدر اینجا تمرینات رایگانی برای امتحان دستهای 

. الزم به ذکر است که بازی ایجاد شده در دست ممکن است بهترین بازی نباشد. داده می شود

همچنین در دستهایی که اندازه استک داده نشده فرض کنید استک زیاد است و پول قابل توجهی 

چقدر در "واهید کتاب استوارت روبن را با عنوان اگر اطالعات بیشتر می خ. برای بازی باقی مانده

 .پیشنهاد می کنم "لیمیت خوب هستید؟-اوماها پات

 1#دست 

تنها بازیکنان میانی کال می کنند و بقیه فولد . دارید ♦J♦T♠9♣3شما . دالر9/دالر2بازی  .8

 :شما. می دهند

a. اعالم چک؟ 

b. ریز؟ 
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می خورد که به شما دو پر  ♥t♦9♠2فالپ . شما کال می کنید و بیگ بالیند چک میدهد .2

 :شما. باال می دهد

a. اعالم چک 

b. شرط می بندید؟ 

خشت  9ترن . دالر در پات است 61. دالر شرط می بندید و هر دو بازیکن کال می کنند 89 .3

 :شما. می خورد که به شما احتمال فالش به همراه تاپ دوپر می دهد

a. اعالم چک؟ 

b. شرط بندی؟ 

ریور آس خشت می خورد که . نها بیگ بالیند کال می کنددالر شرط می بندید و ت 61شما  .4

 :شما. شما را فالش میکند

a. چک 

b. 811$ شرط 

c. 811$ شرط 

 :شما. دالر شرط می بندد 811شما چک می دهید و رقیبتان  .9

a. فولد 

b. کال 

c. ریز 

 نمرات و انالیزها: 1#دست 

8. A (81) ،b (1 .) این دست خوبی نیست و بدترین موقعیت را دارد اما شما سه کارت خوب

مگر اینکه از . برای استریت و سوت همراه با ان دارید و شما تقریبا می توانید وارد بازی شوید
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ریز دادن خودتان . بیگ بالیند انتظار ریز داشته باشید، دست خودتان برای کال کافی است

 .اشتباه است

2. a (2 )b (81 .)یک کاری که انجام نمی دهید . تاپ دو پر در اینجا ارزش شرط بندی را دارد

. ان است که کمتر از مقدار پات شرط ببندید زیرا در صورت امکان می خواهید پات را ببرید

چک دادن با قصد ریز استراتژی خوبی نیست زیرا می خواهید پات بزرگی را تنها با دو پر 

 .بازی کنید

3. a (2 )b (81 .)دو امتیاز برای چک دادن خیلی منصفانه است. چیزی تغییر نکرده. 

4. a (81 )b (2 .)اگرچه رقیب شما فالش دارد و . فرصت خیلی خوبی برای فالش وجود دارد

را با دو خشت  a,k,q,xاحتماال بهتر از شماست، با این فرض که او دست محتمل خوبی مثل 

را کال می کند که مطمئن باشد شکستتان می  به عالوه رقیب شما زمانی شرط. داشته

دهدف و شما نمی خواهید که شرط ببندید و در مقابل ریز فولد دهید اگر واقعا او بتواند شما 

طبق این گفته . شرط بندی نصف پات یک شرط بندی متوقف کننده است. را شکست دهد

 .بهترین شرط شما چک دادن و دادن فرصت ببلوف به رقیبتان است

9. a (2 )b (81 )c (1 .) پات کامل رقیبتان احتماال به این معناست که او یا ناتز دارد یا چیزی

فولد دادن در این موقعیت بسیار ضعیف است مگر اینکه بدانید رقیبتان قادر به بلوف . ندارد

 .کال کنید و پات را همراهی کنید. زدن نیستو ریز دادن هدف خاصی نخواهد داشت

 2#دست 

در جایگاه میانی دارید و سه بازیکن در مقابل شما به اهستگی  ♦T♣9♠6♣5شما . $9/$2بازی 

 .عمل می کنند

 :شما .8
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a. فولد؟ 

b. کال؟ 

c. ریز؟ 

. بازیکن میانی و اسمال بالیند کال می کنند و بیگ بالیند چک می دهد. شما کال می کنید .2

اسمال . ستریت می دهدکه به شما ناتز ا ♥Q♥J♦8فالپ . دالر در پات است 39بازیکن و  1

دالر دارد و شما هر دو را پوشش می  611دالر دیگر دارد؛ بازیکن بعد شما  391بالیند 

 :شما. دهید

a. فولد؟ 

b. کال؟ 

c. ریز؟ 

 :شما. فرض کنید به جای ان یک شرط بندی و یک ریز در مقابلتان بود .3

a. فولد؟ 

b. کال؟ 

c. ریز؟ 

با شرط مواجه میشدید و چند دوباره فرض کنید که شما به جای اسمال بالیند بودید و  .4

 :شما. بازیکن پس از شما عمل می کردند

a. فولد؟ 

b. کال؟ 

c. ریز؟ 

پیک می خورد رقیبتان چک می  5ترن . شما کال می کنید و بازیکن پاییت فولد می دهد .9

 :شما. دهد
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a. چک؟ 

b. شرط؟ 

 :شما. دالر شرط می بست 891فرض کنید به جای ان رقیبتان  .6

a. فولد؟ 

b. کال؟ 

c. ریز؟ 

 4ریور . رقیبتان دقیقه ای فکر می کند و بعد کال می دهد. شرط میبدیددالر  891شما  .1

 :شما. رقیبتان دوباره چک می دهد. خشت می خورد

a. چک؟ 

b. شرط بندی؟ 

 نمرات و انالیز ها 2#دست 

8. a (6) ،b (81) ،c (1 .)پتانسیل مشکل را دارد و حتی . این دست برای ریز مناسب نمی باشد

کارت بخورد، من سعی میکنم با ان بازی کنم اگر بتوانم با پول  21گپ شما برای رپ -اگر دو

 .کمی فالپ را ببینم

2. a (4) ،b (81) ،c (1 .) از انجایی که شما روی فالپ ناتز هستید این فالپی نیست که

ریز دادن . شته باشید زیرا دیگر احتمال دوباره ندارید و دو فالش روی زمین استبخواهید ددا

و ریز  -بهترین انتخاب است اگر به جای ان شرط بندیفولد دادن . بدترین بازی ممکن است

به شما وجود داشت یا شما با شرطی مواجه می شدید و بعد شما بازیکنان دیگری برای بازی 

( تقسیم)حتی احتمالتان را از دست می دهید و احتماال برای اسپلیت بودند، زیرا شما به را

اما در اینجا شما می توانید بازی کرده و با کسی هدزاپ شوید که در این مورد . بازی میکنید
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در مقایسه یا  Q,J,8همینطور الزم به ذکر است مزیت فالپ . کال قابل قبول تر خواهد بود

J,T,7  ط دو کارت باال وجود دارد که باعث شود روی ان فالپ این است که فق 8,7,4یا

 .استریت ایجاد شود

3. a (81) ،b (1) ،c (1 .) در این مورد با این دست نباید کاری کنید زیرا چون در بهترین

 .حالت فقط با بازیکن دیگری اسپلیت می شوید

4. a (81) ،b (2) ،c (1 .)ای بازی مانده این یک موقعیت سخت دیگر است اما وقتی بازیکنی بر

 .باشد، من ترجیح می دهم احتمال بد ناتز استریت را فولد دهم

9. a (4) ،b (81 .) شما فرصت دارید که باKT  ناتز استریت باشید که در این مورد باید قادر

 .باشید رقیبتان را با شرط بندی به اندازه پات مجبور به فولد استریت کنید

6. a (81) ،b (1) ،c (1 .) شما باید روی دست رقیبتان حساب کنید زیرا ممکن است ناتز

استریت باشد زیرا شرط بسته و به خصوص از انجایی که اگر نداشت حتما باید می ترسید که 

 .شاید شما چنین دستی داشته باشیید

1. a (4) ،b (81 .) برای بازیکنی کم پیش می اید روی فالپ شرط ببندد، ناتز استریت روی

اگر او استریتی مثل شما داشته باشد دلیلی طبق این گفته . شود و بعد دو بار چک دهدترن 

 .دوباره روی پات شرط ببندید و رقیبتان ار ازمایش کنید. ندارد که پات را با او شریک شوید

 #3دست 

سه بازیکن و اسمال بالیند به . شما بالیند هستید. دارید ♥A♠Q♣J♠8شما . دالر 9/دالر 2بازی 

 .اهیتگی عمل می کنند

 :شما .8
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 چک؟. الف

 ریز؟. ب

می خورد که به شما  ♠A♦T♠9فالپ . دالر در پات است 29بازیکن و  9. شما چک می دهید. 2

 :شما . اسمال بالیند چک می دهد. کارت و احتمال ناتز فالش را می دهد 81تاپ پر و رپ با 

 چک؟. الف

 شرط بندی؟. ب

رقیبتان . دالر در پات وجود دارد 19. یک نفر کال می کند دالر شرط می بندید و 29شما . 3

 :شما. گشنیز می خورد 3ترن . دالر دیگر دارد و شما هم او را پوشش می دهید 411

 چک؟. الف

 شرط بندی؟. ب

ریور جک دل می خورد که شما را ناتز . شرط می بندید و رقیبتان کال می کنددالر  19شما . 4

 چه می کنید؟. دالر در پات وجود دارد 229. استریت دوم می کند

 چک. الف

 .دالر 811شرط بندی . ب

 .دالر شرط بندی 229. ج

 :شما. دالر شرط می بندد 211شما چک می دهید و رقیب . 9

 .فولد. الف
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 کال. ب

 .ریز. ج

 نمرات و انالیز ها:  3#دست 

 .نیستاین دست خوبی است اما دستی که با ان ریز دهید (. 1)، ب(81)الف. ا

در هدف شرط بندی است زیرا . این فالپ برای شما همانی بود که می خواستید(. 81)، ب(2)الف. 2

که ممکن  K,Q,X,Xجایگاه بالیند بودن این امکان را می دهد که احتماالت مشابه و دستهایی مثل 

 .است شکستتان دهد را کسی نداشته باشد

. ابراین شما می توانید با یک شرط بندی پات را ببریدچیز خاصی تغییر نکرده بن(. 81)، ب(2)الف. 3

 .باید همچنان فشار وارد کنید

را دارد که در  K,Q,J,Xرقیبتان دوبار کال کرده و یا دوپر باال و یا دست (. 1)، ج(6)، ب(81)الف. 4

ا ب Q,J,X,Xیا  Q,J,T,9به طور خودکار میتوانست چیزی مثل . این مورد او ناتز استریت شده است

دالر یا بیشتر کامال هم فکر بدی نیست زیرا شما در  811توقف شرط بندی . خال پیک داشته باشد

اگر رقیبتان شرط . چک دادن قابل قبول تر خواهد بود. صورت مواجه شدن با ریز فولد خواهید داد

 .ببندد تصمیم با خودتان است

را  K,Q,J,Xاید امکان اینکه رقیبتان در مقایسه با دست اول به نظز می(. 1)، ج(4)، ب(81)الف. 9

 .من ترجیح می دهم فولد دهم. داشته باشد وجود دارد و بنابراین ناتز استریت می باشد

 4#دست 
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بازیکن اول اهسته رو . در جایگاه میانی دارید ♠A♠T♥T♣2شما . دالر انالین 8/دالر 1719بازی 

 .عمل می کند

 :شما .8

 فولد؟. الف

 کال؟. ب

 ریز؟. ج

شما اهسته رو عمل می کنید و همینطور سه بازیکن دیگر به عالوه اسمال بالیند، بیگ بالیند . 2

تا بازیکن مقابل شما چک . فول می دهد-میخورد که به شما اور ♣T♦8♦8فالپ . چک می دهد

فردی که . دالر برای کال کردن است 1دالر در پات و  84. دالر شرط می بندد 1می دهند و او 

 چه می کنید؟ .دالر دارد 811دالر دیگر دارد و شما هم  811ته شرط بس

 .فولد. الف

 .کال. ب

 ریز. ج

. خشت می خورد و رقیب چک می دهد 3ترن . دالر ریز می دهید و رقیب کال میکند 28. 3

 :شما

 چک. الف

 شرط بندی. ب
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رقیب چک می  پیک می خورد و 1ریور . دالر شرط می بندید و رقیبتان کال م یکند 45شما . 4

 :شما. دهد

 چک. الف

 شرط بندی. ب

 شما؟. دالر شرط می بست 19فرض کنید رقیبتان به جای این کار . 9

 .فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

 نمرات و انالیزها: 4#دست 

 .کال بهترین انتخاب است. شما دست خوب و متوسطی دارد(. 2)، ج(81)، ب(1)الف  .8

در مقابل بازیکنی که می . کردن این دست سخت است اشتباه بازی(. 81)، ج(1)، ب(1)الف .2

در مقابل بازیکنی . تواند در مقابل ریز با ست فولد دهد، من ترجیح می دهم کال کنم

 .معمولی ری زمی دهم تا پات را بسازم

 .و باید شرط اندازه کل پات باشد. شما اینجا قطعا باید شرط بندی کنید(. 81)، ب(1)الف .3

چک . دارد و احتماال شما را شکست می دهد 1یبتان واضح است که رق(. 1)، ب(81)الف .4

 .دهید

 .نداشته باشد 1تصور این فرض سخت است وقتی رقیبتان (. 1)، ج(1)، ب(81)الف .9

 5#دست 
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دالر است و بازی با اسمال  81دالری مجبور به ریختن  81بالیند . بازیکن 6با . $81/$9/$2بازی 

دو بالیند اول کال می کنند و بازیکن بعدی کال . دارید ♠A♣A♥T♣7شما . بالیند شروع می شود

 .نوبت شماست. می کنند، بازیکن بعدی او فولد می دهد

 :شما .8

 فولد؟. الف

 کال؟. ب

 ریز. ج

ریز -دالر ری 839اسمال بالیند تا . دالر ریز می دهید و بازیکن اخر فولد می دهد 39شما تا . 2

. دالر شروع میکنید و رقیبتان تایم زیادی دارد 8211با  شما دست را. می دهد و نوبت شماست

 :شما

 .فولد. الف

 .کال. ب

 ریز-ری.ج

دالر شرط  291رقیبتان . می کند 81که شما را ست  ♦T♦T♥3فالپ . شما کال می کنید. 3

 شما. می بندد

 فولد؟. الف

 کال؟. ب
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 ریز؟. ج

 نمرات و انالیزها: 5#دست 

اسن دست برای ریز . دارید که خیلی خوب نیست AAشما دست (. 81)، ج(4)، ب(1)الف .8

طبق این گفته با بیگ بالیند که . من خیلی با آس ریز ماکزیمم نمی دهم. دادن کافی است

 .پس از شماست، حداقل به اندازه کافی باید ریز دهید تا او از بازی بیرون رود

از انجایی که این برایتان . بدست بیاوریددالر  439انید شما می تو(. 81)، ج(4)، ب(1)الف .2

دالر دیگر باقی می گذارد و رقیبتان کال می کند کمتر نگران از بین رفتن دستتان  169

ریز در این مورد -ری. هستید و حاال که هدزاپ می شوید تنها یک شرط دیگر باقی می ماند

ریز خواهد داد و -او آس داشته باشد او ری به عالوه اگر. ریز در این زمین فرق دارد-با ری

این می شود؛ اگر او تنها کینگ داشته باشد، نمی خواهید تنها با کال کردن به او -پول ال

 .فالپ ازاد دهید

. اگر احتمال فالش همراه با ست داشتید کال کردن مناسب تر بود(. 81)، ج(2)، ب(1)الف .3

در اینجا . د برای فالش تنها با کال کردن می دهیداما در این مورد شما به رقیبتان فرصت ازا

 .پایان دادن پات برایتان مهم نیست

 6#دست 

 .یک بازیکن کال می کند. در موقعیت ئوم دارید ♥9♥6♠1♦1شما . انالین $2/$8بازی 

 :شما .8

 فولد. الف

 کال. ب
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 ریز. ج

سه بازیکن بعد شما کال می کنند و اسمال بالیند فولد می دهد و . شما کال می کنید. 2

می خورد  ♣Q♠Q♥7فالپ . دالر در پات است 88بازیکن و  6. بیگ بالیند چک می دهد

دالر شرط می  4و بازیکن دیگر . بالیند چک می دهد. که به شما فول هوس پایین می دهد

 چه م یکنید؟. دالر پوشش می دهید 341ما نیز او را تا دالر دارد و ش 821او . بندد

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

 2ترن . می شود که کال می کندکسی که شرط بسته  نوبتدالر ریز می دهید و  29. 3

 پیک می خورد و رقیبتان چک می دهد

 چک. الف

 .شرط بندی. ب

گشنیز می خورد و رقیب چک می  4ریور . دالر شرط می بندید و رقیب کال می کند 68. 4

 دهدو چه می کنید؟

 چک. الف

 شرط بندی. ب

 نمرات و انالیزها: 6#دست 

 .این دست دستی متوسط قابل بازی است(. 1)،ج(81)، ب(2)الف .8

از شرط بندی روی فالپ  Q,Q,7شرط بندی بازیکن روی فالپ (. 81)،ج(4)،ب(1)الف .2

A,A,7 شرط بسته دست  متفاوت است زیرا به نظر می اید کسی کهA,7,6 با فرض . دارد
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اینکه رقیبتان ست باشد به نظر نمی اید  در اینحا فول هوس شوید به خصوص با توجه به 

شما باید ماکزیمم ریز را با امید به اینکه پات را ببرید یا در . شرط بندی ضعیفش در فالپ

د دوباره محاسبه کنید که اگر کسی کال کرد می توانی. نهایت با بازیکنی هدزاپ شوید، بدهید

 .دست شما چقدر از دست او پایینتر است

شرط . اگر تا همین جا شکست نخورده باشید، پر به او کمک کرده است(. 81)، ب(1)الف .3

 .بندی دیگری می شود

اگر استک . روی ریور به نظر نمی اسد به او کمک خاصی کرده باشد 4(. 81)، ب(4)الف .4

اما رقیبتان نیز . کارتها را در نظر می گرفتم( نمایش)کردن بیشتر بود من چک دادن و شو

دالر دیگر او را  46من . دالر دیگر دارد و شما نیازی نیست نگران ریز دادن او باشید 46

 .شرط خواهم بست

 7#دست 

سه بازیکن اهسته رو عمل می کنند و . در بیگ بالیند دارید ♦A♥K♠T♠6شما . دالر 9/دالر 2بازی 

 .همینطور اسمال بالیند

 :شما .8

 چک. الف

 ریز. ب

اسمال بالیند . می خورد که شما را پر آس می کند ♠A♦J♣4شما چک می دهید و فالپ . 2

 :شما. چک می دهد

 چک. الف
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 شرط بندی. ب

دل می خورد که شما را ناتز استریت ترن کوئین . شما چک می دهید و همه چک می دهند. 3

 :شما. می کند

 چک. الف

 شرط بندی؟. ب

دالر ریز می  91دالر شرط می بندید و یک بازیکن فولد می دهد و بازیکن بعدی تا  29شما . 4

 :شما. دهد و اسمال بالیند فولد می دهد

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

چه . دالر در پات است و نوبت شماست 829 .شما کال می کنید و ریور کوئین پیک می خورد. 9

 میکنید؟

 چک. الف

 شرط بندی. ب

 امتیازات و انالیزها: 1#دست 

 .از داشتن فالپی ازاد خوشحال باشید(. 1)، ب(81)الف .8
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شما چیزی ندارید و نمی خواهید بدون داشتن چیز خاصی در زمین شرط (. 1)، ب(81)الف .2

 .ببندید

 .پشتیبانی از دستتان به اندازه پات شرط ببندیدشما باید برای (. 81)، ب(1)الف .3

الزم نیست در . ریز دهید زیرا احتمال دوباره ندارید-نمی خواهید ری(. 1)، ج(81)، ب(1)الف .4

کال کنید . اینجا حتما فولد دهید و ممکن است هدزاپ شوید و با ریزی متوسط مواجه شوید

 .و ریور را ببینید

طبق این . داشته باشد او روی فالپ شرط می بست A,K,Q,Tاگر قیبتان (. 81)، ب(2)الف .9

شما . گفته برای رقیبتان سخت است که هم استریت باشد و هم روی ریور دستش کامل شود

. دالر مناسب است 11دالر تا  61می توانید نشان دهید که فول هوس دارید؛ شرطی حدود 

 .اگر با ریز مواجه شدید می توانید فولد دهید

 1#دست 

دالر ریز می دهد و نوبت  1یک بازیکن اول . اردی ♣4♠6♦1♠5شما . دالر 2/دالر 8بازی انالین 

 .این اولین باری است که در طول چند ساعت بازی امشب او پیش از فالپ ریز داده. شما می شود

 شما .8

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز-ری.ج

اما بیگ بالیند کال می . می دهد هم اسمال بالیند و هم بالیند اخر فولد. شما کال می کنید. 2

می خورد که به شما پر باال و  ♠4♥1♦5فالپ . دالر در پات وجود دارد 22بازیکن و  3. کند
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دالر  82فالپ -بالیند چک می دهد و ریز دهنده پری. پایین می دهد با احتمال استریت دو سر

 :شما. شرط می بندد

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

. فالپ کال می کند-بیگ بالیند فولد می دهد و ریز دهنده پری. می دهید دالر ریز 46شما . 3

 :شما. رقیب چک می دهد. خشت می خورد 1ترن 

 چک می دهید. الف

 شرط بندی. ب

 امتیازات و انالیزها: 1#دست 

شما عملکردی چند وجهی را ترجیح می دهید اما شما مزیت موقعیت (. 1)ج( 81)ب( 1)الف .8

بنابراین اگر در این دست در نهایت بعد از فالپ هدزاپ شوید در موقعیت بدی را ندارید 

 .فولد دادن هم مشکلی ندارد چون می توانید با دستهای بهتری بازی کنید. نخواهید بود

شما لزوما می دانید بالیند کیست اما شرط کوچک از جانب ریز (. 81)ج( 4)ب( 1)الف .2

کال . شما باید اندازه پات ریز دهید. تماال اس داردفالپ نشان نی دهد او اح-دهنده پری

 .شدن توسط دستی که اس دارد برای شما مشکلی نخواهد بود
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به عالوه . اگرچه چک دادن بد نیست. خشت دوپر شما را از بین می برد 1(. 81)ب( 1)الف .3

دیگر  کال کردن شرطی. شما می توانید با ریز دادن روی فالپ نشان دهید دو پر باال دارید

 .دالر خوب است 11دالر تا  61از  شرطی . برای رقیبتان سخت خواهد بود

 5#دست 

دالر وارد  9دو بازیکن با . در جایگاه میانی دارید ♣A♣K♥Q♦8شما . دالر 9با ورودی  $2/$8بازی 

 .بازی می شوند

 :شما .8

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

 21اسمال بالیند . بازیکن اخر کال می کندیک بازیکن فولد می دهد اما . شما کال می کنید. 2

 چه می کنید؟. بیگ بالیند فولد میدهد و تنها یکی از بازیکنان اول کال م یکند. دالر ریز می دهد

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز-ری. ج

 شما. همگی چک می دهند. می خورد ♦J♠7♣3فالپ . شما و بازیکن اخر کال می کنید. 3

 چک. الف
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 شرط بندی. ب

گشنیز می خورد که شما را احتمال ناتز استریت  81ترن . ا و بازیکن اخر چک می دهیدشم. 4

 :شما. چک می دهند تا شما.  کارت و احتمال ناتز فالش می شوید 83با 

 چک. الف

 شرط بندی. ب

 نمرات و انالیزها: 9#دست 

خورد  گشنیز 1ریز دادن فکر بدی است و من ترجیح می دهم اگر (. 6)ج( 81)ب( 1)الف  .8

ترجیح من این است که در اینجا اهسته رو عمل کنم و از انجایی که . گشنیز 5ریز دهم تا 

 .رپ برادوی و اس سوت برای دید فالپ خوب است، می توانید با هزینه کم ان را ببینید

ریز هم نمی -و قطعا ری. در این موقعیت این دست را فولد نمی دهید(. 1)ج( 81)ب( 1)الف .2

 .دهید

که بازیکن فالپ بدی برای بلوف نیست اما باید چک دهید و امیدوار باشید (. 4)ب( 81)الف .3

یکی دیگر از دالیلی که ریز نمی دهم . اخر کارت ازاد به شما بدهد و یا کمکی در ترن یابید

این است که ریز دهنده عادت به ریز قبل از فالپ و بعد چک دادن و کال کردن هر شرطی 

 .ر پیدا کنداست تا احتمال بکدو

 .و هدف تنها شرط بندی است. کارت ترن برای شما هوشمندانه است(. 81)ب( 1)الف .4

 11#دست 

دو بازیکن اهسته رو عمل می . در جایگاه اخر دارید ♦A♠Q♥6♠4شما . $9با ورودی  $2/ $8بازی 

 .کنند
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 :شما .8

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

دارید که به شما احتمال گات شات  ♠K♦J♥3فالپ . شما و هر دو بالیند کال می کنید. 2

دالر شرط مب ندد و بازیکن بعدی او  29بازیکن بعد . دو بالیند چک می دهند. استریت می دهد

 :شما. کال می کند

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

گشنیز می خورد که به شما  9ترن . شما کال می کنید و دو بازیکن دیگر فولد می دهند. 3

دالر شرط می بندد و بازیکن دیگر  19بازیکن اول . کارت می دهد 82ت با احتمال ناتز استری

 :شما. دالر در پات است 329سه بازیکن و . کال میکند

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

 نمرات و انالیزها: 11#دست 
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اس سوت با پتانسیل استریت ناتز برای دیدن فالپ با شرطی متوسط (. 1)ج( 81)ب( 1)الف .8

 .فولد کار منطقی نیست. کافی است در جایگاه اخر

برای  3:8شما تنها احتمال گات شات ناتز استریت را دارید و نسبت (. 1)ج( 2)ب( 81)الف .2

 .پتانسیل بکدور را دارید. کال کردن دارید

بهترین کار کال کردن است به . کارت ترن برای شما مثل معجزه است(. 2)ج( 81)ب( 1)الف .3

ی ایجاد شده قابل توجهی داشته باشید و میتوانید استریت خصوص وقتی می توانید ادزها

 .کوچکی شوید

 11#دست 

 .را دارید ♦A♣A♥K♥3شما . نفر در بازی اند 1. $9با ورودی  $2/$8بازی  

 چه می کنید؟ .8

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

می خورد که  ♣K♣9♥3فالپ . کال می کنید و هر دو بالیند و بازیکنی دیگر کال می کنند. 2

 :شما . هر دو بالیند چک می دهند. به شما پر پایین می دهد

 چک. الف

 شرط بندی. ب
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. گشنیز می خورد 5ترن . دالر شرط می بندید و تنها بازیکن بعد شما کال می کند 21شما . 3

 :شما

 چک. الف

 شرط بندی. ب

 :چه میکنید. خورد گشنیز می 4ریور . دالر شرط می بندید و رقیبتان کال می کند 49. 4

 چک. الف

 شرط بندی. ب

 نمرات و انالیز ها: 11#دست 

می خواهید دست را بازی کنید و تنها سوال این است که ریز می (. 2)ج( 81)ب( 1)الف .8

این به ویژه در ساختار این بازی . بهتر است وارد بازی شوید AAبا دست خوب . دهید یا خیر

با ریز دادن تنها خود را تبدیل به . دالر در پات است 3به خصوص درست است زیرا تنها 

 .طعمه ای برای فرد دیگر می دهد

. تنهایک بازیکن بعد شماست و شما باید با پر باال و متوسط شرط ببندید(. 81)ب( 1)الف .2

 .پر یا اس گشنیز برا پشتیبانی بد نیست-تن اورهینطور داش

اما در صورتی که رقیبتان . گشنیز ممکن است شما را شکست دهد 5(. 81)ب( 2)الف .3

K,9,X,X با شرط بندی می توانید نشان . داشته باشد در حالت دیگری دستتان بد نیست

 .راغب به فولد کنید هوس دارید و بازیکنانی با فالش پایین یا ست را-دهید که فالش یا فول

. دوباره شرط بستن بستگی به این دارد که فکر می کنید رقیبتان چه دارد(. 81)ب( 1)الف .4

 5اگر او تنها ست . تنها چیزی که رقیبتان می تواند بار دیگر با ان کال کند فول هوس است
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طبق . دکال نمیکن 5اگرچه بازیکن خوب تنها با ست . به او کمک خواهد کرد 4داشته باشد 

با این فرض که )این گفته ها ترجیح می دهم با بازیکن بدی شرط ببندم تا بازیکن خوب 

 .تا شما را تنها با ست کال کند( یا باهوش)بازیکن به اندازه کافی بد نباشد 

 12#دست 

 .دالر ریز می دهد 21بازیکن مقابل شما . در موقعیت میانی دارید ♦A♦Q♠Q♣8شما . $9/$2بازی 

 :شما .8

 فولد؟. لفا

 کال؟. ب

 ریز؟. ج

فالپ . و بیگ بالیند فولد می دهد. شما کال می کنید و همینطور بازیکن اخر، اسمال بالیند. 2

A♥A♣6♦ شما. همه چک می دهند. می اید که به شما ست اس با کیکر کوئین می دهد: 

 چک. الف

 شرط بندی. ب

. ترن کینگ پیک می خورد. می کنددالر شرط بندی می کنید و فقط اسمال بالیند کال  61. 3

 :شما. رقیبتان چک می دهد

 چک. الف

 .شرط بندی. ب
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 نمرات و انالیزها: 12#دست 

ریز -با این دست می خواهید فالپ را ببینید و دلیل خوبی برای ری(. 1)ج( 81)ب( 1)الف .8

 .در پات وجود ندارد

 .شرط بندی خودکار انجام میگیرد(. 81)ب( 1)الف .2

از  AKشما می توانید یا احتمالتان را به . بد است/کینگ پیک کارت خوب(. 81)ب( 1)الف .3

می باشد، یا در غیر  66یا  A6دست دهید، کارت کینگ پیک کارتی برای بلفو به رقیبتان با 

 .این صورت او را تشویق به فولد دادن اس کند که می تواند شما را شکست دهد

 13#دست 

دو بازیکن اهسته رو عمل می کنند و بازیکنی . در اخر دارید ♣A♣K♦J♠Tشما . ردال 9/دالر 9بازی 

 .بازیکن بعدی فولد می دهد و نوبت شماست. دالر ریز می دهد 29میانی 

 :شما .8

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

. شما کال می کنید و هر دو بالیند فولد می دهند ولی هر دو بازیکن اهسته رو کال می کنند. 2

 :شما. همه چک می دهند. کارت می دهد 83می خورد که به شما رپ ناتز با  ♦Q♠9♣2فالپ 

 چک. الف

 .شرط بندی. ب
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کال می کند و ریز دالر شرط می بندید و بازیکن اول فولد می دهد و بازیکن بعدی  881شما . 3

 :شما. رقیبتان چک می دهد. گشنیز می خورد 4ترن . فالپ فولد وی دهد-دهنده پری

 چک. الف

 شرط بندی. ب

. رقیب چک می دهد. می خورد 4ریور . دالر شرط می بندید و رقیب کال می کند 331شما . 4

 :شما

 چک. الف

 شرط بندی. ب

 نمرات و انالیزها: 13#دست 

این دست محتمل خوبی است و اگر در مقابل شما کسی روی چات (. 2)ج( 81)ب( 1)الف .8

 .ریز نمی داد خودتان ریز می دادید

با شرط . کارت وجود ندارد 83دلیل خوبی برای چک دادن با ناتز رپ با (. 81)ب( 1)الف .2

و حتی اگر کسی کال کند شما ابتکار عمل دارید که به شما . بستن شانس برد پات را دارید

 .اجازه می دهد بعدا پات را ببرید حتی اگر نتوانید ثابت کنید

. به شما احنتمال ناتز فالش را نیز می دهدگشنیز کارت خوبی است که  4(. 81)ب( 1)الف .3

حتی بدون ان نیز باید با احتمال ناتز استریت با  کارت را در مقابل رقیبی که چک می دهد 

 .ایجاد کنید
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شما ممکن است با چک دادن برنده بازی نشوید اما مهمترین چیز ان است (. 81)ب( 1)الف .4

شرط نصف . ل کند، نمی تواند برنده باشدرقیبتان اگر شما شرطی ببندید که نتواند کاکه 

 .سوم پات مناسب می باشد/دو

 14#دست 

چهار بازیکن وارد بازی می . در جایگاه میانی دارید ♥A♣K♣Q♣5شما . دالر2/دالر8بازی سبک 

 .شوند

 :شما .8

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

 ♦J♥T♠8فالپ . دشما، بازیکن اخر و اسمال بالیند کال می کنید و بیگ بالیند چک می ده. 2

دالر  86یکی از بازیکنان اول . کارت می کند 83می خورد که شما را احتمال ناتز استریت با 

 :شما. شرط بندی می کند

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

telegram: @casinoyabtelegramtelegram: @casinoyabtelegram

WWW.CASINOYAB.NETWWW.CASINOYAB.NET



بازیکن اول شرط میبندد و . گشنیز می خورد 4ترن . شما و یکی از بالیند ها کال میکنید. 3

 :شما. دالر دیگر شرط بندی می کند 21کسی که روی فالپ شرط بسته 

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

 نمرات و انالیزها: 14#دست 

طبق این . این دست لب مرز می باشد و گشنیز سوم کمکی نمی کند(. 1)ج( 6)ب( 1)الف .8

 .اگر بتوانید با مبلغ کمی فالپ را ببینید برایتان مساله ای نیستگفته 

می بندد نشان می دهد که ناتز استریت دارد که در فردی که شرط (. 2)ج( 81)ب( 1)الف .2

 .کارت کار خاصی نمیکند-83این مورد ریز با احتمال ناتز با 

دالری روی این زمین  64دالری بازیکنی در پات  21شرط بندی(. 81)ج( 4)ب( 1)الف .3

نشان دهنده ضعف است؛ اگر او ناتز استریت داشت روی تمام پات شرط می بست تا شما را 

شما با ریز اندازه پات او را راغب . ور به شرط بندی روی استریت باالتر یا فول هوس کندمجب

 .به فولد میکنید و اگر هم کال کند همه چیز را از دست نمی دهید

 15#دست 

شما به عنوان رقیب من در این دست بازی می . بازیکن 1دالر ورودی و  9دالر با  2/دالر8بازی 

 ♦A♠K♦6♠5شما . دالر استک دارید و من هم استک برای پوشش همه میز دارم 611شما . کنید

 .دالر از جایگاه دوم شروع می کنم و نوبت شما می شود 89من با ریز . در جایگاه اخر دارید
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 شما .8

 فولد. فال

 کال. ب

 ریز. ج

میخورد که به  ♣2♠3♠8فالپ . شما تا اسمال بالیند کال میکنید و بیگ بالیند فولد می دهد. 2

 8111استک )بالیند چک می دهد . شما احتمال ناتز فالش با احتمال گات شات استریت میدهد

 :شما. دالر شرط میبندم 41و من ( دالری

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

 869بالیند چک می دهد و من . ترن آس دل می خورد. و بیگ بالیند کال می کنیدشما . 3

 شما. دالر شرط می بندم

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

دالر شرط می  391من . خشت می خورد 5ریور . شما کال می کنید و بالیند فولد می دهد. 4

 :شما. بندم
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 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

 انالیزهانمرات و : 89#دست 

این دستی لب مرز است و ریز من نشان می دهد که دستی دارم که . (1)ج( 4)ب( 81)الف .8

چیزی که برای شما واضح است این است که ممکن است پات . بر دست شما غالب است

 .هدزاپ شود و شما موقعیت ان را دارید

از انجایی که شما احتمال ناتز فالش را دارید، باید با خود فکر کنید (. 81)ج( 4)ب( 1)الف .2

من چه دستی دارم که ممکن است شما را اگر ریز دادید کال کنم؟ جواب این است که 

 AAواضح است که من . دستهای زیادی وجود ندارد و شما خودتان احتمال بسیار قوی دارید

 .ندارم با احتمال ناتز فالش

دانستن اسنکه از این کارتها چه دست هایی ایجاد می شود سخت (. 1)ج( 81)ب( 1)الف .3

مگر اینکه دلیلی داشته باشید که فکر کنید من ست اس دارم و شما باید روی اینکه . است

برای استریت حساب کنید که  7,6,5,4یا  6,5,4,3داشته باشم و با دستی مثل  AAمن یا 

اگر من را باور نداشته باشید ریز خواهید داد مگر اینکه با بستن . داده ام پیش از فالپ ریز

 .شرط بزرگ دیگری روی ریور با یک پر مشکلی نداشته باشید

مگر اینکه . اگر شما روی فالپ ریز داده بودید اکنون مشکلی نداشتید(. 1)ج( 4)ب( 81)الف .4

 .شما فکر کنید که من بلوف می زنم
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معتقد بود که من روی ترن بلوف می ( بر حسب اتفاق دوست من)زیکن در یک دست واقعی با

 ♣Q♠Q♣J♦Jدست من . زنم اما در نهایت روی ریور وقتی احتمال خود را از دست داد فولد داد

 .است

 16#دست 

 .سه بازیکن اهسته رو عمل میکنند. دارید ♣K♣J♣T♦3شما . دالر 9/دالر  2بازی سبک 

 :شما .8

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

 ♠Q♠T♣9فالپ . شما، بازکن اخر، اسمال بالیند کال می کنید و بیگ بالیند چک می دهد. 2

دالر  39هر دو بالیند چک می دهند و اولین بازیکن . می خورد که به شما ناتز استریت می دهد

 شما چه میکنید؟. شرط می بندد

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

. گشنیز می خورد 5ترن . هر دو بالیند فولد می دهندشما و بازیکن اخر کال می کنید و . 3

 شما چه یکنید؟. بازیکن اول چک می دهد
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 چک. الف

 شرط بندی. ب

 :شما. بازیکن اول چک می دهد. بیاید فرض کنیم کارت ترن کوئین گشنیز بود. 4

 چک. الف

 شرط بندی. ب

بازیکن . چک میدهد بالیند. ♦Q♠9♠2فرض کنید فالپ . بیایید جور دیگری امتحان کنیم. 9

 :شما چه میکنید. دالر شرط میبند 39اول باز هم 

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

 :شما. امد و همه چک می دهند ♦Q♠9♠2در فرضیه دوم فالپ . 6

 چک. الف

 شرط بندی. ب

بالیند چک می دهد و بازیکن اول تنها کال می . می اید ♦Q♣9♠2فالپ  در فرضیه سوم. 1

 :شما. رقیب چک می دهد. خشت می خورد 5ترن . کند

 چک. الف

 شرط بندی. ب
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دالر  39بالیند ها چک می دهند اما بازیکن اول . می خورد ♦Q♣9♠2فالپ  3در فرضیه . 1

 :شما. شرط می بندد

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

 انالیزهانمرات و : 16#دست 

احتماال زیاد است اما من  "عالی"عنوان دست . این دست جالبی است(. 1)ج( 2)ب( 81)الف .8

 .ان را از ست بهتر میدانم

اگرچه شما مزیت . بدون احتمال دوباره نمی خواهید وارد پات شوید(. 1)ج( 81)ب( 2)الف .2

برای بازی باقی موقعیت را نسبت به کسی که شرط بسته دارید و فقط یک بازیکن بعد شما 

 .اما هنوز هم نمی خواهید بیخیال پات شوید. مانده

اگر بازیکن بعد شما روی فالپ فولد میداد، بلوف زدن روی ترن برای شما (. 81)ب( 1)الف .3

سوال این است که با انچه بازیکن میانی شرط بسته به نظر میرسد ست دارد و . اسان میشد

طور خودکار او ممکن بود احتمال ناتز فالش یا  به. حتی اگر شرط ببندید ریز نمی دهد

می توانید چک  . برای گات شات و احتمال ناتز فالش داشته باشد A♠K♠XXچیزی مثل 

دیهد و ببینید چه دارد یا امیدوار باشید او احتمال فالش باشد و با یک شرط بندی وارد پات 

 .ن فولد دادنددالر شرط بستم و هر دو بازیک 19در واقع در نهایت . شوید
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در این مورد باید روی ترن چک دهید زیرا هیچکسی با ست کوئین با (. 1)ب( 81)الف .4

احتمال فول هوس را ندارد، فرض میکنیم او هم هنووز چنین چیزی  81کارتهای باالتر از 

 .این احتمال اینکه بتوانید با یک شرط روی پات بلوف بزنید را کاهش میدهد. ندارد

حساب کردن روی احتمال استریت وقتی دو فالش روی زمین باشد و (. 1)ج( 2)ب( 81)الف .9

 .خود احتمال فالش ندارید فکر خوبی نیست

وقتی در موقعیت اخر هستید و همه چک می دهند می توانید با شرطی به (. 81)ب( 1)الف .6

 .اندازه پات دست را کنترل کنید و پات را برای خود کنید، اگر نه هم ان را ببرید

اینکه بازیکنی با ست روی فالپ شرط ببندد و بعد روی ترن چک دهد (. 1)ب( 81)فال .1

در این مورد . اینجا با دست اصلی که در ان روی فالپ استریت بودید فرق دارد. عجیب نیست

رقیبتان احتماال استریتی مشابه دارد و شما با کال کردن روی فالپ نشان دادید احتمال فول 

در این مورد رقیب احتمال میدهد . مین پر بود روی ترن شرط بستیدهوس دارید و وقتی ز

شما اتمال استریت دارید و به شما با چک دادن فرصتی می دهید تا بلوف بزنید با در غیر این 

 .صورت در ریور استریت شوید و بپردازید

ریز کارت و احتمال فالش می توانید حداقل یک  83با رپ ناتز با (. 81)ج( 4)ب( 1)الف .1

می توانید ست متوسط یا دو پر باال را بدون هیچ مبارزه ای فولد دهید و . دیگر بدهید

و حتی اگر کال . همینطور دوست دارید احتمال ناتز فالش اگر وجود داشته باشد بدست اورید

 .ریز شوید در مقابل ست معمولی پول کافی را دارید-یا ری

 17#دست 

 .دارید ♠T♥9♥8♣7شما . بازیکن 1دالر با  9/دالر 2بازی 

 :شما .8

telegram: @casinoyabtelegramtelegram: @casinoyabtelegram

WWW.CASINOYAB.NETWWW.CASINOYAB.NET



 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

فالپ . بازیکن اخر فولد می دهد ولی هر دو بالیند کال می کنند. دالر ریز می دهید 89شما . 2

T♠5♥3♥ شما. هر دو بالیند چک می دهند. به شما تاپ پر با احتمال فالش می دهد 

 چک. الف

 شرط بندی. ب

پیک می خورد که شما را دو پر  1ترن . بیگ بالیند کال می کنددالر شرط می بندید و  49. 3

 :شما. رقیبتان چک میدهد. باال با احتمال استریت دو سر میدهد

 چک می دهید. الف

 شرط میبندید. ب

ریور کوئین خشت می خورد و رقیب چک . دالر شرط می بندید و رقیب کال می کند 839. 4

 :شما. می دهد

 چک. الف

 شرط بندی. ب

 نمرات و انالیزها: 17#دست 

 .در این بازی دیدن تنها ورود سخت است(. 81)ج( 4)ب( 1)الف .8
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 .پر باال به تنهایی برای شرط بندی در این دست کافیست(. 81)ب( 1)الف .2

دون ها قوی هستند ان است که کمک -یکی از دالیل اینکه اینگونه ران(. 81)ب( 1)الف .3

 .گرفتن اسان است

دست کافی برای نمایش دارید و نمی توانید روی اینکه توسط دستی شما (. 1)ب( 81)الف .4

 .پایین تر از خودتان کال شوید حساب کنید

 11#دست 

 دو بازیکن وارد بازی می شوند .دارید ♠A♣Q♣Q♦Tشما . دالر 81/دالر9/دالر 9بازی 

 :شما .8

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

بیگ و . اسمال بالیند کال می کند. بازیکن اخر فولد می دهد. دالر ریز می دهید 31شما . 2

همه . می خورد ♦J♣8♥4فالپ . میدل بالیند فولد می دهند و دو بازیکن اول کال می کنند

 :شما. چک می دهند

 چک می دهید. الف

 شرط بندی. ب
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ترن . دالر استک دارید 8911هر دو . دالر شرط میبندید و یک نفر کال می کند 829شما . 3

 319رقیبتان . کودین دل می خورد که به شما ست کوئین و احتمال استریت جدید می دهد

 :شما. دالر شرط می بندد

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

 :شما. رقیب چک می دهد. ریور آس پیک می خورد. شما کال می کنید. 4

 چک. الف

 شرط بندی. ب

 انالیزهانمرات و : 11#دست 

با پر باال و اس سوت و احتمال رپ برادوی، پتانسیل کافی برای ریز (. 81)ج( 1)ب( 1)الف .8

 .دادن در جایگاه اخر را دارید

شما همینطور . پر به تنهایی برای شرط بندی و گرفتن این پات کافیست-اور(. 81)ب( 2)الف .2

 .شات ناتز استریت همراه با ان دارید-احتمال گات

شما ناتز فول هوس . رقیب شما اینجور که نشان میدهد استریت دارد(. 1)ج( 81)ب( 1)الف .3

با ده خروجی دارید به عالوه ناتز استریت با سه خروجی و احتمال استریت دوباره با سه 

 .این دست برای ریز کافی نیست اما برای کال کردن کافیست. خروجی هم دارید
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و در . یکی اینکه قابل باور باشد. زئن وجود دارددو ویزگی اصلی برای بلوف (. 2)ب( 81)الف .4

برای ناتز استریت با توجه به فالپ برای شما احتمال خیلی  K,Tداشتن  2#مقایسه با دست 

برای مثال . برخی بازیکنان نسبت به دیگران تمایل کمتری برای فولد دادن دارند. کمی دارد

در دستی . کند، نباید هرگز شرط ببندید در مقابل بازیکنی که روی ریور با زمین پر کال می

 ♦T♥9♦9♠5: واقعی رقیب من استریت داشت با دست

 19#دست 

هر دو بالیند کال می . دارید ♦A♠K♦Q♠9شما (. با جایگاه میانی)دالر  81/دالر 9/دالر 2در بازی 

 .کند و بازیکن رو به روی شما اهسته رو عمل می کند

 :شما .8

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

 4. بازیکن میانی فولد می دهد ولی بقیه بازیکنان کال می کنند. دالر ریز می دهید 41شما . 2

کارت  86می خورد که شما را ناتز رپ با  ♠J♠T♦5فالپ . دالر در پات وجود دارد 811بازیکن و 

دالر شرط می  811اسمال بالیند چک می دهد ولی بیگ بالیند . و احتمال ناتز فالش می کند

 :شما. و بازیکن بعدی فولد می دهد بندد

 فولد. الف

 کال. ب
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 ریز. ج

دالری  2281ریز -بیگ بالیند ری. دالر ریز می دهید و اسمال بالیند فولد می دهد 611شما . 3

 :شما. دالر دارید و رقیبتان هم شما را پوشش می دهد 3911شما حدود . می دهد

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز-ری. ج

 :شما. این میکند-رقیبتان ال. گشنیز می خورد 3ترن . کنیدشما کال می . 4

 فولد. الف

 کال. ب

 نمرات و انالیزها: 85#دست 

. این دستی با احتمال خوب است و ارزش ریز برای ساهتن پات را دارد(. 81)ج( 2)ب( 1)الف .8

 .همینطور می خواهید بازیکن دیگری نیز به پات بپیوندد

اگر باغث شوید ست متوسط یا . ریز دهید. تر از این نمی شدفالپی به(. 81)ج( 2)ب( 1)الف .2

 .پایین و دوپر باال نیز فولد دهند بد نیست

مزیت اضافی از انجایی که در مقابل ست فیوریت محسوب می شوید، (. 4)ج( 81)ب( 1)الف .3

برای مثال اگر فقط کال کنید و روی ترن استریت و . برای اینکه به دست متعهد باشید ندارید

یا فالش ایجاد کنیذ رقیبتان اگر ست داشته باشد خود را متعهد می کند در هر صورت ریور 
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با کال کردن تنهایی اگر زمین پر . بهتر از پول خودش بدست می اورد3:8، که نسبت را ببیند

 .شود از این دست میگریزید

 .کال به صورت خودکار انجام می گیرد(. 81)ب( 1)الف .4

 22#دست 

می باشد و شما نفر اخر با استک  $91/$29بالیند ها . سومین دست تورنمت است. دست تورنمت

 819بازیکنی استکی اندازه استک شما دارد و . هستید ♥Q♠T♣9♠5شما . دالری هستید 4111

 .دالر ریز می دهد

 :شما .8

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز-ری.ج

 411رقیب . می دهد 4و  81می خورد که به شما پر  ♣T♠4♥4فالپ . شما کال میکنید. 2

 :شما. دالر شرط میبندد

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

 :شما. رقیب چک می دهد. پیک می خورد 2ترن . شما کال می کنید. 3
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 چک. الف

 شرط بندی. ب

خشت می  1ریور . رقیب بعد از فکر کردن کال می کند. دالر شرط می بندید 8111شما . 4

 :شما. رقیب چک می دهد. خورد

 چک. الف

 شرط بندی. ب

 نمرات و انالیزها: 21#دست 

رقیب البته مثل شما فکر می . این دست خیلی دست خوبی نیست(. 1)ج( 1)ب( 81)الف .8

اگرچه کیفیت دست . کند، که اگر شما فولد دهید می تواند پول بالیندها در پات را بگیرد

اما وقتی . برای بردن در فالپ، داگ است PLO Hiبیشتر نامربوط است زیرا هر دستی از 

این به طور خودکار . بالیندها از بازی خارج شدند شما در این موقعیت هدزاپ خواهید شد

محدودیتهایی برای بازی در اینجا وجود دارد؛ . شما را برای برد این دست فیوریت می کند

را  k,t,4,4با پر پایین مثل  یا دستهایی k,9,6,2برای مثال من قطعا ست، دستهایی مثل 

من همینطور چهار کارت غیر قابل بازی کوچک را نیز فولد می دهم، مثل . فولد می دهم

در بازی تورنمت شما باید . اما شانسم را در این دست امتحان میکنم. 1،4،3،2یا  1،6،4،3

ید رقیبتان زودتر چیپها را وارد پات کنید تا اگر در موقعیت شرط بندی خوبی قرار گرفت

 .دست را داشته باشد نه شما تمام شدن چیپهایش در اینریسک 

ریز دادن گزینه . رقیب شما با مقدار قابل قبولی وارد پات می شود(. 4)ج( 81)ب( 2)الف .2

خیلی بدی هم نیست اما من ترجیح می دهم برای تصاحب پات کال کنم و روی ترن وقتی 
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رفتن احتمال روی این فالپ پر مثل این ان  از بین. رقیب چک می دهد شرط بندی کنم

 .است که  این فالپ نامربوط است

 .با چک دادن رقیبتان شما می توانید طبق برنامه شرط بندی کنید(. 81)ب( 1)الف .3

-او احتما زیاد اور. رقیبتان با کال کردن روی ترن برنامه شما را بهم می زند(. 81)ب( 2)الف .4

سوال این است که می توانید با شرط بندی دوباره او را . برد پر دارد و با چک دادن نخواهد

و به نظر من  بیشتر بازیکنان دوست ندارند روی سومین دست . راغب به فولد کنید یا خیر

اگر دوباره شرط ببندید رقیب احتماال فکر می کند شما ست .  تورنمت چیپهایشان تمام شود

 .دارید 4

 .لد داددالر شرط بستم و او فو 2111من 

 21#دست 

دالر می  91/دالر 29بالیند هنوز . این دست چند دست بعد از بازی قبل بود. دست تورنمت دیگر

یک خانم در جایگاه اول اهسته . بیگ بالیند هنوزم در بازی نیست. دارید ♦A♠A♦Q♣8و شما . باشد

خانم تا کنون چند فالپ را بازی کرده . دالر ریز می دهد 229بازیکن دست قبل . رو عمل می کند

بازیکن اخر با . دالر استک دارد 3111اما به نظر نمی اید که واقعا بخواهد مشارکتی داشته باشد او 

 .ازیش را شروع میکنددالر ب 8111

 شما چه میکنید؟ .8

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز-ری. ج
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 :شما. دالر استک داشتید 9111فرض کنید شما همگی . 2

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز-ری. ج

بازیکن خانم فولد می دهد و بازیکن اخر . دالر می دهید 119ریز تا -شما ری. در دست واقعی. 3

 :شما. می خورد ♥J♥7♠6فالپ . کال میکند

 چک. الف

 شرط بندی. ب

 نمرات و انالیزها: 21#دست 

که همگی استک کمی دارند و با استانداردهای بازی  PLOدر تورنمت (. 81)ج( 9)ب( 1)الف .8

. نقد است و دست اول داده شده، آس ها پیش از فالپ با قدرت بیشتری بازی می شود

دالر پیش روی کنید که در  119دالر استک دارد؛ شما می توانید با  8111بازیکن اخر تنها 

ریز می توانید یا باعث -با ری. دالر پس از فالپ باقی می ماند 529این مورد برای او فقط 

شوید او فولد دهد و یا به دستی که می تواند در مقابل هر چیزی که او دارد فیوریت باشد، 

ریز خواهند -پرسش اصلی این است که ایا بازیکنان دیگر این دست بعد از ری .متعهد بمانید

اگر فکر می کنید . الرد 3111برخی بازیکنان ممکن است بمانند حتی با استک . ماند یا خیر

 .این همان مورد است می توانید کال کنید

 در این مورد (. 2)ج( 81)ب ( 1)الف .2
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 .شما می خواهید روی فالپ در هر صورت شرط بندی کنید(. 81)ب( 1)الف .3

 22#دست 

بالیند . در میانه اوله تورنمت هستیم و این دومین دور شما در میزی جدید است. دست تورنمت

این و چند باخت دیگر در چند فالپ، استک شما -پس از یک رقابیت ال. دالر است211/دالر811

 .در بازیکن وارد بازی می شوند. در جایگاه اخر است ♣J♠J♦9♠4دست شما  .دالر شده 3611

 :شما .8

 فولد. الف

 کال. ب

 ریز. ج

سه . می خورد ♦T♣3♠3فالپ . شما، اسمال بالیند کال می دهید و بیگ بالیند چک می دهد. 2

الزم به دکر است که چند . دالر شرط می بندد 411بازیکن اول چک می دهند اما بازیکن بعدی 

بازیکن . بسته Q,Q,X,Xبا دست  5،9،9شرطی مشابه روی فالپ دست قبلتر، همین بازیکن 

 :شما. دالر استک دارد و دیگر بازیکنان شما را پوشش می دهند 1111

 فولد. الف

 کال. ب

 یزر. ج

 :شما. رقیب چک می دهد. ترن ده دل می خورد. شما کال می کنید و همه فولد می دهند. 3
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 چک. الف

 شرط بندی. ب

پیک می خورد و او چک می  1ریور . دالر شرط می بندید و رقیب کال میکند 8111شما . 4

 :شما. دهد

 چک. الف

 شرط بندی. ب

 نمرات و انالیزها: 22#دست 

این دستی لب مرز است اما شما فرصت این که با پول کمی وارد پات (. 1)ج( 81)ب( 6)الف .8

 .شوید دارید

راحت ترین و بهترین پاسخ این است که شما خود ست ندارید و بهتر (. 1)ج( 4)ب( 81)الف .2

پاسخ . شما چیز خاصی راجع به فردی که شرط بسته نمی دانید. است از این پات بگذرید

. ت که شاید کسی که شرط بسته ست ندارد و بلوف می زندپیچیده تر و خطرناک تر این اس

 .دارید T,T,X,Xو شاید بتوانید دوباره وانمود کنید ست یا دستی مثل 

ده دل روی ترن تقریبا فرصت شما را برای وانمود کردن به داشتن دستی (. 81)ب( 1)الف .3

 .ت ده شدیداما هنوز می توانید وانمود کنید که س. از بین برده است T,T,X,Xمثل 

سوال اصلی این است که رقیب شما با چه دستی میتواند شرط شما را کال ( 81)ب( 2)الف .4

در دست . نمی تواند کال کند، و هشت نیز کمک خاصی به او نمی کند 3او با ست . کند

دالر شرط بستم که تمام دارایی من به جز استک کوچکی از چیپ سبز  8111واقعی من 
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و کال کردن و نشان داد که . فت فکر می کنم شما هم فول هوس داریدرقیب من گ. رنگ بود

A,3,7,8 دارد. 

فکر می کنم درست باشد که نمی شود به برخی بازیکنان بلوف زد و من باید می دانستم 

اگرچه نمی توان او را خیلی تحسین کرد . ممکن است رقیبم یکی از اینجور بازیکنان باشد

صورتی که هیچ گونه مطمئن نبود که من بلوف می زنم زیرا هنوز زیرا روی ترن کال کرد در 

 .و ممکن بود او را در این تورنمت شکست دهم. احتمال این فول هوس مشخص نبود

این دادم؛ یک بازیکن کال کرد و بازیکن بعدی -ریز ال دالر  111به  Q,T,9,8من با دست 

یکن دیگری که در این دست ریز داد داد و باز A,A,X,Xاین با دست -ریز ال-دالر ری 2111

A,J,8,3 شات کال -همین بازیکن بعد از ان شرطی به اندازه پات را با احتمال گات. داشت

او روی فالپ شرطی اندازه پات را کال . با دو دل بود 4,3,2داشت و فالپ  a,8,7,6او . کرد

حتی با وجود . این کرد-ال کرد؛ ترن ، بود و او دوباره شرطی برابر پات را کال کرد که او را

 .بود A♥,Q♥,Qx,9xاین که رقیبش دستش را نمایش داد که 

من در واقع پیش رفتم تا استک متوسط رو به باال ایجاد کنم اما در نهایت با دست 

Q♦J♦8♣7♣  در بیگ بالیند داشتم و فالپT♦9♣4♣  خورد که به من احتمال استریت با

من روی پات شرط بستم و توسط بازیکنی با استک . کارت و احتمال فالش بکدور را داد 21

دل  Qترن . من کال کردم. با دو پر باال و گات شات داشت ♦K♠J♥T♠9که  باال ریز داده شد

 .د و پات پایان یافتخورد که به من استریت ناتز دوم را داد اما به رقیبم ناتز استریت دا
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