آموزش بازی پوکر اوماها درسیزده قدم
 +ویدیو
آموزش پوکر اوماها و تفاوت آن با پوکر تگزاس هولدم
خواندن این مطلب  8دقیقه زمان میبرد

پوکر اوماها )(omaha pokerیکی از محبوبترین انواع پوکر است .معمول افراد تازه کار در بازی
پوکر ابتدا با پوکر هولدم )(hold’emآشنا میشوند و مهارتهای لزم در این نوع بازی پوکر را به دست
میآورند پس از پوکر هولدم افراد عالقهمند به شرط بندی بازی پوکر اوماها را آموزش می بینند .دلیل
این موضوع ،این است که پوکر هولدم و پوکر اوماها به یکدیگر شباهتهای زیادی دارند.
اگر شما هم از افرادی هستید که به شرط بندی کردن در بازیهای کازینویی عالقه دارید اما با نحوهی
بازی پوکر آشنایی ندارید این مقاله میتواند به شما کمک کند .ممکن است برای شمایی که با بازی پوکر
هولدم آشنایی دارید سوال باشد که تفاوت بین پوکر هولدم با اوماها چیست ،ما در این مقاله به شما
توضیح خواهیم داد که تفاوت این دو نوع پوکر چیست؟

در این مقاله از سایت شرط برتر ابتدا به شما تفاوت دو بازی هولدم و اوماها را بیان میکنیم سپس
درسیزده قدم ساده به شما توضیح خواهیم داد که نحوهی انجام پوکر اوماها به چه شکلی است .اگر با
این بازی آشنایی ندارید و یا با تفاوت پوکر هولدم و اوماها آشنایی ندارید این مقاله میتواند به شما
کمک زیادی بکند پس به شما پیشنهاد میکنیم در ادامهی این مقاله با ما همراه باشید.

تفاوت بین پوکر اوماها و هولدم چیست؟

مانند پوکر هولدم ،اوماها نیز یک بازی است که تعدادی از کارتها بین تمام بازیکنها مشترک است .با
این حال  ،یک تفاوت بزرگ بین اوماها و هولدم وجود دارد .در حالی که در بازیکنان هولدم هر نفر دو
کارت (فقط خودشان میتوانند ببینند) میگیرد ،در اوماها هر بازیکن چهار کارت دریافت میکند.
از میان این چهار کارت  ،بازیکن باید دو کارت را انتخاب کند و بقیهی کارتها را بیاندازد و با سه کارت
مشترک از پنج کارت مشترک و دوکارت در دستش بهترین دست را باید برای خود بسازد.
تفاوت دیگری که این دو نوع بازی دارند در این است که در هولدم شما باید با استفاده از دو کارت در
دستتان و سه کارت مشترک بهترین دست را برای خود پیدا کنید اما در بازی اوماها شما میتوانید فقط
از یک کارت در دستتان و چهار کارت مشترک بهترین دست را برای خود بسازید و یا اینکه از تمام
کارتهای مشترک استفاده کنید و دست خود را بسازید.

آموزش پوکر اوماها در سیزده قدم

- ۱انتخاب یک سایت شرط بندی معتبر
برای افرادی که عالقه به شرط بندی دارند و به عنوان یک حرفه به شرط بندی نگاه میکنند انتخاب
یک سایت شرط بندی معتبر از اهمیت زیادی برخوردار است .به طور قطع در مورد این که چگونه باید
معتبر بودن یک سایت را بسنجید زیاد شنیدهاید اما برای افرادی که از این موضوع آگاهی ندارند به
طورخالصه مواردی که برای اعتبار یک سایت شرط بندی باید به آن توجه شود را برای شما بازگو خواهیم
کرد:
•

پشتیبانی بیست و چهار ساعته :هر چقدر که یک سایت از اعتبار بیشتری برخوردار باشد پشتیبانی
سایت قویتر است.

•

داشتن لیسنس بین المللی :برای این که فعالیتهای یک سایت شرط بندی در جوامع بین المللی
معتبر شود هر سایتی باید لیسنس مربوطهی این کار را داشته باشد.

•

روشهای متفاوت پرداخت و واریز پول :هر سایتی که روشهای پرداخت و واریز پول متنوع و قابل
اطمینانتری باشد آن سایت شرط بندی از اعتبار بیشتری در میان کاربرانش برخوردار است.

•

بونوسها فوق العاده :یک سایت معتبر شرط بندی برای کاربران تازه کار و قدیمی خود بونوسهای
متفاوت و مناسبی ارائه میدهد.

•

پرداخت سریع سودی که کاربران از شرط بندی کسب میکنند :اگر سایت شرط بندی معتبر باشد در
اولین فرصت باید سودی که در این سایتها به دست آوردید به حساب شما واریز شود.
مقاله مرتبط  :بهترین سایت های پوکر آنالین ایرانی

- ۲نحوهی برنده شدن در این بازی
برای انجام این بازی تعداد افرادی که در بازی میتوانند شرکت کنند بین دو تا ده نفر است .برای اینکه
در این باز بتوانید پات ) (potرا ببرید دو راه وجود دارد:
راه اول :تمامی افراد از بازی کناره گیری کنند به اصطالح فولد )(foldانجام دهند و شما تنها فرد باقی
مانده در بازی باشید در این صورت شما برندهی بازی خواهید شد.
راه دوم :شما بهترین دست را در میان دستهای باقی مانده داشته باشید.

اما ارزش دستهای پوکر چگونه تعیین میشود؟ در ادامهی این مقاله به شما از بالترین ارزش دست به
کمترین ارزش دست برای شما لیست خواهیم کرد.
•

رویال فلش (royal flush):این دست بالترین ارزش را در هر نوع بازی پوکر را دارد و شما در
دستتان از آس تا ده از یک خال را دارید به طورقطع با داشتن چنین دستی شما برندهی بازی
خواهید بود.

•

استریت فالش (straight flush):اگر پنج کارت شما از یک خال باشند (مثال از خال گشنیز باشند) و
اعداد آن پشت سر هم باشند(مثال عدد ده،سرباز،بی بی،شاه و آس) دست شما استریت فالش است
و امکان این که در بازی بتوانید برنده شوید زیاد است.

•

کاره یا چهار کارت از یک نوع (Quadیا  Four of a kind):اگر از یک کارت چهار عدد داشته باشید
دست شما کاره است .مثال از بی بی چهار عدد از خالهای متفاوت داشته باشید.در این نوع دست
اگر شما چهار عدد آس داشته باشید بهترین دست در کاره را دارید.

•

فول هاوس (full house):اگر شما در دستتان سه کارت از یک نوع و یک جفت از کارت دیگر داشته
باشید دست شما فول هاوس است .مثال در دست شما سه کارت بی بی و دو کارت ده باشد در این
صورت دست شما فول هاوس است.

•

فالش :زمانی که تمام دست شما از یک خال باشد بدون ترتیب خاصی دست شما فالش است .مثال:
شما از خال دل کارتهای آس ،دو ،هشت ،پنج و شاه را دارید در این صورت دست شما فالش است.

•

ردیف (straight):همانطور که از اسم آن مشخص است شما از خالهای متفاوت به ترتیب و پشت
سرهم دارید مثال :از خال دل دو عدد چهار و هفت ،از خال خشت عدد پنج ،از خال پیک عدد شش
و از خال گشنیز هشت را دارید در این صورت دست شما یک دست “ردیف” است .در استریت آس
هم میتواند قبل از کارت دو بیاید و هم میتواند بعد از کارت شاه بیاید.

•

تری آف کایند (three of a kind):زمانی که شما از یک کارت به خصوص سه عدد از سه خال متفاوت
دارید دست شما تری آف کایند است .مثال از کارت ده از سه خال دل ،گشنیز و پیک داشته باشید
دست شما تری آف کایند است.

•

دو جفت (two pair):زمانی که شما دو جفت مختلف داشته باشید دست شما دوجفت است .مثال
از کارت شمارهی آس و بی بی جفت داشته باشید دست شما دو جفت است.

•

یک جفت (one pair):زمانی که شما از یک کارت یک جفت دارید دست شما یک جفت است.مثال
از کارت بی بی یک جفت داشته باشید دست شما یک جفت است.

•

های کارد (high card):زمانی که در دست شما کارتهای تان هیچ ارتباطی با یک دیگر نداشته باشد
در این صورت بزرگترین عدد در دست شما نقش “های کارد” را بازی خواهد کرد .لزم به ذکر است در
انواع پوکر “های کرد” کمترین ارزش را دارد و میتوان گفت کسی که این دست را دارد قطع به یقین
برندهی این بازی نخواهد بود.

- ۳چگونگی انتخاب کارت پخش کن
همان طور که قبال ذکر کردیم افرادی که میتوانند این بازی را انجام دهند بین دو تا ده نفر هستند .قبل
از انجام بازی باید کارت پخش کن انتخاب شود ،برای این کار به هر بازیکن یک کارت رو باز داده میشود
هر بازیکنی که آس دریافت کند کارت پخش کن بازی خواهد شد.

- ۴شروع گذاشتن چیپ در پات
قبل از این که کارتها توسط کارت پخش کن پخش شود ،دو بازیکنی که در سمت چپ دیلر قرار دارند
باید چیپی برای شروع شرط بندی به پات بیندازند.

- ۵پخش شدن کارتها توسط دیلر
پس از این که پول به پات پرداخت شد ،نوبت به آن میرسد که دیلر به بازیکنان کارت بدهد کارتها در
جهت عقربههای ساعت به بازیکنان داده میشود به هر بازیکن رو به پایین در هر دوره یک کارت داده
میشود تا زمانی این کار ادامه پیدا میکند که هر فرد  ۴عدد کارت داشته باشد.

- ۶شروع اولین دورهی شرط بندی
پس از این که هر بازیکن چهار کارت را دریافت کرد نوبت به دور اول شرط بندی میرسد که به اصطالح
به این دور پری فالپ ) (preflopگفته میشود .این شرط بندی زمانی پایان مییابد که تمام بازیکنان
در اولین دور شرط بندی شرکت کنند .هر بازیکن در هر دور از شرط بندی میتواند یکی از کارهای زیر را
انجام دهد:
•

فولد (fold):میتوانید هیچ پولی را در شرط بندی پرداخت نکنید و از یک دور از بازی به طور کامل
کنار بروید.

•

کال (call):میتوانید با پرداخت پول اولیهی شرط بندی به دور بعدی شرط بندی راه یابید.

•

ریز (Raise):میتوانید مقدار پولی که در شرط بندی وجود دارد را افزایش دهید.

- ۷رو شدن کارتهای مشترک
پس از اینکه دور اول شرط بندی تمام شد مانند پوکر هولدم ،نوبت به آن میرسد که سه کارت از پنج
کارت مشترک روی میز پوکر قرار بگیرد به اصطالح به این مرحله ،مرحلهی فالپ ” “flopگفته میشود.

- ۸مرحلهی دوم شرط بندی
مانند دور اول تمام افرادی که باقی ماندهاند سه انتخاب :فولد ،کال و یا ریز دارند پس از اینکه ،تمام افراد
یکی از این سه گزینه را انتخاب کردند این دور از شرط بندی نیز تمام میشود.

- ۹روشدن یک کارت مشترک دیگر
در این دور از بازی یک کارت مشترک دیگر رو میشود به این مرحله اصطالحا “ترن )” (turnگفته میشود.
پس از این اتفاق دوباره شرط بندی در میان افرادی که باقی ماندهاند انجام میشود.

- ۱۰رو شدن آخرین کارت مشترک
در پوکر اوماها مانند پوکر هولدم پنج کارت باید بین تمام بازیکنان مشترک باشد ،تا اینجای بازی چهار
کارت رو شده است و حال نوبت به آن میرسد که آخرین کارت مشترک رو شود به این مرحله اصطالحا
“ریور )” (Riverگفته میشود .پس از این اتفاق آخرین دور شرط بندی شروع میشود.

- ۱۱رو کردن کارتها
این مرحله ،مرحلهی پایانی شرط بندی اوماهاست در این مرحله اگر بیشتر از یک بازیکن در بازی باقی
مانده باشد ،بازیکنان کارتهایشان را رو میکنند که به اصطالح به این کار “شو داون )” ( Showdown
گفته میشود .براساس ارزشی که دستها دارند بهترین دست برندهی بازی خواهد شد.

- ۱۲برنده تمام پات را برنده خواهد شد
این مرحله دیگر جزو مراحل بازی نیست .اما پس از اینکه برنده مشخص شد تمام پولی که در پات وجود
دارد را برنده برای خود خواهد کرد.

- ۱۳تغییر دیلر و شروع مرحلهی بعد بازی
پس از اینکه یک دور از بازی تمام شد ،نوبت به دور بعد میرسد .برای شروع مرحلهی بعد ابتدا باید دیلر
تغییرکند .فردی که سمت چپ دیلر نشسته است ،در دور بعدی دیلر خواهد بود و تمام مراحلی که نام
بردیم دوباره از نو تکرار خواهد شد.

جمع بندی نحوه بازی پوکر اوماها
فراموش نکنید بازی پوکر یک بازی شانسی نیست بلکه برای بردن در آن شما نیاز به داشتن یک استراتژی
درست و قابلیت خواندن دستهای دیگران دارید .پس پیش از این که بازی پوکر را آغاز کنید باید با
استراتژیهای این بازی آشنا شوید .یادتان باشد که استراتژی هایتان را در هر بازی باید تغییر دهید زیرا
استفاده از یک استراتژی در هر بازی میتواند دست شما را برای حریفهایتان رو کند.
مثال اگر در هر دست از بازی پوکر شما از ترفند بولوف زدن استفاده کنید پس از چند دست حریفهای
شما دیگر به حرف شما اعتماد نخواهند کرد یا به عبارتی دیگر حناتون پیش بقیه رنگی نخواهد داشت و
همین موضوع باعث باختهای پی در پی شما خواهد شد.
به عنوان آخرین نکته به شما یادآوری میکنیم که انتخاب یک سایت شرط بندی معتبر در شرط های
شما تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت پس در انتخاب آن بسیار دقت کنید.

همین حال بازی کن

مقالت پیشنهادی

آموزش بازی پوکر تگزاس هولدم  +ویدئو
رتبه بندی دست های پوکر
معرفی بهترین و کاربردی ترین اصطالحات پوکر
چگونه در شرط بندی ها و بازی های کازینو حرفه ای شویم؟

