
 

١ Skud pai sho 

Skud pai sho 
 سپس و روي خود قرار داده براي شروع يادگيري ابتدا صفحه و مهره ها را روبه

 ادامه متن را بخوانيد.

  آشنايي با مهره ها و برخي اصطالحات:

  .لهجهمهره ها در بازي دو نوع هستند،مهره هاي گل و 

 لهجهمهره اي كه شكل گل دارند ،گل مي گويند،و به باقي مهره ها  ٢٠به آن 

  ميگويند.

  مخصوصگل ها دو دسته هستند: گلهاي اصلي و 

مهره باقي ٢تا از آن ها موجود است را اصلي و به آن ٣آن گلهايي كه به تعداد 

  مي گويند. مخصوصمانده 

   .ذكر شود خالفش ميگيرند مگر اينكهنكته:اكثر مهره ها بر روي خطوط قرار 

   ها دروازه و باغها

 هب اي جداگانه مناطق به پاي شو تخته

. شود مي جدا ها دروازه و ها باغ نام

 تخته طرف چهار در كوچك قرمز مناطق

 مناطق كليه. است )١(بخشدروازه ،

 يافيد س باغ ،خنثي باغ يا تخته اين ديگر

   هستند. سرخ باغ
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 رنگ سفيد مناطق ، است )٤(بخشسرخ هاي باغ ، تخته روي قرمز بزرگ مناطق

 هاي باغ) رنگي غير يا( زرد مناطق و  )٣(بخشسفيد هاي باغ ، تخته روي

  .هستند ) ٢(بخشخنثي

  حركت خود را درباغ هاي سرخ تمام كنند. كه نيستند مجاز سفيد گل هاي مهره

در باغ هاي سفيد  را خود حركت كه نيستند مجاز سرخ گل هاي مهرههمچنين 

  .شود خنثي باغ وارد مي تواند يگل مهره هرتمام كنند.

  .شوند يباغ هر وارد مي توانند گل مخصوص هاي مهره

  حركت برروي مرزهاي دو باغ اشكال ندارد بلكه نبايد كامال واردشان شوندنكته: 

قرار  صفحه گوشه چهار از يك هر در مثلثي شكل كه قرمزبه مناطق  دروازه :

 هنگامي. گل ها از طريق دروازه شكل ضفحه آخر) ١(بخش  دارد،دروازه ميگويند

(كه به اين دروازه ها، دروازه هاي باز مي ندارد وجود دروازه روي مهره هيچ كه

  ،وارد زمين مي شوند.گويند)

   .گويند مي رشددر حال  ،ددار قرار دروازه يك در كه يگلبه  گل در حال رشد :

  .ميگويند شكوفه بيرون آمده اند ، خود دروازه از كه هايي گلبه  شكوفه :

  آشنايي با مهره ها:

هر گل با يكسري از گلهاي ديگر هماهنگ است و بابرخي ديگر،در تضاد نكته:

  عدا از اين روابط استفاده مي شوداست كه ب

  ):رشد حال در گل( دروازه يك درنكته در خصوص گل 

   شما، شود نمي اسيرنمي كند،  ايجاد ناهماهنگي يا هماهنگي ديگر هاي مهره با

  .دروازه بگذاريد روي را دارد قرار تخته روي قبل از كه مهره توانيد نمي

  .داد قرار دروازه روي توان نمي را اي لهجه هاي مهره
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  مهره هاي گل اصلي

  قرمز گلهاي

   )٣ قرمز( رز گل

   كند حركت خانه ٣ تا تواند مي

  ودي است. داو گل و جيد سفيد با هماهنگ

  ياس با درتضاد

  )٤ قرمز( ديوداو گل

  كند حركت خانه ٤ تا تواند مي

  است هماهنگ رودودندرون و رز با

  ومليلي با درتضاد

   )٥ قرمز( رودودندرون

  كند حركت خانه ٥ تا تواند مي

  است ياس و ديوداو گل با هماهنگ

  سفيد جيد با درتضاد

  سفيد هاي گل

   )٣ سفيد( ياس

  كند حركت خانه ٣ تا تواند مي

  است هماهنگ ومليلي و رودودندرون با

  رز گل با درتضاد

   )٤ سفيد( ومليلي
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  كند حركت خانه ٤ تا تواند مي

  است سفيد جيد و ياس با هماهنگ

  ديوداو گل با درتضاد

  )٥ سفيد( سفيد جيد

  كند حركت خانه ٥ تا تواند مي

   است هماهنگ رز و ومليلي با

  رودودندرون با درتضاد
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  گل مهره اصلي هاي ويژگي

مهره هاي نميتوانند چند بار حركت ،. دارد را خود خاص حركت و توانايي گل هر

ي را تغيير دهند.مثال برا حركتجهت  كه بخواهند بار تعداد هرميتوانند  اما كنند

  خانه به جلو و يك خانه به چپ حركت كند.  ٢، مي تواند ٣قرمز

 ، ٥ سفيد يا ٣ قرمز مانند ، تري كوتاه هاي نام با توان مي را اصلي گل هاي مهره

 راحتي به همچنين. است حد چه تا آنها حركت ميزان و آنها رنگ كه كرد ذكر

. دارند ناهماهنگي يا هارموني يكديگر با ها مهره كه خاطر سپرد به توان مي

 ، ٤ سفيد ، ٣ سفيد ، ٥ قرمز ، ٤ قرمز ، ٣ قرمز: است دايره يك ها مهره ترتيب

 تشكيل دايره در خود كنار هاي مهره با را هارموني ميتواند مهره يك. ٥ سفيد

رو به  مهره با مهره). ٣ قرمز و ٤ سفيد با هماهنگ ٥ سفيد ، مثال عنوان به( دهد

 ).٣ سفيد با ٣قرمز رخوردب ، مثال عنوان به( رويش،در تضاد است

  گل مخصوص هاي مهره

  سفيد لوتوس

  كند حركت خانه ٢ تا تواند مي

 هاي مهره با را هارموني يك بازيكن هر گل اصلي هاي مهره ها

 مهره لكما كه است بازيكني به متعلق هارموني. دهند مي تشكيل سفيد لوتوس

  .است اصلي گل

  ).است ها گلگرفتن  به قادر كه اي اركيده با جز به( گرفته نمي شودنكته:

  اركيده

  كند حركت فاصله ٦ تا تواند مي
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 مي دام به) خانه اطراف ٩( شما اركيده اطراف نقاط در حريف شكوفه هاي مهره

  .كنند حركت توانند نمي و افتند

باشد ،مهره اركيده  نيز داخل بازياگر مهره نيلوفر آبي شما در خارج از دروازه و 

ي شما مي تواند همه ي مهره هاي داخل بازي را بگيرد(از جمله اركيده ي 

خارج از بازي باشد فقط مي تواند مهره  شماحريف) ولي اگر مهره نيلوفر آبي 

  اركيده ي حريف را ضبط كند و بقيه مهره ها را مي تواند اسير كند

ل شكوفايي كه از يك فرد باشند و در يك رديف دو مهره گ هماهنگي):هارموني(

يا ستون باشند و با هم هماهنگ باشند و بين آن دو مهره هيچ دروازهاي يا مهره 

زه ،جاي ها ي ديگري قرار نداشته باشد، با هم ايجاد هارموني مي كنند كه هارموني

  دارند.

ي از ي شما با يكشما نميتوانيد حركتي انجام دهيد كه يكي از مهره ها ناهماهنگي:

  مهره هاي حريف كه در تضاد با هم هستند،در يك رديف يا ستون قرار بگيرند.

 ناهماهنگي باعث يحركت كه متوجه شد توان مي سختيبه  اوقات گاهي: توجه

  :دكني استفاده دستورالعمل اين از رخدادن اين اتفاق هنگام !ندارد موردي. شده

هنگي شود كه ناهما باعث كه بكند حركتي كند مي تالش شما مقابل طرف اگر١. 

  .دهد انجام را حركت اين تواند نمي او كه بگوييد او به ، شود ايجاد

 ايجاد اشتباه طور به ها مهره كه شدند متوجه بازيكن دو هر زمان، هر در اگر٢. 

 به را آنها از يك هر و كرده جدا صفحه از را اشتباه هاي مهره ، كردند ناهماهنگي

  .بازگردانيد خود صاحب هاي مهره دست

  پاداش
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 بين را جديد هارموني چند يا يك خود حركت مهره اي را حركت داديد و با اگر

 بين هارموني يك جديد هارموني( كرديد ايجاد صفحه روي خودتان هاي مهره

 از كيي ميتوانيد ،) نبودند هماهنگ يكديگر با حركت از قبل كه است هايي مهره

  :دهيد انجامبه عنوان پاداش ايجاد هارموني  را زيراقدامات 

 يك ، باز دروازه يك در گلي دادن قرار با ، نداريد رشد حال در گل اگر  .١

  .وارد بازي كنيد را اصلي گل مهره

بگذريد(در دروازه ها نميتوانيد قرار  بازي صفحه روي را لهجه مهره يك .٢

  استفاده كنيد. آن از قابليت و دهيد)

  دهيد بازي راآن  ، باز دروازه يك در مهره گل مخصوص دادن قرار با .٣

 اي ، كنيد مي ايجاد مهره يك حركت هنگام كه هايي هارموني تعداد از نظر صرف

 دشو مي ايجاد جايزه حين در لهجه مهره يك بازي اثرات از اضافي هارموني اينكه

  .كنيد مي دريافت پاداش يك نوبت هر در فقط ،

  لهجه هاي مهره

  .دارند بازي در نظيري بي تأثير كه هستند اي ويژه هاي مهره اي لهجه هاي مهره

  سنگ

سنگ  مهره كه افقي يا عمودي خط تمام در تواند نمي مهره هيچ

 كه هايي هارموني. دهد تشكيل را هارموني ، دارد قرار آن روي

 حساب و شوند مي لغو شوند مي ايجاد خطوط اين جاي هر در

 ، قرار بگيرد مهره دو بين اگر( گذارد نمي تأثير دو مهرهتضاد  بر. شوند نمي

 هك زماني تا اثر اين). كند مي مختل يديگر مهره هر مانند ناهماهنگي يا هارموني

   .، پابرجاستدارد قرار تخته روي سنگ مهره
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  داد. حركت چرخ مهره با سنگ را توان نمينكته: 

  چرخ

 آن اطراف نقاط در را ها مهره تمام چرخ مهره ، بازي هنگام در

 جهت در خانه يك را ها مهره ، چرخاند مي) خانه اطراف ٩(

  .چرخانيم مي چرخ اطراف در ساعت هاي عقربه

يا  ، دكن جابجا را سنگ مهره يك بتواند كه شود بازي اينقطه در تواند نمي چرخ

 مخالف رنگ با باغ يك به رااي  مهره يا ، شود تضاد در بين مهره ها ايجاد باعث

  . .كند منتقل دروازه يك از خارج يا دروازه يك از ، صفحه از خارج ،

  هرز علف

خانه  ٩( هرز علفهاي مهره اطراف نقاط در شكوفه گل هاي مهره

 هك هارموني هرگونه. نيستند هارموني تشكيل به قادر)  اطراف

 اين اب. شود نمي حساب و شود مي لغو ، شود ايجاد اطراف نقاط در مهره توسط

 وير هرز علفهاي مهره كه زماني تا اثر اين .گذارد نمي تأثير ناهماهنگي بر روش

به ياد داشته باشيد كه اين مهره صرفا هارموني ها را .يابد مي ادامه ، باشد تخته

  مختل ميكند و از حركت مهره ها جلوگيري نميكند.

  قايق

 بازي اي لهجه مهره يا شكوفه گل مهره هر براي توان مي راقايق 

 خانه يك به را گل مهره آن ، قرار دهيد گلمهره  روي اگر كرد

 در را قايق مهره و مي كند منتقل) خانه اطرافش ٩( اطراف خالي

 دو هر ، شود بازي لهجه مهره يكروي  رب اگر.دهيد قرار گل مهره اصلي موقعيت

به  يتضاد تانميتوانيد استفاده كنيد  قايق از.شوند مي جدا تخته روي از مهره
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 دروازه يك روي يا مخالف رنگ با باغ يك به را گل مهره يك يا وجود بياوريد

  كنيد منتقل

  آماده سازي بازي

 (يعني اول حريف شما شروع كند) يابود ديخواه ميزبان كه بگيريد تصميمبايد 

  .(يعني اول شما شروع ميكنيد)بود ديخواه ميهمان

 مي انتخاب بازي طول در استفاده براي را خود لهجه مهره ٨از  مهره ٤ ميزبان

 باقي لهجه هاي مهره. كند مي انتخاب را خود لهجه مهره ٤ ميهمان سپس و كند

  . شوند نمي استفاده بازي طول در و شوند مي گذاشته كنار مانده

 قرار سمت خودش دروازه نزديكترين در را اصلي گل مهره يك ميهمان ، سپس

 در كه طرف مقابل گذاشته را خود مشابه هاي مهره از يكي ميزبان. دهد مي

  دهد مي قرار سمت خود دروازه

  نوبت خود را بازي ميكند. اولين مهمان ، سپس

  و كاشتن حركت كردندر هر نوبت شما مي توانيد دو كار انجم دهيد:

  -تخته در مهره -كردنحركت 

 در و دهيد حركت ، دارد قرار تخته روي كه را خود گل هاي مهره از يكي

 .دريافت ميكنيد پاداش ايجاد هارموني، صورت

  -مهره دادن قرار - نكاشت

  .دهيد قرار باز دروازه يك در را اصلي گل مهره يك

  .بكاريد يا حركت كنيد كه گيريدب تصميم بايددر هر نوبت 

  مهره گرفتن
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 تدر تضاد اس آن با كه حريف اصلي گل مهره به اصلي گل مهره يك كه هنگامي

  را بگيرد. مهرهنزديك شود،مي تواند آن 

 الح در گل هاي مهره. گرفته شوند توانند مي شكوفه گل هاي مهره فقطنكته:

 شبخ در گل مخصوص هاي مهره ضبط توانايي .شوند گرفته توانند نمي رشد

 ضبط مهره يك كه هنگامي .است شده داده توضيح گل مخصوص خصوصيات

  .ودش نمي استفاده آن از بازي طول درزيرا . كنيد جدا صفحه از را آن ، است شده

  شدن برنده

  .رسد مي پايان به بازي ، شود تشكيل هارموني حلقه يك اگر

  هارموني حلقه

 كه ، دكن مي ايجاد را هارموني حلقه بازيكن يك كهزماني  رسد مي پايان به بازي

 ها هارموني از اي زنجيره

 نقطه دور به كه است

  . است صفحه مركزي

 ٤منظور اتصال پياپي 

ظرف  ٤هارموني به هم در 

 روصفحه است مانند شكل 

  :به رو

ا ر هارموني حلقه  كه بازيكني

  .است رندهدرست كند ب

آن  اصلي گل هاي مهرهاگر 

قدر كم باشد تا نتوانند يك 
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 اگربازيكنان شمرده مي شود و  لهجهتعداد مهره هاي  . حلقه هارموني بسازند

 هارموني نبيشتري با يبازيكن ، دباش داشته يكسان بازيكنان لهجه هاي مهره تعداد

  .شود مي برنده

  باستاني واحه گسترش

 هنگام توانيد مي كه است جديد لهجه مهره سه شامل باستاني واحه گسترش

  .كنيد استفاده آن از بازي

  بامبو

 ، دهيدمي ر اقر خود شكوفه گل مهره اطراف در اگر اين مهره را

 گرداندمي بر شمالك دست به را آن باشد اطراف اي كه مهره هر

  گرفت توان نمي را بامبو اطراف هاي مهره

  حوضچه

 هر به متعلق حوضچه اطراف نقاط در مي توانند گل هاي مهره

 حال در ها مهره بالفاصله ، كاشت از پس( شود كاشته بازيكن

 گل از بدو ورود در حال مثل دروازه عمل كرده با اين تفاوت كه)هستند شكوفايي

  شكوفايي است.

  شير الك

 گل اصلي هاي مهره همه با شير الك يك اطراف گل هاي مهره

  دهند مي تشكيل را هارموني ، بازيكن هر

 را اثر اين تواند مي هاشير الك هاي مهره ساير با همپوشاني( 

 تعلق نبازيك دو هر به توانند مي بالقوه طور به ها هارموني نابراين،بكند تركيب

  )باشند داشته
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هم ميتونيد تجربه   tps://skudpaisho.comhtبا بازي كردن در سايتلبته ا

 خودتونو ببريد باال و مطالب رو بهتر درك كنيد

  يد بهتر درك كنيدهم ميتوآموزش پاي شو در آپاراتمون ا ب

https://www.aparat.com/v/IN٠٨f/  


