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 مقدمه
 

        ستتساستتس  بتتوا بسال  نتسل ستته مومتتور ااز تتمن  ا اب. زمان جنگ دائمی و انتقال وظایف به ژاپن فئودالی استت. ا ااباه  ا دا 

 می  نن : وفاداال ااباه  ال  وچکتس ، منابع عم ه بسنج سسزمین و مذ ب بیبتس مسدما

 دا طول  مه اینها،یک چیز ثاب. وجود دااد:ساموااییا

 

  کس.  kenmuاس. اتالش پاد اه دا بازپس گیسل   ات از طسیق استقساا مج د  6331سال

 اس.ا خواده 

 خانواده سلطنتی  مه ا ت ااش اا از دس. داده اس. و به چیزل مهمتس از یک دس. نبان ه 

 دا سساسس ژاپن   ات اا دا دس. دااد ،  اما Ashikaga shogunateمنتسب نب ه اس.احاال 

 daimyoدا بهتسین حال. این یک ایسمان نازک اس.ادا سساسس  بوا ،ااباه  ال   اتمن   ه 

  ون ،افزایش یافته ان  و  سور به ادعال حکوم. بس سسزمین و منابع آن  سدن ازمانیکه نامی ه می

 این ااباه  ا   اتبان افزایش یاف. ، آنها سامواایی  ا اا مطسح  سدن ا 

 

 زمانیکه سامواایی  ا نیسول الزم بسال  نتسل ژاپن اا به دس. آوادن ،دااایی  ال دیگسل

 وجود دااد  ه ااباه  ا بای  دا فتح خود به آنها توجه  نن ا بیش  ال بودایی بس  

 دا حالیکه دا فس نگ و دانش با  س اا ساف زادگان و عوام به طوا مبابه   ات گسفتن 

  انون گذاال  ه خواسته آنها اا بسآواده می  سد ، مباا . می  سدن ابسال  سن  ا بسنج

 سهم غذال اصلی ژاپن بوده اس.؛ س  سی  ه آن اا  نتسل می  ن  بس جمعی. 

  ا  انون گذاال می  ن ا دا نهای.،یک ااباه نمی توان  امی واا با   تا سامواایی 

 ب ون تاسیسات نظامی اا بسدل به دس. آوادااا 

 

 م یسی.  بس آنها "ژاپن" ا تا به حال بسال اتحاد سامواایی  ا و  daimyo یچ یک از

 ، Ashikagaنکسده ان ا  مانطوا  ه ااباه  ال ا یب آماده به نظس می اسن  تا با 

 پیسوان سامواایی آنها با پاد ا ان ج ی  ا اب.  نن ا چیزل نوآوااانه بایستیگسوه 

  ود تا جاییکه بسیاال از دیگسان  ه  کس. خواده ان  ،موفق  ون ااا کاا انجام  

 احی   ه با  اج ی  جذابی بایستی طس

 

 اا داس. دا daimyoبازل سامواایی به  ما اجازه می د   تا نقش یک 

 آغاز صعود به   ات بس عه ه بگیسی ابه ژاپنی سفس  نی   ه توسط  

 جنگ  ال  بیله ال ج ا و متال ی   ه اس. ا  ما ثاب.

 می  نی   ه از دانش بسال به دس. آوادن عزت سامواایی 

 بساخواداا  ستی  و  ما  بوا اا متح  خوا ی   سدا 
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      اجزای بازی                                                               

 

 یک تخته بازی                                 مهره پالستیکی قبیله                                  93                   

 قطعه 5شامل                                                                                                                                       

 

 

     بودایی 39برنج              39قلعه                39    

 

 

 کاشی 08                                                                         دیواره شخصی بازیکن  4                  

 

 

                                                                                                             

 کاشی طالیی     08           کاشی قرمز             08                                                                                                 
                                                                                       

 

 

  نشان رهبر 9                             

 
   

                                                               
    کاشی سبز 08                        کاشی بنفش  08                                                                

         

                                   
               

 

 

 بررسی اجمالی بازی

 

، بازیکن  ا بسال سه  بیله اجتماعی ژاپن ا اب. می  نن : مذ ب)توسط بودا نبان داده   ه اس.(،تجاات ساموراییدا طول بازل 

بازیکنان  ا ی  ا اا بس اول تخته بازل  ساا می )توسط بسنج نبان داده   ه اس.(، و ااتش )توسط  لعه نبان داده   ه اس.(ا 

د ن  تا دا فضا ال مسکونی نفوذ  نن  و مهسه  ال طبقه مختلف اا بس اول آن فضا  ا بگیسن  ا بازیکنی  ه بیبتسین مهسه  ا از 

 .اسن ه بازل اسیک طبقه خاص اا بگیسد ا بس آن طبقه می  ودا دا پایان بازل ،بازیکنی  ه ا بس بیبتسین طبقه  ا با   ب
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 چیدمان

 بازل سامواایی،این مساحل اا دنبال  نی : چی نبسال 

 تخته بازل اا بس اساس تع اد بازیکنان  مانطوا  ه دا زیس نبان داده   ه اس. ،بسازی اتخته بازی را بسازید .  .3

 

 

                                              

 

                                            

 تخته بازی دو نفره                                                     

             

 

 

                                                    

 نفره     9تخته بازی                                                      

 

 

 

                                                 

      نفره     4تخته بازی                                                     

 

 نبان ا بس اا نزدیک تخته بازل  ساا د ی   3. دایره رهبر را درست کنید .0

             و آنها اا به گونه ال  ناا  م بچینی   ه یک دایسه تکی اا تبکیل د ن ا این نبان  ا 

 دا انتهال بازل دا زمان امتیاز د ی استفاده می  ون ا

 

 دایره رهبر                                                                                                                                                       

.  مانطوا  ه دا زیس فهسسا مهسه  ال پالستیکی  بیله اا آماده  نی  اا بس اساس تع اد بازیکنان منابعآماده کنید: را  منابع .9

  ه دا نظس بگیسی  و آنها اا نزدیک تخته بازل  ساا د ی  ا  مه مهسه  ال  بیله با ی مان ه اا به جعبه بازل بسگسدانی ؛آنها دا 

 این بازل استفاده نمی  ون ا

 0 :مهسه از  س  بیله 7بازیکن 

 9 :مهسه از  س  بیله 61بازیکن 

 4 :مهسه از  س  بیله 63بازیکن 

 ا ی و صفحه بازل از  مان انگ اا  01 س بازیکن یک انگ بازل اا انتخاه  ن  ،کنید. آمادهکاشی ها و صفحه ها را  .4

 ، و آنها اا دا منطقه بازل اش  ساا د  ا بسدااد

 ه او دا پب. دیوااه  خصیپنج  ا ی اا انتخاه  ن  و آنها اا ب مخفیانه س بازیکن به طواآماده کنید: دست شروع را  .5

  و از دیگس بازیکنان پنهان ن سور بازیکن اا تبکیل می د  "دس.  "اول صفحه بازل اش  ساا د   ا این  ا ی  ا  اش  ساا د  

 با ی می مان  تا زمانیکه آنها بس اول تخته بازل  ساا داده  ون ا

 ا ی  ا مثل دس.  سور این  ا ی با ی مان ه اش اا مخلوط  ن  ) 61 س بازیکن  ستون کاشی ها را تشکیل دهید: .6

 اد ی  ناا صفحه بازل دا معسض دی   مه بازیکنان  ساا  هو به صوات یک دست به پب. گذا تهانتخاه نمی  ون (آنها اا 
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 فضاها                                                                            

 :سه نور فضا بس اول تخته بازل وجود دااد 

 تصویس چاپ   ه ساختمان بس اول آنها وجود داادا 3،یا 6،0 ه  هوه ال مایل به زاد   ستن  و  فضاهای مسکونی 

 

 

        

 

 

  
  امل                  فضال  هسل  امل              فضا ال اوستایی  امل Edoفضال            

 دو ساختمان طوسی ا             یک ساختمان ناانجی اسه ساختمان آبی ا                           

 

 

 ه  هوه ال مایل به زاد   ستن  و تصویس چاپ   ه  یچ ساختمانی بس اول آنها نیس.ا فضاهای سرزمین  

 
 

 

  ه سایه آبی داان افضاهای دریا  

 

 

 ساا  Edoیک مهسه بودا ،یک مهسه بسنج ،یک مهسه  لعه اا بس اول فضال را دارای جمعیت کنید. Edoفضای  ا7

 .د ی 

با جوانتسین بازیکن  سور  نی  و دا جه. عقسبه  ال ساع. حس . را دارای جمعیت کنید. فضاهای شهری  ا8

 ساا می د ن افضا ال  هسل  فضای شهریاا بس اول منبع مهسه  ا  نی ، بازیکن  ا به نوب. یک مهسه  بیله از 

 واتصنمی توانن  بیش از  دو مهسه  بیله یا بیش از یک مهسه  بیله از یک نور اا دا ته با ن ابازیکن  ا به این

 دا ته با ن ا دو مهره قبیلهحس . می  نن  تا  مه فضا ال  هسل 

. عقسبه  ال ساع. حس . با بازیکن بع ل ادامه د ی  و دا جهرا دارای جمعیت کنید. فضاهای روستایی ا9

 د ن افضا ال اوستایی نمی توانن  بیشمی  ساا  فضای روستاییاا دا  بازیکنان به نوب. یک مهسه  بیله نی  ،

ک مهره یحس . می  نن  تا زمانیکه  مه فضا ال اوستایی  صواتاز یک مهسه  بیله دا ته با ن ابازیکنان به این

 دا ته با  ا قبیله

 مهسه  ال  بیله بس اول تخته بازل  ساا گسفتن  ،بازیکنان آماده  ستن  تا بازل اا  سور  نن ابع  از اینکه  مه 
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 راه اندازی اولیه

ممکن اس. بازیکنانی  ه بسال اولین باا بازل می  نن  ،انتخاه  نن   ه ااه ان ازل اا از طسیق انتخاه تصادفی دس.  ال اولبان و 

توزیع تصادفی مهسه  ال  بیله بس اول فضا ال مسکونی دا تخته بازل آسان تس  نن ازمانیکه مهسه  ال  بیله به این م ل توزیع می 

مهسه ،و  یچ فضال اوستایی بیش از یک مهسه  بیله از یک نور ن ا ته  0سه مهسه، س فضال  هسل Edoفضال  ون ،مطمئن  وی   ه 

 با  ا

 

 

 انجام بازی

دا طول بازل، بازیکنان به نوب.  ا ی  ا اا بس اول تخته بازل  ساا می د ن  و مهسه  ال  بیله اا می گیسن ا و تیکه  مه 

 بیله  ا گسفته   ن  بازل تمام می  ود،و بازیکنان امتیاز ان اا بسال تعیین بسن ه حساه مهسه  ال  بیله از یک یا بیبتس 

 می  نن ا

 

 ترتیب نوبت

               با جوانتسین بازیکن  سور  نی  و دا جه. عقسبه  ال ساع. حس .  نی  ، س بازیکن به نوب. گام  ال زیس اا دنبال

 می  ن :

 

 ا ی از دستش انتخاه می  ن  و آنسا بس یک فضال سسزمین یا دایا خالی )نه فضال مسکونی( بازیکن یک کاشی بازی کنید. ا6

 بس اول تخته بازل  ساا می د  ا

  ا0

 کونیمس منطقه آن مهسه با ن    ه پس  ا  ا ی با مسکونی منطقه یک اطساف فضا ال  مه اگس: کنید بررسی را تسخیر .0

 (ببینی  اا 1 صفحه دا " ا تسخیس تصویب"ا)   خوا   تسخیس

 

 

 یم پس دوبااه  ایش  ا ی دسته باالل از  ا  ا ی بسدا تن طسیق از اا دستش بازیکن: کنید پر دوباره را خود دست ا3

  افی ان ازل به اگسابا   دا ته دستش دا   ا ی 1 د  تا می  ساا اش  خصی دیوااه پب. خود مقابل دا او به اا  ا آن و  ن 

 با   نممک  ه ال ان ازه تا با  ،او دا ته دستش دا  ا ی پنج تا د   اجازه او به تا  با   ن ا ته وجود بازیکن دسته دا  ا ی

 ا ب  می  ا ی

 اد   می انجام اا نوبتش ساع.  ال عقسبه جه. دا بع ل بازیکن  ود،و می تمام ،نوبتش  سد تازه اا دستش بازیکن اینکه از بع 

 

 هدف

این اس.  ه ا بس بیبتس  بیله  ا با   ؛ ه بوسیله تسخیس مهسه  ال  بیله بس اول تخته بازل فسا م می  ود،بسال  سامورایی   ف

 گسفتن یک مهسه  بیله ،بازیکن بایستی فضال مسکونی آن اا بوسیله  ساا دادن  ا ی  ا دا  مه فضا ال سسزمین مطابق با آن

 احاطه  ون   اگس دا یک مسز مبتسک با ن ( می توانن  فضال مسکونی احاطه  ن  ا)دو فضا

 



[7] 
 

 

 مهره های قبیله

سه نور مهسه پالستیکی  بیله وجود دااد، س یک بسال یک  بیله: بودا نبان د ن ه مذ ب، بسنج نبان  ن ه تجاات، و  لعه  ا 

امتیاز "ا)با   ا بس آن  بیله می  ودنبان  ن ه ااتش  ستن ادا پایان بازل،بازیکنی  ه بیبتسین مهسه از یک  بیله خاص اا گسفته 

 اا ببینی ( بازیکنی  ه ا بس بیبتسین  بیله  ا با   بسن ه بازل اس.ا 1دا صفحه  "د ی

 

 

 

 

 مهره قبیله قلعه                         مهره قبیله برنج                          مهره قبیله بودا            

 )مذهب(           )تجارت(                                             )ارتش(                                   

 کاشی ها 

 اعملیات ا ی  ال  وحشی، ا ی  ال قبیله، -مخصوصسه نور  ا ی وجود دااد:  ا ی  ال 

                               اازش،مق اابیبتس  ا ی  ا یک ع د دا سم. ااس. داان ا این ع د نبان د ن ه  

 نفوذل اس.  ه آن  ا ی با  مه فضا ال  مجوااش ایجاد می  ن ، اازش  ال نفوذ  ا ی  ا 

 دا "تصویب تسخیس  ا" ستن  و بسال گسفتن مهسه  ال  بیله استفاده می  ون ا) 4تا  1دا دامنه 

 ااا ببینی ( 1صفحه  

 

 کاشی های مخصوص قبیله

ویس ایجاد می  ن اتص فقط در یک قبیله بیله تصویسل از یک مهسه  بیله دا سم. چپش دااد و نفوذش اا   ا ی مخصوصیک 

مهسه اول آن  ا ی تعیین می  ن   ه آن  بیله به  اا افته اس. تا تسخیس  ودایک  ا ی بودا دا  بیله مذ ب نفوذ می  ن ،یک 

 یک  ا ی  لعه دا  بیله ااتش نفوذ می  ن ا ا ی بسنج دا  بیله تجاات نفوذ می  ن   و 

 

 

 

 

 کاشی برنج                               کاشی بودا                       کاشی قلعه                    

 )مذهب(     )تجارت(                                        )ارتش(                                        
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 کاشی های وحشی 

 اا ایجاد می  ن ا همه قبیله ها ا ی  ال وحبی یک تصویس دا سم. چپبان داان  و نفوذ ان به 

نفوذ می  نن اا ا ی  ال  بتی به  مین گونه عمل  هر قبیله ایبه  مه مناطق مسکونی و دا  ronin ا ی  ال سامواایی و 

 می توانن  دا فضا ال خالی دایا  ساا بگیسن  و تنها  ا ی  ستن   ه می توانن  اینگونه عمل  نن ا فقطمی  نن  ؛  س چن  آنها 

 

 

 

 کاشی سامورایی                           roninکاشی               کاشی کشتی                              

 عملیاتکاشی های 

 ا ی  الوجود دااد:  عملیاتمی  نن ا دو نور  ا ی  ایجاد نگامی  ه بازل می  ون  توانایی  ال خاصی اا  عملیات ا ی  ال 

 تعویض و  ا ی  ال تغییس مکانا

 کاشی تعویض

 داادااین  ا ی به بازیکن اجازه می د   تا مو عی. دو مهسه  بیله اا بس  کاشی تعویض س بازیکن یک 

        اول تخته بازل تغییس د   ا بسال استفاده از  ا ی تعویض ، بازیکن آنسا از پب. صفحه بازل اش آ کاا

 می  ن  و مو عی.  س دو مهسه  بیله اا بس اول تخته بازل تغییس می د  ا بازیکن نمی توان  یک  ا ی 

 دو مهسه  بیله از یک نور بسال ا غال فضال مسکونی مبتسک تغییس د  ابع  از  تعویضیض اا بسال تعو 

 تغییس مکان دو مهسه  بیله ،بازیکن  ا ی تعویض اا به جعبه بازل بس می گسدان  و نوبتش اا به طوا عادل 

 ادامه می د  ا

 کاشی تغییر مکان

 این  ا ی به بازیکن اجازه می د   تا یک  ا ی اا  ه  بال داادا کاشی تغییر مکان س بازیکن یک 

       تغییس مکان د  ابسال استفاده از یک  ا ی  بس اول تخته بازل دا نوب.  بلی  ساا گسفته بود دوبااه

  نشان سرعت نداردبازیکن یکی از  ا ی  ایش اا از تخته بازل بس می دااد  ه تغییس مکان ،

 فضال خالی زمین دیگسل  ساا می د  ا سپس ، بازیکن  ا ی اا دا و آن ) عالم.  سمز انگ ژاپنی(

 تغییس مکان داده   ه  سا می د  ا  هتغییس مکان اا دا فضال اصلی  ا ی  

 

 

 

  کهفضای اصلی کاشی  در کاشی تغییر مکان

                .دریگ یم ارتغییر مکان داده شده قر
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                                                                                                            نشان سرعت
 داان ا نبان  سمز انگ ژاپنیدااد  ه یک س بازیکن پنج  ا ی  

 با یک می توان  بازیکن اس. ا نشان سرعت بیانگس ،نبان این

نوب. ادبا  ا ی  ال سسع.  فقطن   ه از  ا ی سسع. دا نوبتش بازل  ن ا ممکن اس. بازیکن انتخاه   دیاعدتهر  ا ی و  

 بازل  ن اخودش 

 

 تصویب تسخیر ها 
یک منطقه مسکونی با  ا ی  ا احاطه   ه بود آن منطقه مهسه  ایش اطساف سسزمین  بع  از نوب. یک بازیکن ،اگس  مه فضا ال

 ، اما ممکن اس. ،  ا ی  ال  بتی  ه پس   ه با ن  الزم نیس.  مجواا این مناطق حتماٌ  فضا ال دایایی) تسخیس می  ون ا

 احاطه   ه با  ا کونیمس آن منطقه صواتیکهدا  اا  امل  ون ا( س مهسه  بیله دا پایان نوب. تسخیس می  ودگذا ته   ه 

ق با می  ن   ه  س دو مطاب محاسبهاینکه چه  سی یک مهسه  بیله اا می گیسدا  س بازیکن اازش نفوذ  ا ی  ایش اا  بسال تعیین

وذ  لی وحبی ( داان ابازیکنی با باالتسین نف )یا یک  ا ی  ا ی  بیلهمهسه  بیله  ستن  و تصویسل مبابه با نور مهسه  بیله دا 

ازل ب دیوااه  جلوخودش دا یک بازل سه یا چهاا نفسه ،یا دا دیوااه پشتبس می دااد و دا  مهسه  بیله اا می گیسد،آنسا از تخته بازل

خودش دا یک بازل دو نفسه  ساا می د  ااگس دو یا بیبتس بازیکنان بسال باالتسین نفوذ  لی به تساول خوادن ،  یچ بازیکنی مهسه 

له به آن مهسه  بی -ا ته   ه و نزدیک دی   مه بازیکنان  ساا می گیسد بیله اا نمی گیسدادا عوض ، مهسه  بیله از تخته بازل بسد

  یچ بازیکنی تعلق ن اادا

 بازی  برنده

 نوب. بازیکنی  ه با  س یک از دو مو عی. زیس اوبسو می  ود تمام می  ود: لبازل دا انتها

  ن ا ته با  ا یچ مهسه  بیله ال از یک یا بیبتس  بیله  ا بس تخته بازل وجود 

 ینی (اا بب باالدا  "تصویب تسخیس  ا"ا) با ن  و  ناا تخته بازل  ساا گسفتهبیسون افته با ن  از بازلا مهسه  بیله ال  س چها 

 و تی  ه بازل تمام    ،بازیکنان امتیاز ایبان اا محاسبه می  نن ا

 امتیاز دهی

بیبتسل  مهسه  ال  بیله ی  هبازیکن زمانیکه بازل پایان می یاب ،  س بازیکن مهسه  ال  بیله تسخیس   ه اش اا آ کاا می  ن ا اگس

سال بیبتسین ااگس دو یا بیبتس بازیکنان باا دایاف. می  ن  بیله  آن نبان ا بسبازیکنان دیگس دا ته با   ، او  از یک  بیله نسب. به

 مه نبان  بع  از اینکهو محاسبه نمی  ودا   ه ناا گذا ته از یک  بیله به تساول اسی ن  ،آن نبان ا بس  بیله  بیله مهسه  ال  

ان  ه بیبتسین نبان  ال ا بس اا از دیگس بازیکن، اگس یک بازیکن  ن یا  ناا گذا ته    به بازیکنان اختصاص پی ا  سد ال ا بس 

 دااد، او بسن ه اس.ا

ناا می   اناا از نبان ا بس خود   س یک از بازیکنان مهسه  ال  بیله، ه فقط یک نبان ا بس دا تن  کنان اگس دو یا بیبتس بازی

 (ه ان نبان ا بس ن ا ت آنها دا ه   بیله  ایی)  ن ه اگسفت   دو قبیله دیگر  ا سپس ، تع اد  لی مهسه  ال  بیله اا  ه از نگذاا

از دو  بیله دیگس بسن ه اس.ااگس به تساول اسی ن ،بازیکن مساول با بیبتسین مهسه  ابازیکن با بیبتسین مهسه  ال  بیله  نبماامی

) امل آنهایی  ه بسال او نبان ا بس دااد( بسن ه اس.ااگس  نوز تساول بس ساا اس. ، بازیکنان مساول  همه قبیله ها ال  بیله از 

 بسن ه بودن اا  سیک می  ون ا

 

مه قبیله ها هبازیکن با بیبتسین مهسه  ال  بیله تسخیس   ه از  نبان ا بسل نبود،  دااال یکنیبه ن ات انفاق می افت   ه  یچ باز

  سیک می  ون ابسن ه بودن دا  ،جود دا . ،  مه بازیکنان مساول بسن ه اس.ااگس تساول و
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 مثال های تصویب تسخیر ها                                                                     

 دا  ساا  می د  ااا نزدیک به مسکنی با مهسه بو 3-دا طول نوب. بازیکن سبز، او  ا ی بودا                             

                              اس.، بنابساین این  پس   ه ا ی  ا  با سسزمین با این مسکن اطساف این  مه فضا ال

 مسکن احاطه   ه اس. و این مهسه  بیله تسخیس خوا     ا

 می  ن ا حساهبسال تصویب تسخیس ،  س بازیکن نفوذ مذ بی  مسایگی اش اا 

  3-ن ، دا حالیکه  ا ی بودااا ایجاد می   0بازیکن  سمز نفوذ مذ بی  0- ا ی سامواایی

 اا ایجاد می  ن ا بازیکن سبز بیبتسین نفوذ مذ بی اا دااد،بنابساین 3بازیکن سبز نفوذ مذ بی 

 او مهسه بودا اا تسخیس می  ن  ،آن اا پب. صفحه بازل اش  ساا می د  ا 

 

 

 

  ه نبان سسع. دااد() ronin-6بع  نوب. بازیکن طالیی اس.ا او یک  ا ی

 اطه   هاح س دو مسکن  می د    ه با  ساا اا 4 - ا ی بودا شبالبه دنو اا 

                                    مهسه بودا دا فضا  بازیکن طالیی انتخاه می  ن  تا  ابت ا ،ا  مجواا اس. 

 اا دااد 1مسکن به سم. ااس. اا تسخیس  ن ا او تع اد  ل نفوذ مذ بی 

 س.ابازیکن  سمزاش ایجاد   ه اronin-1و  ا ی  4- ه از  ا ی بودا 

 و  ا ی  0-اا دااد  ه از  ا ی سامواایی  3تع اد  ل نفوذ مذ بی  

 ایجاد   ه اس.ابازیکن طالیی بیبتسین نفوذ مذ بی اا  اش 6- بتی 

 دااد ،بنابساین او مهسه بودا اا می گیسدا 

 

 

     سم.  مسکن لدا فضامهسه بودا و بسنج دا نهای.، بازیکنان                                                                               

 اش ، 3-و  ا ی بودا 6-می  نن ا با  ا ی  بتی  تسخیس اا چپ                                                                              

 اا داادا مچنین بازیکن طالیی 4جمع  ل نفوذ مذ بی سبز بازیکن  

 اش ایجاد   ه اس.ا 4- ه توسط  ا ی بودااا دااد ،  4نفوذ مذ بی 

 ،مق اا مساول نفوذ مذ بی از آنجاییکه  س دو بازیکن سبز و طالیی 

 گذا ته بازل نمی  ود و دا عوض  ناا تخته داان ،مهسه بودا تسخیس 

 اش ،بیبتسین نفوذ تجاال اا  0-می  ودا بازیکن  سمز با  ا ی بسنج 

  ا ی نفوذ ااتبی از دااد ، بنابساین او مهسه بسنج اا تسخیس می  ن ا 

 بازیکن بنفش چبم پو ی می  ود زیسا  یچ مهسه  لعه ال 0- لعه 

 بسال تسخیس وجود ن اادا 
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        مثال امتیازدهی 

بازیکن سبز بیبتسین مهسه  ال بسنج اا دااد بنابساین او نبان ا بس تجاات اا دایاف. می  ن ،بازیکن  سمز بیبتسین مهسه  ال بودااا 

بنابساین ،دااد بنابساین او نبان ا بس مذ ب اا دایاف. می  ن  ، س دو بازیکن طالیی و سبز دا بیبتسین مهسه  ال  لعه مساول  ستن 

(به 6بازیکن  سمز دا بیبتسین جمع نبان ا بس  ا ) س   ام  ویاف. نمی  ن  ا بازیکن سبز ا یچ بازیکنی نبان ا بس ااتش اا د

 تساول اسی ن ،بنابساین آنها تا   م بع ل امتیاز د ی جلو می اون ، دا حالیکه بازیکن طالیی حذف می  ودا 

 

 

 

 

 ه دا مجمور  ل پو ی می  ن   و مهسه  ال  بیله اش از دو  بیله دیگس اا می  مااد،بازیکن سبز از مهسه  ال بسنج اش چبم 

  مچنین ه ابازیکن  سمز از مهسه  ال بودا اش چبم پو ی می  ن  و مهسه  ال  بیله اش از دو  بیله دیگس اا می  مااد، 3میبود 

ه می د ن  تا تساول  کسته از آنجاییکه  نوز بسن ه ال وجود ن ااد ، مه بازیکنان مساول ادام ا3مجمور  ل میبود دا او  م  بسال

  ودا

 

 بازیکن  سمز بسن ه بازل اس.ا ،ع د اس. 7 شبازیکن  سمز جمع  ل مهسه  ایدااد ، دا حالیکه مهسه  1 ل  دا بازیکن سبز

                                                                       

 Reiner Knizia طراح بازی:

 حسین کیخا مترجم:

 


