
 بازی انفجار

در سراسر جهان و حتی ایران هستیم. با افزایش تعداد کاربران و عالقه  سایت های شرط بندی امروزه همه ما شاهد افزایش تعداد
مندان ایرانی که در سایت های شرط بندی خارجی فعالیت داشتند، سایت های ایرانی و فارسی نیز طراحی شده است. به گونه 

 .ان ایرانی را داردای که بسیاری از سایت های شرط بندی ایرانی قابلیت تغییر زبان برای افزایش رضایت کاربر

کاربران و عالقه مندانی که در سایت های شرط بندی فعالیت می کنند، معموال به طور کاملی با انواع بازی های موجود در این 
سایت ها آشنا هستند. یکی از بهترین و جذاب ترین بازی ها در سایت های شرط بندی که طرفداران زیادی دارد، بازی انفجار 

 .ی با استفاده از الگوریتم های منحصر به فرد و پیشرفته ای طراحی شده استاست. این باز

 سایت انفجار رایگان

همان طور که می دانید شرط اول برای شروع شرط بندی در بازی انفجار این است که حساب کاربریتان را شارژ کنید. اما در 
ی در بازی انفجار ترجیح دهند که ابتدا یک بار به صورت این مورد ممکن است برخی از کاربران به دلیل نداشتن تسلط کاف

 .رایگان وارد بازی شده و با محیط بازی آشنا شوند

روی مبالغ بسیار پایین را به کاربران داده اند.  به همین منظور برخی از سایت ها صرفا امکان انتخاب بازی انفجار با شرط بندی
هزار تومان در بازی انفجار شرکت کنید. با این مبلغ حتی در  10برای مثال سایت هات بت این امکان را فراهم کرده که با مبلغ 

سایتی که به طور صورت برنده نشوید، مبلغ زیادی از دست نداده اید و صرفه کسب تجربه کرده اید. در واقع می توان گفت 
کامل این بازی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهد، وجود ندارد. بنابراین ممکن است برخی افراد سودجو تبلیغ کرده و 

 .شما را وارد سایت های غیر معتبر کنند

 

محسوب می شود. در صورتی که در سایت های  کازینو آنالین به همین دلیل می توان گفت جزء بازی های نسبتا سخت در
ه اید و قصد انتخاب بازی انفجار را دارید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید. در این مقاله به طور کامل با شرط بندی عضو شد

 .مزایا، ویژگی ها، قوانین و آموزش بازی انفجار آشنا خواهید شد
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 درگاه پرداخت مستقیم + ارزی درگاه پرداخت مطمئن ✅

 %300هدیه ثبت نام تا  بونوس ویژه ✅

 2و بازی انفجار  1بازی انفجار  بازی انفجارانواع ✅

 و سیستم تیکتینگ 24/7 پشتیبانی آنالین✅

 دارای بین المللی الیسنس معتبر✅

 ثبت نام بازی انفجار

برای شروع فعالیت در سایت های شرط بندی مختلف از جمله شرط بندی در بازی انفجار ابتدا باید در سایت مورد نظرتان ثبت 
نام کنید. برای این کار ابتدا وارد سایت اصلی شده و سپس روی گزینه ورود یا ثبت نام کاربری کلیک کنید. پس از باز شدن 

را به صورت دقیق و صحیح وارد نمایید. منظور از اطالعات صحیح نام و نام خانوادگی،  صفحه جدید باید اطالعات کاربری خود
و ایمیل معتبر است. چون زمانی که قصد برداشت موجودی را داشته باشید، اگر این اطالعات صحیح نباشد، با مشکل مواجه 

 .خواهید شد

 :برای ادامه باید اطالعات زیر را صحیح وارد نمایید

 نام و نام خانوادگی .1

 نام کاربری )هم خودتان می توانید تعیین کنید هم به صورت رندوم بر اساس نام و نام خانوادگی تعیین می شود.(  .2

 ایمیل معتبر  .3

 رمز عبور  .4

 تکرار رمز عبور  .5

 بهترین سایت انفجار ایرانی

خوشبختانه سایت های شرط بندی ایرانی زیادی جایگاه خود را برای ارائه بازی انفجار با ضرایب خود تثبیت کرده اند. بنابراین 
کاربران می توانند به راحتی و سریع با یکی از روش های کارت به کارت، یا درگاه پرداخت مستقیم حسابشان را شارژ کنند و 

ررسی های انجام شده بهترین سایت های انفجار ایرانی دارای ویژگی هایی نظیر ارائه روش های وارد بازی انفجار شوند. طبق ب
مختلف شارژ حساب، پشتیبانی قوی و سریع، ضریب باال و ... هستند. به همین دلیل میزان رضایت باالیی را به خود اختصاص 

 .داده اند

 :ها محسوب می شوند که عبارتند از در این میان برخی از سایت های ایرانی به عنوان بهترین

 سایت شرط بندی هات بت .1

 سایت پابلو بت  .2

 90سایت شرط بندی ای بی تی   .3

 سایت تتل بت  .4

 90سایت شرط بندی بت بال   .5
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 آشنایی با برنامه نویس بازی انفجار

شمسی با ارائه این بازی در سایت  1397آغاز کرد. سپس در سال  1396برنامه نویسی و طراحی بازی انفجار را در سال  مونتیگو
، این سایت را به عنوان اولین سایت دارای بازی انفجار معرفی کرد. پس از آن در سال های متوالی و در سایت های 90بت بال 

 .شرط بندی دیگر این بازی با ورژن های جدیدتر و پیشرفته تر وارد بازار شد

ی توسعه و به روز رسانی الگوریتم های بازی انفجار زمان زیادی را صرف کرده است. به همین دلیل این بازی به یکی مونتیگو برا
از محبوب ترین بازی های کازینویی در سایت های شرط بندی محسوب می شود. عالوه بر این، ویژگی های الگوریتم های 

ن یکی از بهترین و قوی ترین بازی های جهان روبرو باشید. در ادامه به طور پیشرفته این بازی سبب شده که بازی انفجار به عنوا
 .کامل تر الگوریتم بازی انفجار آشنا خواهید شد

 الگوریتم بازی انفجار

برای این که بهتر با محیط بازی انفجار و روش های برنده شدن در این بازی آشنا شوید، بهتر است که با الگوریتم های منحصر 
آن و قدرت برنامه نویسی فرشید امیر شقاقی آشنا شوید. در واقع با شناخت الگوریتم های بازی انفجار به بهترین نحو می  به فرد

 .توانید برای برنده شدن در این بازی موفق شوید

در بازی سود وظیفه اصلی الگوریتم های بازی انفجار این است که ضرایب بازی را تولید می کند. بنابراین با افزایش ضرایب 
کاربران نیز افزایش می یابد. همین موضوع تاثیر مستقیم در افزایش محبوبیت این بازی در دید کاربرا دارد. به روز رسانی ضرایب 
بازی با استفاده از الگوریتم های آن بدون کوچک ترین خطا و با باالترین دقت انجام می شود. به گونه ای که کاربران می توانند 

 .نتیجه اقدامات خود را مشاهده کننددر لحظه 

فرمول الگوریتم بازی الگوریتم بدین صورت است که برای هر دست که در دست کاربران وجود دارد، یک عدد تصادفی دریافت 
می کند. سپس این عدد را در یک فرمول مشخص قرار داده و ضریب آن عدد به ضریب بازی انفجار تبدیل می شود. این فرایند 

دقیق و با سرعت عمل بسیار زیاد و بدون کوچک ترین خطا انجام می شود. به گونه ای که به هیچ وجه امکان هک کردن  بسیار
 .ضریب و دست کاری کردن آن وجود ندارد

 

 

https://1xbetiran.co/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88/


 در بازی انفجار چیست؟ md5 کد

استفاده می شود. این کدها امنیت بسیار باالیی  md5 در فرایند رمز نگاری کردن بازی انفجار و طراحی الگوریتم های آن از کد
یک مکانیزم رمز گذاری یک طرفه محسوب  MD5 داشته و امکان هیچ دخل و تصرف و تقلبی در آن وجود ندارد. در واقع کد

 .به همین دلیل امکان به دست آوردن مقدار اصلی وجود ندارد می شود و

پس از اتمام بازی نیز از طریق این کد و الگوریتم های بسیار پیشرفته بازی انفجار، یک کد برای کاربران ارسال می شود. این کد 
 .ندهمان کد رمز گشایی شده و مختص هر کاربر است تا بتواند مبلغ سود مورد نظرش را برداشت ک

 آیا ضرایب بازی انفجار منصفانه و معقول است؟

همان طور که در پاراگراف باال ذکر شد، پس از شروع فرایند انتخاب بازی انفجار یک کد هش برای هر کاربر تعریف می شود. در 
پس از اتمام بازی می  واقع با وجود این کد به هیچ وجه امکان تغییر ضریب برای کاربران وجود ندارد. عالوه بر این، هر کاربر

تواند به صورت اتوماتیک یا دستی و با استفاده از ابزارهای خاص این کد را رمز گشایی کرده و ضرایبی را که به دست آورده، 
 .مشاهده کند. با این روش هر کاربر می تواند از معقول و مناسب بودن ضرایب بازی اطمینان حاصل کند

 سایت بازی انفجار

جه به این که بازی انفجار به عنوان یکی از بازی های کازینویی محبوب بین کاربران شناخته می شود، در اکثر سایت امروزه با تو
های شرط بندی این بازی ارائه می شود. در سایت های بازی انفجار این بازی با یک الگوریتم پایه ای ثابت و با یک الگوریتم 

وانید هیچ دو سایتی را پیدا کنید که در هر دوی آن از یک الگوریتم ثابت استفاده می متغیر ارائه می شود. در واقع شما نمی ت
شود. به همین دلیل کاربران برای شرکت در بازی انفجار سایت های مختلف را امتحان می کنند یا قبل از شروع شرط بندی در 

 .مورد سایت های شرط بندی تحقیق می کنند

قوانین و قواعد بازی یکسان است. تفاوت سایت ها در ضریب هایی است که ارائه می کنند. برای در سایت بازی انفجار شرایط و 
و ... ضرایب باالیی به کاربران اختصاص  90در سایت های شرط بندی معتبر مانند هات بت، تاینی بت، بت فوروارد، بت بال  مثال

 .ایت ها شرط بندی می کنندداده می شود. بنابراین کاربران با اطمینان بیشتری در این س

 نمودار بازی انفجار

اولین بخش جذابی که در بازی انفجار توجه هر کاربری را جلب می کند، نمودار آن است. این نمودار در بخش مرکزی بازی قرار 
رایب بازی داده شده که از یک نمودار و یک عدد روی آن تشکیل می شود. هر دو فاکتور روی این نمودار برای نشان دادن ض

 .برای هر کاربر طراحی و تعبیه شده است



 

ود. برای برای شروع هر بازی این دو فاکتور روی عدد صفر مشاهده می شود. پس از پایان دست و اتمام بازی نیز متوقف می ش
برنده شدن در این بازی باید اطالعات کافی و الزم در مورد روند باال رفتن عدد روی این نمودار داشته باشید. به همین دلیل در 

 .ادامه اطالعاتی که کمک می کند در بازی انفجار برنده باشید را با یک دیگر مرور می کنیم

 ضریب بازی انفجار

همان عددی که روی نمودار بازی انفجار قرار داده شده همان ضریب بازی است. عدد روی نمودار مطابق با شروع بازی هر دست 
افزایش یافته و تغییر می کند. هر بار نیز به صورت کامال روی یک عدد متوقف می شود. عالوه بر این، این ضریب دارای دو رنگ 

ودار نشان داده می شود، مربوط به بازه شروع شرط بندی کردن تا انتهای تمام شدن بازی قرمز و سبز است. ضریب سبز که نم
 .است

عدد قرمز نشان دهنده زمانی است که بازه زمانی بسته شده و ضریب بسته می شود. در واقع یکی از قوانین این بازی این است 
می شود. برگ برنده و شرط پیروی در این بازی این است  که به صورت ناگهان بسته شده و عدد قرمز روی نمودار نمایش داده

که از قرمز شدن این ضریب روی نمودار دوری کنید. به گونه ای که قبل از تمام شدن بازی و قرمز شدن عدد روی ضریب 
 .اقدامات الزم را برای برنده شدن انجام دهید

 لیست شرکت کنندگان بازی در سمت راست بازی

بازی شدید، در صفحه راست آن لیستی از شرکت کنندگان بازی در یک ستون نمایش داده می شود. برای  پس از این که وارد
 .هر دست از بازی انفجار ممکن است لیست شرکت کنندگان تغییر کرده و شاهد لیستی از افراد جدید باشید

ه اید، نمایش داده می شود. مشاهده و وجود در این لیست نام کاربری، رقم سود کاربران و حتی رقم شرط بندی که انتخاب کرد
این لیست ممکن است در نگاه اول سودی نداشته باشد. بلکه از اطالعات درج شده در این لیست می توانید برای برنامه ریزی 

 .کردن در بازی و اقدام به شرط بندی های جدید استفاده نمایید



 باکس تعیین رقم و دکمه برداشت در بازی انفجار

از بخش های مهم دیگری که باید به آن توجه زیادی داشته باشید، باکس تعیین رقم است. در این باکس کوچک که در  یکی
کنار بخش باالیی صفحه بازی و نمودار بازی قرار دارد، می توانید رقم شرط بندی را مشخص کنید. برای انتخاب رقم شرط بندی 

 .ریال تا چندین میلیون تعیین کرده و شرط بندی کنید 1توانید از به هیچ وجه محدودیتی وجود ندارد. بلکه می 

در قسمت پایینی باکس نیز یک گزینه دیگر وجود دارد. با کلیک کردن روی این گزینه تعیین می کنید که می خواهید وارد 
این دکمه نشان دهنده تبدیل می شود.  "برداشت"دست بعدی بازی شوید. پس از این که بازی شروع شد، این دکمه به دکمه 

 .برنده شدن یا نشدن در این بازی است

کلیک کنید. چون این صفحه به صورت  "دکمه برداشت"بدین صورت که باید سریعا پس از تمام شدن هر دست بازی روی 
 .خودکار بسته می شود و امکان برداشت مجدد و وارد شدن به صفحه بازی وجود ندارد

 قسمت تاریخچه بازی انفجار

در قسمت پایین نمودار بازی انفجار دو بخش جداگانه به نام های چت و تاریخچه بازی انفجار وجود دارد. با کلیک کردن روی 
و کدهای هش مشاهده  md5 دست و دور قبلی که بازی کرده اید را همراه با کدهای 10گزینه تاریخچه بازی می توانید ضریب 

 .کنید

بران حرفه ای که به صورت مداوم این بازی را برای شرط بندی انتخاب می کنند، در بازی بررسی و مشاهده این بخش به کار
کمک زیادی می کند. کاربران حرفه ای از طریق آنالیز کردن این ضرایب و عملکرد خود در بازی های  crash های دیگر و بازی

 .قبلی می توانند با شناخت و مهارت بیشتری شروع به شرط بندی کنند

 ه چت در بازی انفجارنحو

دقیقا در کنار دکمه تاریخچه انفجار، دکمه گزینه چت وجود دارد. در این قسمت می توانید در یک فضای عمومی با کاربران 
دیگر چت کنید. با کلیک کردن روی این بخش می توانید از تجربه کاربران دیگر برای شرط بندی کردن بر سر مبالغ دیگر و 

 .ن و کاربردی، چت و گفتگو کنیدانتخاب ضرایب مطمئ

در واقع از طریق چت با کاربران حرفه ای و قدیمی تر در این بازی می توانید از آن ها اطالعات و تجربه کافی و کاربردی و مهم 
ورتی به دست آورید. عالوه بر این، پشتیبانان واحد پشتیبانی بازی انفجار نیز در این قسمت حضور دارند. به همین دلیل در ص

 .که هر گونه سوال، چالش یا مشکلی داشته باشید، می توانید در قسمت چت با آن ها در میان بگذارید

 سود شرط بندی در بازی انفجار چقدر است؟

یکی از سواالت دیگری که کاربران و عالقه مندان به بازی های کازینو آنالین می پرسند این است که سود شرط بندی در این 
ست؟ آیا این بازی در مقایسه با سایر بازی های کازینویی سود بیشتر و ضرایب باالتری دارد؟ عالوه بر این، با توجه بازی چقدر ا

به این که این بازی شرایط و قوانین و قواعد ساده ای دارد، برخی از کاربران می پرسند چگونه می توان از طریق این بازی 
 .برای آشنایی بیشتر با میزان سود شرط بندی به مثال زیر توجه کنیدسودهای کالن و باالیی را به دست آورد؟ 



میلیون تومان شارژ کرده اید. سپس با شروع شرط بندی  1برای مثال در صورتی که برای شروع بازی حساب خود را با مبلغ 
 .بودقبل از بسته شدن شرط، ضریب را برداشت کرده اید. تا این جا در دست اول بازی برنده خواهید 

 برای محاسبه کردن سود باید توجه کنید که روی چه ضریبی شرط بندی را آغاز کرده اید؟

حاصل ضرب عدد ورودی در آن ضریب تعیین شده، تعیین کننده میزان سود شما از بازی خواهد بود. برای مثال در صورتی که 
میلیون  5کمه برداشت کلیک کنید، رقم و مبلغ سود شما را انتخاب کرده باشید و پس از اتمام بازی روی د 5قبل از بازی ضریب 

تومان خواهد بود. این ویژگی سبب می شود که بازی انفجار به عنوان یکی از بهترین و پر سودترین بازی های کازینویی محسوب 
 .شود

 ثبت نام رایگان در سایت انفجار

 

پس از این که با محیط بازی انفجار به طور نسبی آشنا شدید، برای ثبت نام در این سایت می توانید اقدام کنید. برای شروع 
ر، مستقیما وارد صفحه ثبت نام ابتدا باید یک سایت معتبر برای بازی انفجار را انتخاب کنید. پس از کلیک روی سایت مورد نظ

 .ثبت نام خواهید شد

 :در صفحه جدید باید اطالعات زیر را به صورت صحیح و دقیق وارد کنید

 ایمیل .1

 رمز عبور .2

 تکرار رمز عبور .3

 نام و نام خانوادگی .4

 شماره تلفن همراه .5

اما در صورتی که وارد سایت های دیگر شدید، ابتدا روی گزینه ثبت نام کلیک کرده و در سایت عضو شوید. در سایت شرط 
بندی نیز باید اطالعات باال را وارد کنید تا یک اکانت کاربری داشته باشید. سپس در بخش کازینو آنالین سایت، روی گزینه 

 .بازی انفجار کلیک کنید



 بازی انفجار برد تضمینی در

همان طور که در پاراگراف های باالتر ذکر شد، پس از اتمام هر دست بازی انفجار، صفحه مربوط به آن بازی و نمودار آن بسته 
 .می شود. به همین دلیل اگر قبل از تمام شدن بازی روی گزینه برداشت کلیک کنید، در بازی انفجار برنده خواهید بود

کلیک روی گزینه برداشت، نمودار متوقف شود، در این بازی می بازید. در واقع پول شرط بندی را می  اما در صورتی که قبل از
بازید. به همین دلیل توصیه می شود قبل از شروع بازی به صورت امتحانی چندین بار نظاره گر این بازی باشید. بدین صورت 

 .ل را می توانید برداشت کنید و در این بازی برنده باشیدکه بتوانید تشخیص دهید که روی چه ضریبی و با چه مبلغی پو

 روش بردن در بازی انفجار

یکی از جذابیت های بازی انفجار این است که ضرایب آن به صورت مداوم تغییر می کند و به همین سود حاصل از آن نیز برای 
ی که تبهر کافی در این بازی ندارید، ابتدا مبلغ هر کاربر متغیر و متفاوت خواهد بود. به همین دلیل می توان گفت در صورت

 .شرط بندی را انتخاب کرده و سپس ضریب شرط بندی را تعیین کنید

برای این کار می توانید از پنل ضریب خودکار بازی انفجار استفاده کنید. با این کار به محض رسیدن نمودار به این عدد ضریب، 
خود را برداشت کنید. چون در این روش پول به صورت خودکار وارد حساب کاربری می متوقف می شود و می توانید سریعا پول 

 .شود

اما در صورتی که تمایلی به این روش ندارید یا مهارت و تجربه کافی برای بازی انفجار دارید، می توانید ضریب شرط بندی را 
 .از اتمام هر بازی به صورت دستی برداشت کنید روی عدد بی نهایت قرار دهید. با این روش می توانید مبلغ برد را پس

 تومان 50سایت شرط بندی با شارژ 

یکی از امکاناتی که برخی از سایت های شرط بندی معتبر به منظور افزایش رضایت کاربران فراهم می کند، امکان شرط بندی 
. این کار برای کاربران مبتدی که به تازگی در هزار تومان است 50در بازی های کازینو یا سایر قسمت های سایت صرفا با مبلغ 

سایت های شرط بندی فعالیت می کنند، پیشنهاد می شود. چون در صورتی که اطالعات و تسلط کمی نسبت به بازی های 
 .کازینو آنالین داشته باشید، و اشتباه بازی یا شرط بندی کنید، ممکن است مبلغ زیادی را از دست دهید

هزار تومان در چه سایت هایی ارائه می شود؟ برای  50ست بررسی کنید که کم ترین مبلغ شرط بندی با شارژ بنابراین کافی ا
 :هزار تومان را برای کاربران فراهم کرده اند 50مثال سایت های زیر امکان شرط بندی با مبلغ 

 سایت مجیک بت  .1

 سایت آس بت  .2

 سایت تک بت  .3

 سایت حضرات بت  .4

 سایت هات بت  .5

 



 فجار رایگانبازی ان

همان طور که می دانید بازی انفجار یک بازی پر سود و پولساز محسوب می شود. به همین دلیل کاربران با اطمینان خاطر 
زیادی در این بازی سرمایه گذاری و شرط بندی می کنند. در صورتی که ممکن است به خوبی با فضای بازی آشنا نباشند. به 

مهارت و تسلط کافی برای بازی انفجار ندارید، در سایت هایی که به صورت رایگان یا مبالغ کم همین دلیل توصیه می شود اگر 
 .امکان شرط بندی و بازی انفجار رایگان را فراهم می کنند، شرکت کنید

کم و در  برخی از سایت ها به منظور افزایش استقبال کاربران و افزایش و جلب اعتماد آن ها امکان شرط بندی با مبالغ بسیار
هزار تومان را برای کاربران فراهم کرده اند. همچنین زمانی که برای اولین بار حسابتان را شارژ می کنید، برخی از سایت  10حد 

ها بونوس رایگان شرکت در بازی های کازینویی را ارائه می کنند که می توانید از این شانس برای شرکت در بازی انفجار رایگان 
 .داستفاده نمایی

 بازی آنالین انفجار

 

 .برای درک بهتر و یادگیری آسان تر بازی انفجار در ادامه با یک مثال شروع می کنم

هزار تومان را به عنوان مبلغ شرط  100ازی انفجار می شوید. سپس مبلغ فرض کنید که شما به عنوان یک کاربر وارد سایت ب
قرار می گیرد. بنابراین  2بندی انتخاب یا وارد می کنید. سپس ضریب بازی به صورت خودکار و بر اساس انتخاب شما روی عدد 

 .قرار گیرد 2باید منتظر باشید که نمودار روی ضریب عدد 

 2روی نمودار بسته شود، در این بازی بازنده خواهید بود. اما اگر ضریب نمودار از روی عدد  2دد اگر ضریب قبل از رسیدن به ع
برابر مبلغی که واریز کرده اید را برداشت کرده و در این بازی برنده باشید. به همین دلیل می توان گفت  2بگذرد، می توانید 

 .کمی شانس استشرط برنده شدن در این بازی داشتن سرعت عمل، مهارت و 

روش دیگری نیز وجود دارد. برای مثال زمان شرط بندی و تعیین ضریب می توانید ضریب را روی عدد بی نهایت قرار دهید. در 
 .این صورت می توانید به صورت دستی و هر زمان که خواستید شرط را بسته و مبلغ را برداشت کنید



به همین دلیل پیشنهاد می شود برای شروع بازی عدد ضریب را روی حالت اتوماتیک تنظیم کنید تا سود شما از دست نرود. 
 .بسته شده و همین مقدار کم باعث برد یا باخت شما شود 2.1چون در این حالت ممکن است نمودار روی عدد 

 قوانین بازی انفجار چیست؟

که بازی های کازینویی ارائه می کنند، برای افزایش امنیت کاربران و اطالعاتی که در سایت  به طور کلی سایت های شرط بندی
 .ها درج می کنند، قوانینی را برای بازی ها مشخص می کند. در این میان بازی انفجار نیز مستثنی نیست

 :از جمله قوانین مهم این بازی می توان به موارد زیر اشاره کرد

 .سال رسیده باشید 18باید حتما به سن قانونی  برای شرکت در بازی .1

ابتدا قوانین و راهنمای بازی در بخش مقررات سایت مورد نظرتان را مطالعه و موافقت خود را با تمام شرایط و قوانین  .2
 .سایت اعالم کنید

 .برد و باخت و تعیین مبلغ شرط بندی کامال بر عهده کاربر است .3

یا کد مخرب ممنوع است. در صورت رعایت نکردن این مورد و استفاده از هر گونه موارد استفاده از هر گونه ربات، بات  .4
 .ذکر شده متخلف شناخته می شوید

 Limit در صورت مشاهده هر گونه موردی مبنی بر تخلف یا کالهبرداری و تقلب، تیم پشتیبانی اجازه دارد که اکانت کاربری را

 .محدود( یا به طور کامل مسدود کند)

 موزش تکنیک های مخفی بازی انفجارآ

برای شروع بازی انفجار باید یک رقم را به عنوان مبلغ شرط بندی انتخاب نمایید. در تعیین رقم هیچ گونه محدودیتی وجود 
ندارد. در واقع تعیین ایم مبلغ به میزان ریسک پذیری شما وابسته است. به همین دلیل باید متناسب با عالقه و مهارت خود 

 .بلغ شرط بندی را انتخاب نماییدم

بازی با رشد نمودار درج شده در صفحه اصلی این بازی آغاز می شود. همزمان با شروع شدن بازی عدد موجود روی نمودار نیز 
افزایش پیدا کرده و جابه جا می شود. این عدد همان ضریب درج شده روی نمودار است. در هر دست بازی انفجار این عدد روی 

 .قسمتی از نمودار متوقف می شودیک 

کلیک کنید. برای مثال  "برداشت"برای برنده شدن در این بازی باید روی ضریبی که نمودار روی آن متوقف شده، روی دکمه 
کلیک کرده و می خواهید  5هزار تومان انتخاب کرده اید، و در دست اول روی ضریب  50در صورتی که رقم شرط بندی را مبلغ 

 .هزار تومان برداشت کنید 250برابر شده و می توانید مبلغ  5برداشت کنید، پول شما سود را 

 ترفند برد در بازی انفجار

یکی از اشتباهات رایجی که برخی از کاربران تازه کار در بازی انفجار انجام می دهند این است که پس از چندین بار  .1
افزایش می یابد. اگر پس از چندین دست بازی کردن در این بازی کردن می بینند که ضریب بازی به صورت متوالی 



بازی ضرایب به صورت صعودی افزایش یافت، از بازی دست بکشید. چون به زودی ضرایب این بازی در پایین تر اعداد 
 .متوقف می شود

برداشت "کمه یکی از نکات مهمی که زمان بازی انفجار باید به آن توجه داشته باشید، تنظیم کردن بازی روی د .2
 .است. با تنظیم کردن این آپشن مشخص می کنید که بازی دقیقا در چه ضریبی متوقف شود "خودکار

در نگاه اول ممکن است تصور کنید که این آپشن بیهوده و غیر کاربردی است. اما پس از چندین دور بازی کردن و زمانی که 
د ضرایب احتمالی که روی نمودار نمایش داده می شود را پیش بینی یک کاربر حرفه ای باشید از طریق این آپشن می توانی

 .کنید

در واقع این گونه برداشت خودکار به موقع تبدیل به اصلی ترین تصمیم شما خواهد شد. برای مثال زمانی که حتی یک ثانیه از 
ی آپشن برداشت خودکار را تنظیم کنید، ضریب روی نمودار گذشته باشد، برای تعیین رقم بازی تاثیر گذار خواهد بود. اما وقت

 .هر وقت بازی به ضریب مشخص شده برسد، همان جا برداشت انجام می شود

عالوه بر این، در صورتی که به هر دلیل مانند کم شدن سرعت یا قطع اینترنت، زنگ خوردن گوشی، خاموش شدن لپ تاپ، 
 .خاموش شدن موبایل و ... در امان باشید

 ایگانبازی انفجار ر

یکی از ویژگی های منحصر به فرد بازی انفجار این است که به برخی از کاربران امکان بازی کردن به صورت رایگان را فراهم 
سایت شرط  کرده است. برای این که بتوانید به صورت رایگان در بازی انفجار بازی کنید، ابتدا باید حساب کاربری خود را در یک

 .معتبر شارژ نمایید. سپس روی گزینه بونوس بازی انفجار کلیک کنید بندی

این بونوس صرفا در برخی از سایت های شرط بندی معتبر به کاربران داده می شود. با کلیک روی این گزینه می توانید به این 
 .بازی به صورت رایگان دسترسی داشته و در آن مهارت و تجربه کسب کنید

 دانلود اپلیکیشن بازی انفجار 

ن بازی به صورت تحت اپلیکشن و راحتی کار کاربران حرفه ای طراحی یکی از بهترین ویژگی های بازی انفجار این است که ای
و راه اندازی شده است. دانلود و نصب اپلیکیشن بازی انفجار زمانی توصیه می شود که آموزش بازی انفجار را به صورت کامل 

 .دیده اید و یک مهارت نسبی به دست آورده اید

د، یکی از شروط اصلی برای برنده شدن در این بازی داشتن سرعت عمل باال و همان طور که در پاراگراف های باالتر ذکر ش
کافی است. به همین دلیل با نصب اپلیکیشن می توانید در سریع ترین زمان ممکن بهترین عکس العمل را نشان دهید. یکی از 

یچ محدودیتی به این بازی بدون فیلتر مزایای دیگر نصب اپلیکیشن این بازی این است که می توانید به صورت مداوم و بدون ه
 .دسترسی داشته باشید

 روش دانلود اپلیکیشن بازی انفجار

https://1xbetiran.co/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C/
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ختانه سایت های شرط بندی زیادی در سراسر دنیا بازی انفجار را به کاربران ارائه می کنند. اما توجه داشته باشید که این خوشب
بازی برای کاربران ایرانی محدود و فیلتر شده است. به همین دلیل برای وارد شدن به سایت شرط بندی و انتخاب بازی انفجار 

 .باید از فیلتر شکن استفاده کنید

پس از این که وارد سایت شرط بندی دارای بازی انفجار شدید، یک لینک جداگانه در سایت های معتبر قرار داده شده که لینک 
نصب اپلیکیشن است. روی لینک کلیک کرده و اپلیکیشن را آسان و سریع نصب کنید. پس از نصب شدن به راحتی می توانید 

 .ربری ثبت شده وارد بازی شویدحساب کاربری ساخته یا از طریق حساب کا

با این کار، پس از وارد شدن به برنامه سریعا به آدرس جدید بازی انفجار منتقل می شوید. در واقع این سیستم و پلتفرم منحصر 
به فرد آن از سرعت عمل بسیار باالیی برخوردار بوده و به راحتی می توانید در حین بازی عکس العمل های خوب و صحیحی 

 .ته باشید تا در بازی برنده شویدداش

 بازی کازینو انفجار

همان طور که می دانید یکی از بهترین آپشن ها و ویژگی های منحصر به فرد سایت های شرط بندی این است که بازی انفجار 
نید بازی انفجار ورژن را با الگوریتم های ویژه ای ارائه می کنند. به همین دلیل پس از وارد شدن به هر سایت شرط بندی می توا

 .را انتخاب کرده و شروع به شرط بندی کنید 2یا ورژن  1

خوشبختانه سایت های شرط بندی زیادی از جمله سایت شرط بندی ایرانی معتبر در این زمینه فعالیت می کنند. برای بازی 
ید. سپس روی گزینه کازینو آنالین کردن در سایت های شرط بندی ابتدا یک سایت شرط بندی معتبر و مطمئن را انتخاب کن

 .کلیک کرده و لیست بازی های کازینویی را مشاهده کنید

را انتخاب کنید. برخی از سایت های شرط بندی بازی کازینو انفجار را در یک بخش  2یا ورژن  1سپس گزینه بازی انفجار ورژن 
خش داشته باشند. سپس ضریب و مبلغ مورد نظر برای شرط جداگانه قرار می دهند تا کاربران دسترسی سریع و آسانی به این ب

 .بندی را انتخاب نمایید تا وارد بخش اصلی بازی شوید

 



 ترفندهای برنده شدن در بازی انفجار

با وجود این که بازی انفجار در طی سال های اخیر شناخته شده است، اما برای برنده شدن در آن ترفندهایی نیز وجود دارد. با 
و شناخت این ترفندها با شناخت و مهارت بیشتری می توانید در شرط بندی های بازی انفجار برنده باشید و سود  یادگیری

 :باالیی را با توجه ضرایب بازی به دست آورید. از جمله مهم ترین ترفندها به شرح زیر است

نفجار این است که با شرط بندی یکی از مهم ترین و ضروری ترین ترفندهای بازی ا :با شرط بندی کم شروع کنید  .1
های کم شروع کنید. این مورد در صورتی که جزء کاربران تازه کار هستید، باید با شرط بندی های کم شروع کنید. 

هزار تومان هم کفایت می کند. سپس در طول بازی و با  15تا  10برای مثال برای شروع انتخاب شرط بندی های 
 .تجربه کافی در این بازی به دست آورید گذشت زمان می توانید مهارت و

با وجود این که در بازی انفجار عکس العمل سریع داشتن خوب است، اما اگر در  :در یک مکان آرام بازی کنید  .2
انجام این بازی و کلیک کردن های سریع و بی دلیل عجله کنید، پول بیشتری را از دست می دهید. به همین دلیل 

 .فزایش تمرکز خود بازی کردن در یک محیط آرام را انتخاب کنیدتوصیه می شود برای ا

زمانی که یک شرط بندی کم را انتخاب می کنید، همچنین در یک محیط آرام بازی می  :بازی را تحلیل کنید  .3
ازی کنید با احتمال و شانس بیشتری می توانید بازی انفجار را تحلیل کنید. برای مثال می توانید ضرایب متغیر این ب

را مشاهده کرده و بررسی کنید که الگوریتم های این بازی چگونه تغییر می کند. سپس در مراحل بعدی بازی به 
 .صورت حرفه ای تر بازی کنید

 .از سیستم شرط بندی استفاده کنید  :در کازینو آنالین  .4

طبق مدلی که شرط قبلی خود پیش رفته  در بازی انفجار پولی از یک سیستم استفاده کنید تا بتوانید شرط بعدی خود را بر
درصد افزایش دهید. در واقع با سیستم شرط  50است، تغییر دهید. برای مثال هر بار که در این بازی برنده شدید، شرط خود را 

یش بندی آنالین می توانید شانس برنده شدن خود را در بازی انفجار و حتی سایر بازی های شرط بندی برای کوتاه مدت افزا
 .دهید

 سایت بازی انفجار با شارژ اولیه رایگان

بسیاری از سایت های شرط بندی معتبر به منظور افزایش رضایت کاربران بونوس یا پاداش هایی را برای برخی از بازی های 
نفجار را ندارید و می کازینویی از جمله بازی انفجار به کاربران ارائه می کنند. اگر در حال حاضر مهارت کافی برای انتخاب بازی ا

 .خواهید فعال به صورت رایگان این بازی امتحان کنید

باید از طریق سایت هایی که این بازی را به صورت رایگان ارائه می کنند، ثبت نام کنید. در برخی از سایت های شرط بندی 
می گیرد که امکان بازی کردن به صورت  پس از وارد شدن و انتخاب بازی انفجار، یک بونوس رایگان در اختیار کاربران قرار

 .رایگان را به کاربران می دهد

 

 

 



 آموزش بازی انفجار با گوشی

برخی از کاربران به دلیل راحتی کار و عالقه خود ترجیح می دهند با استفاده از تلفن همراه در سایت های شرط بندی و بخش 
زم نیست که برای اجرای ترفندها و تکنیک های برنده شدن در آن به کازینو آنالین فعالیت کنند. پس از انتخاب بازی انفجار ال

 .یادگیری تک تک پلتفرم ها بپردازید

بلکه توصیه می شود تمرکز خود را روی یادگیری ترفندهای بیشتر و افزایش مهارت خود قرار دهید. عالوه بر این، باید بتوانید 
در نظر گرفته می شود را بشناسید و تحلیل کنید. در واقع برای پرداختن به الگوریتم ها و ضرایبی سیستمی که برای این بازی 

 .بازی انفجار با گوشی کافی است که اپلیکیشن این بازی را نصب کرده، اکانت ساخته و در آن فعالیت خود را شروع کنید

 ویژگی سایت های معتبر ارائه دهنده بازی انفجار

راسر دنیا و ایران بازی انفجار را ضرایب باال ارائه می کنند، اما ممکن است برخی از آن با وجود این که سایت های زیادی در س
ها اعتبار کافی داشته باشند. به همین دلیل برای شروع بازی باید از معتبر بودن سایت شرط بندی و ارائه دهنده بازی انفجار 

 .اطمینان حاصل کنید

زیر هستند به عنوان سایت معتبر برای شرط بندی در بازی انفجار شناخته می  به طور کلی سایت هایی که دارای ویژگی های
 :شوند

 مجهز شدن به درگاه بانکی مستقیم برای افزایش موجودی یا برداشت از حساب .1

 ارائه پشتیبانی آنالین به کاربران  .2

 ارائه ضرایب باال برای بازی  .3

 مجهز شدن بازی به سیستم خودکار  .4

 مجهز شدن به بخش پیش بینی ورزشی  .5

 بهترین سایت های شرط بندی بازی انفجار

 



معرفی می کنیم. این سایت ها با ارائه ضرایب در این قسمت بهترین سایت های شرط بندی برای انتخاب و انجام بازی انفجار را 
باال و سودهای قابل توجه توانسته اند جزء بهترین سایت های معتبر شناخته شوند. در واقع این سایت ها با به روز رسانی کردن 

 .الگوریتم های بازی انفجار توانسته اند نظر کاربران زیادی را جلب کنند

ئه ضرایب باالتر سبب می شود که کاربران بتوانند برای به دست آوردن سودهای بیشتر با ریسک به روز رسانی الگوریتم ها و ارا
 .های کم تر فعالیت و بازی کنند

 :بهترین سایت های بازی انفجار ایرانی عبارتند از

 سایت شرط بندی تاینی بت .1

 سایت پابلو بت علیشمس .2

 سایت فاز بت .3

 90سایت بت بال  .4

 سایت حضرات بت .5

 بت دنیا جهان بختسایت هات  .6

 ساشا سبحانی ABT90 سایت .7

 بت مجیک شادمهر عقیلی .8

 سایت تتل بت .9

 امیر مقصود نیا تتلو .10

 سایت مگاپری .11

 قمار بازی انفجار

همان طور که می دانید سایت های شرط بندی در گذشته با نام دیگر قمار بازی شناخته می شد. در واقع منظور از این نام 
 .های کازینویی دارند، در این سایت ها ثبت نام می کنند گذاری این است که کاربران عالقه مند به تجربه ریسک پذیری در بازی

یکی از بهترین بازی های کازینو آنالین که طرفداران زیادی دارد، بازی انفجار است. در قمار بازی آنالین نیز کاربران روی ضرایب 
واقع شرط شرکت کردن در مختلف بازی ها شرط بندی کرده و در صورت برنده شدن، سود خوبی را به دست خواهد آورد. در 

 .این بازی ها نشان دهنده ریسک پذیری کاربرانی است که به قمار کردن عالقه زیادی دارند

 پیش بینی انفجار

یکی از ویژگی های جالب و وسوسه برانگیز در بازی انفجار این است که پس از چندین دست بازی کردن می توانید شاهد افزایش 
 .در صورتی که این روال می تواند به عنوان یک چراغ خطر برای پیش بینی بازی انفجار شناخته شودتعداد ضرایب بازی باشید. 

کاربران حرفه ای می دانند که در چنین شرایطی باید بازی را ترک کنند. چون در چنین شرایطی سریعا ضرایب افت کرده و 
 .ممکن است خود را از دست دهید
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 هک بازی انفجار

یکی از سواالت متداولی که برخی از کاربران می پرسند این است آیا ممکن است بازی انفجار هک شود؟ آیا ممکن است اطالعات 
حساب کاربری کاربران دزدیده شود؟ همان طور که در ابتدای مقاله ذکر شد بازی انفجار با استفاده از الگوریتم های بسیار 

 .پیچیده و خاص طراحی شده است

از امنیت بسیار باالیی برخوردار است. عالوه بر این، با وجود این که حدود  md5 ین این الگوریتم با مجهز شدن به کدهایهمچن
 .سال از طراحی این بازی می گذرد، تاکنون هیچ کس نتواسته این بازی را هک کند 8

 بهترین سایت شرط بندی بازی انفجار

نه ای است که برای شروع شرط بندی در این سایت، سایت های مختلف را آنالیز می محبوبیت بازی انفجار بین کاربران به گو
کنند. یکی از مهم ترین فاکتورهایی که در افزایش رضایت کاربران و جذب آن ها اهمیت و تاثیر زیادی دارد، ارائه ضریب های 

ن سود و درآمد بیشتری به دست آورند. عالوه بر باال است. بدین صورت که کاربران بتوانند با شرط بندی روی ضرایب باال میزا
این، یکی از فاکتورهای مهم دیگر، پشتیبانی از روش های مختلف برای افزایش موجودی و شارژ حساب است. کاربران همواره 

 .به دنبال روش هایی آسان و سریع برای افزایش موجودی حسابشان می گردند؛ تا بدون اتالف وقت شروع به بازی کنند

بنابراین برای معرفی بهترین سایت های شرط بندی، تحلیل و بررسی های مختلف روی سایت های مختلف انجام شده و سایت 
 :های زیر به عنوان بهترین سایت های شرط بندی بازی انفجار معرفی می شود

 سایت هات بت .1

 سایت بت فوروارد .2

 تسایت وان ایکس ب .3

 90سایت ای بی تی  .4

 سایت پابلو بت .5

 الگوریتم بازی انفجار هات بت

رین ضرایب طراحی اجرا شده است. در این سایت باالت سایت شرط بندی هات بت یکی از بهترین الگوریتم های بازی انفجار در
و ارائه شده است. همچنین با امکانات ویژه ای که در این سایت قرار داده شده، کاربران می توانند از امکانات مطلوب این بازی 

 .بهره مند شوند

ند عالوه بر این، با توجه به این که سایت شرط بندی هات بت یک سایت شرط بندی بسیار معتبر است، کاربران زیادی می توان
انواع بازی های کازینویی از جمله بازی انفجار آنالین را با ضرایب باال و حتی شرط بندی های مبلغ باالتر امتحان کرده و سود 

 .قابل توجهی به دست آورند
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 آموزش بازی انفجار با گوشی

استفاده از تلفن همراه را یکی از بهترین ویژگی سایت های شرط بندی معتبر این است که امکان بازی کردن و شرط بندی با 
برای کاربران فراهم می کنند. در واقع در این سایت ها یک گزینه نصب اپلکیشن نیز در اختیار کاربران و عالقه مندان قرار می 
گیرد که با کلیک روی آن توسط تلفن همراه می توانند به صورت مستقیم اپلیکیشن بازی انفجار و سایت شرط بندی را روی 

 .کنند. یکی از بهترین ویژگی های نصب بازی انفجار این است که می توانید با سرعت عمل سریع تری بازی کنیدآن نصب 

در واقع آموزش بازی انفجار با گوشی بدین صورت است که ابتدا باید حساب کاربری خود شده یا حساب کاربری جدید بسازید. 
زینه ها و روش هایی که در سایت ارائه می شود، افزایش دهید. سپس پس از آن موجودی حسابتان را با کلیک روی یکی از گ

روی بازی انفجار کلیک کنید تا وارد صفحه اصلی شوید. در این صفحه اطالعات و جدول مربوط به ضریب و مبلغ شرط بندی 
ی نمودار شروع به باال نمایش داده می شود. سپس باید روی دکمه شروع کلیک کنید تا بازی شروع شود. پس از شروع شدن باز

 .ثانیه بازی تمام شده و نمودار روی یک عدد متوقف می شود 6رفتن می کند و سپس در عرض 

وظیفه شما به عنوان کاربر این است که سریعا روی دکمه برداشت کلیک کنید تا سود بازی از دست نرود. شرط برنده شدن این 
ید و انتخاب کرده اید، با ضریبی که نمودار روی آن متوقف شده، یکسان است که ضریب شرط بندی که در ابتدا حدس زده ا

باشد. یکی از بهترین ویژگی های بازی انفجار با گوشی این است که بدون نگرانی از خاموش شدن فیلتر شکن می توانید در 
 .بهترین زمان سریعا روی دکمه برداشت کلیک کنید و عکس العمل سریع و مناسبی داشته باشید

 بهترین زمان برای بازی انفجار

طبق بررسی های انجام شده یکی از بهترین ترفندهایی که تاثیر زیادی در افزایش ضرایب بازی انفجار و افزایش احتمال برنده 
شدن در بازی را دارد، انتخاب زمان و ساعت مناسب برای شرکت در بازی است. برای مثال طبق بررسی های انجام شده بهترین 

 .ن برای بازی انفجار در شب و زمانی است که کاربران زیادی در سایت و به ویژه در بازی انفجار حضور دارندزما

در این زمان کاربران معموال با مبالغ مختلف در بازی انفجار شرط بندی می کنند و سایت نیز با توجه به این که می داند قسمت 
ده می شود، ضرایب باالیی را به کاربران اختصاص می دهد. بنابراین برای این تاریخچه توسط برخی از کاربران بررسی و مشاه

 .که با شانس بیشتری در بازی انفجار برنده شوید، شب و زمان شلوغ بودن سایت در بازی شرکت کنید

 نحوه چت در بازی انفجار آنالین

گزینه چت بازی است. با کلیک روی این گزینه می  یکی از گزینه هایی که پس از وارد شدن به بازی انفجار مشاهده می کنید،
توانید با کاربران دیگر که در سایت و بازی انفجار حضور دارند، چت کنید. در واقع هدف از قرار دادن این گزینه این است که با 

 .کاربران تعامل داشته و سواالت خود را در مورد بازی مطرح کنید

زی کردن و شرط بندی و انتخاب ضریب مناسب را به شما آموزش می دهند. بنابراین با بسیاری از کاربران حرفه ای نحوه با
شانس بیشتری می توانید برنده شوید. عالوه بر این، نحوه چت در بازی انفجار بدین صورت است که ابتدا باید قوانین و قواعدی 

 .که برای چت وجود دارد بپذیرید و سپس وارد صفحه چت شوید

  


