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دقیقه)45باال؛ سال به12ازیکن؛ ب7تا 2(



: داستان* 

فروش برسانند. ترین سود ممکن، بهکنند محصوالت خود را با بیشوکار پرداخته و تالش میمزرعه، به کشت3یا 2ها، در بازیکن
-دستتري را بهتري را ارائه کند، سود بیشي خاص، تعداد بیشیا چند نوع دانهمحصوالت، بازیکنی که از یکدر هنگام فروش 

، از طریقِ کاشتن، درو کردن و فروختنِ محصوالت است. »طال«ترین مقدار دست آوردنِ بیشبهخواهد آورد. هدف بازي، 

* اجزاء بازي: 

موجود از آنهاي کارتدر این بازي وجود دارد. روي هر کارت، تعداد ،ي مختلفگونه11از»دانه«کارت154»:دانه«هاي کارت
:استشدههداد، نشانخصوصي بهگونه

12ي سویا در بازي موجود است...کارت از دانه

ي تعداد سکّهخصوص، چهي بهونهتعداد دانه از آن گازاي چهبهدهد که در پایینِ هر کارت قرار دارد، نشان میکه-»سنجدانه«
طال نصیبِ بازیکن خواهد شد:

سودي براي شما نخواهد داشت؛، هیچباقالیيدانه3تر از کم
کنید؛ دریافت میسکّه 1، شما باقالیي دانه4یا 3ازاي هر به

سکّه8تر، دانه یا بیش8ازاي سکّه و به7دانه، 7ازاي سکّه؛ به5دانه، 6یا 5ازاي به

ي لوبیاي آبی / دانه20ي لوبیا چیتی / دانه22ي قهوه / دانه24:خصوص در بازيي بههاي موجود از هر گونهتعداد کارت
ي لوبیا قرمز /دانه8بلبلی / ي لوبیاي چشمدانه10ي سویا / دانه12ي لوبیا سبز / دانه14/ باقالیي دانه16ي لوبیاي تُند / دانه18
ي کاکائودانه4/ي باغیلوبیاي دانه6

قوانین بازييکتابچه» / ي سوممزرعه«کارت 7



-دسترساند و طال بهفروش میهایش را بهي طال هست. وقتی بازیکنی، دانهپشت هر کارت دانه، یک سکّههاي طال:سکّه* 
کند:هاي طال تبدیل میهاي دانه را برگردانده و به سکّههایی که باید دریافت کند، کارتتعداد سکّهآورد، بهمی

 یک کارت شتي طال= یک سکّه»دانه«پ

در هر کند. مزرعه آغاز می2شود. هر بازیکن، بازي را با ي او محسوب میروي هر بازیکن، مزرعهي پیشِمحوطهها:* مزرعه
شکل ها، بهها در مزرعهي چیدمان کارتمحدودیتی ندارد (نحوهها هیچنوع دانه کاشت ولی تعداد دانهتوان یکمزرعه فقط می

:زیر است)

:سازيآماده* 

کارت 5هاي دانه را خوب بر زده و به هر بازیکن، ترین بازیکن، کارترا به جعبه برگردانید! مسن»ي سوممزرعه«هاي کارت
گیرد. در دست می- شان را برهم بزندکه ترتیببدون آن-هایی را که دریافت کرده دهد: دست آغازینِ بازیکن. بازیکن، کارتمی

بازیکن دست لین کارتاو

-ها را دقیقاً بهبازیکنان باید دانهشان را برهم بزنند! هايدلیلی حق ندارند ترتیب کارتهیچوجه و بههیچبازیکنان به* نکته:
ا را هکشد، باید آنهاي جدیدي میکه بازیکن، کارتشان بکارند. وقتیهاياست، در مزرعههمان ترتیبی که دریافت کرده

ترتیب، پشت آخرین کارت خود بگذارد. یکی برداشته و بهیکی

ستون «تشکیل بدهید. کنار این ستون، کمی جا براي » ستونِ کشیدنی«هم گذاشته و یک روي-پشتبه- مانده را هاي باقیکارت
کند.زي را آغاز می، با»کنپخشکارت«چپِ بگذارید. بازیکنِ سمت» هاي سوختهکارت



چگونگی بازي: * 

دهد:محسوب شده و عملیات زیر را انجام می»بازیکن فعال«هر بازیکن، در نوبتش، 

هاي دانه)ها (کارت) کاشتنِ دانه1

هاي دانه) کشیدن، معامله کردن و بخشیدنِ کارت2

شدهههدیشده و هاي معاملهدانه) کاشتنِ 3

ي جدیدهاي دانه) کشیدنِ کارت4

اي دانه:ه* کاشتنِ کارت

از هاي داخلِ یکیهایش بکارد. اگر این دانه (کارت) با دانهاز مزرعهباید اولین کارت دستش را در یکی»بازیکن فعال«
تواند دانه صورت، بازیکن میدر غیر ایننظر بکارد. ي موردتواند آن را در مزرعهخوانی داشته باشد، بازیکن میهایش هممزرعه

کدام از خوانی نداشته باشد و هیچهایش همکدام از مزرعهاش بکارد. اگر کارت بازیکن، با هیچهاي خالیزرعهرا در هر یک از م
ي هایش را درو کرده و محصوالتش را بفروشد و سپس همان کارت را در مزرعهاز مزرعههایش هم خالی نباشد، او باید یکیمزرعه
اَش بکارد.شدهخالی

تواند کارت سومی را وجه نمیهیچروش بکارد. در این مرحله، بازیکن بههماناَش را نیز بهکارت بعديدتوانمیسپس بازیکن 
کند. بکارد. اگر بازیکن، هیچ کارتی در دست نداشته باشد، این مرحله را رد می

: هاي دانهدنِ کارتهدیه کر* کشیدن، معامله کردن و 

ها را براي تواند این کارتدهد. بازیکن میرو، در وسط میز بازي قرار میها را کشیده و بهبازیکن، دو کارت باالییِ ستون کارت
هاي بعدي پیش خودش نگه دارد / یا / با سایر بازیکنان معامله کند / یا / به سایر بازیکنان ببخشد. کاشت

بدهد.شده را معامله کند یا به دیگران پیشنهاد هاي کشیدهتواند کارتبازیکن می

* مثال:



را براي خود نگه دارد و آن را کنار ي باغیلوبیاگیرد کشد. او تصمیم میو یک کارت سویا میي باغیلوبیااستیو، یک کارت 
خواد؟ با کمال میل با یه لوبیا قرمز ي سویا رو میکسی این دونه"کند: ي سویا را براي معامله پیشنهاد میگذارد. سپس دانهمی

"...کنمعوضش می

* قوانین معامله و بخشش:

تواند با دیگران وارد معامله شود. فقط بازیکن فعال می-

تازگی کشیده یا دو کارت از دست خود را معامله / اهدا کند.تواند دو کارتی را که بهبازیکن فعال می-

* مثال:

"کنم!از دستم، با یه لوبیا قرمز عوض میي یه لوبیاي آبی اضافهي سویا رو بهمن این دونه"گوید: استیو می

شان براي معامله استفاده کنند.هاي دستتوانند از کارتبازیکنان غیرفعال فقط می-

شده را براي خود کنار گذاشت، معامله کرد یا اهدا کرد، معامله یا اهدا که دو کارت کشیدهاز اینپستواند بازیکن فعال می-
ي دستش ادامه دهد.هاکردن را با کارت

:نکته* 

ي ها را تا مرحلهآورند، در دست بگیرند؛ باید آندست میهایی را که از طریق معامله یا بخشش، بهتوانند کارتبازیکنان نمی
هاي وجه حق ندارند ترتیب کارتهیچتوان دوباره معامله کرد یا بخشید. بازیکنان بهها را نمیبعدي، کنار بگذارند. این کارت

کهنشان استفاده کنند. براي ایهاي دستیک از کارتشان را برهم بزنند ولی اجازه دارند براي معامله یا بخشش، از هردست
از دستش خارج کند که معامله یا - براي معامله یا بخشش- درستی انجام شود، بازیکن فقط وقتی حق دارد کارتی را این کار به

بخشش، پذیرفته شده باشد.

:بخشیدن (اهدا کردن)* 

که در دستش دهد کارتش را اهدا کند تا ایناز اوقات ترجیح میگرچه معامله کردن به بخشیدن ترجیح دارد، بازیکن در بسیاري
هایش بکارد.از مزرعهنگه دارد زیرا هر کارتی را که در دستش نگه دارد، باالخره باید در یکی



توانند به بازیکن هایی را از دست خودش، ببخشد. سایر بازیکنان فقط میا که کشیده یا کارتتواند دو کارتی ربازیکن فعال می
شده).هاي کشیدهشان (نه از کارتهاي دستفعال، کارت اهدا کنند و فقط از کارت

د دهند و پیشنهادشان پذیرفته شود، هایی را پیشنهاپس، بازیکنان باید ابتدا کارتندارد!فته شدنبخشش، نیازي به پذیر
شان خارج کنند.که کارت را از دستز آناپیش

ي بعد کاشته شوند. این مرحله تا جایی شده در این مرحله، باید در مرحلها اهداهاي معامله یشده و سایر کارتدو کارت کشیده
یابد که بازیکن فعال، دیگر نتواند هیچ معامله یا بخششی را ترتیب دهد.ادامه می

شده:شده و اهداهاي معامله) کاشتنِ دانه3

بازیکن فعال کارند.هاي خود میاند، در مزرعه، دریافت کردههایی را که از طریق معامله یا بخششبازیکنان، در این مرحله، کارت
هاي دانه) به خود بازیکن بستگی دارد ها (کارتنیز بکارد. ترتیبِ کاشت دانهکه کشیده و براي خود نگه داشتهرا باید هر کارتی 

هاي خود را از مزرعهداشت) در هر لحظه، یکیتوانند (و احتماالً نیاز هم خواهندها باید کاشته شوند. بازیکنان میي آنولی همه
فروش برسانند.درو کرده و محصوالتش را به

:نکته* 

ي یک کارت لوبیاي آبی از دستش، با اضافهکه یک کارت سویا و یک کارت گاردن لوبیا کشید، کارت سویا را بهاستیو، بعد از این
ي معامله دارد. حاال که مرحلهکند. استیو، کارت گاردن لوبیا را براي خود نگه میاز دست آنا، عوض مییک کارت لوبیا قرمز

کارد و ي اولش میهایش بکارد. او  ابتدا لوبیاي قرمزش را در مزرعهپایان رسیده، استیو باید دو کارت جدیدش را در مزرعهبه
کارد:ي دومش میسپس گاردن لوبیایش را در مزرعه

ي خالی هم وجود نداشته خوانی ندارد و مزرعههایش همیک از مزرعهاي را بکارد که با هیچاگر بازیکن مجبور باشد کارت دانه
از مزارعش را درو خرد یا یکیمی» ي سوممزرعه«کار ایجاد کند. او یا یک باشد، بازیکن باید یک جاي خالی مناسب براي این

کارد. اَش میشدهي جدید یا جدیداً خالیرساند. او سپس کارت دانه را در مزرعهفروش میکرده و به



:هاي جدیدکشیدنِ کارت)4

انتهاي دست خود قرار ترتیب، دریکی برداشته و بهکارت را یکی3کشد. او باید این ها میکارت از ستون کارت3ازیکن فعال، ب
هاي سوخته را بر زده و یک ستون کشیدنی بازیکنی که قرار است کارت بکشد، کارتکه ستونِ کشیدنی، خالی شد، وقتیدهد. 

چپِ ي نوبت بازیکن فعال است و بعد از آن، نوبت به بازیکنِ سمتهاي جدید، آخرین مرحلهدهد. کشیدنِ کارتجدید تشکیل می
رسد. وي می

* درو کردن و فروش محصوالت:

خواهد محصوالت خود را درو کرده و بفروشند، حتی اگر بازیکن فعال نباشند. وقتی بازیکن میتوانند بازیکنان در هر لحظه می
هاي آن مزرعه را ها را باهم بفروشد. براي فروش، ابتدا تعداد کارتي آنهایش را بفروشد، باید همهاز مزرعهمحصوالت یکی

همان تعدادي که باید سکّه ي طال باید دریافت کند. او بهسکّهکند تا ببیند که چندنگاه می» سنجدانه«سپس به کند. مشخص می
هاي ي کارتدارد. بقیهکند و براي خود برمیپشت برگردانده وتبدیل به سکّه میهاي فروشیِ خودش را بهدریافت کند، کارت

دهد.هاي سوخته قرار میاَش را در ستون کارتفروشی

:مثال* 

دست لوبیاي تُند، یک سکّه به3ازاي دهد که او، بهنشان می» سنجدانه«ندش را درو کرده و بفروشد. خواهد لوبیاهاي تُمارك می
انداز کند و سکّه را در بانک خود پسکارت لوبیاي تُندش را برگردانده و تبدیل به یک سکّه می3از خواهد آورد. مارك، یکی

دهد.هاي سوخته قرار میش را در ستون کارتي لوبیاي تُندماندهکارت باقی2او سپس کند. می

کارت لوبیاي تُند در اختیار داشت، 2دست نیاورد. مثالً اگر مارك، فقط اي بهممکن است بازیکنی در هنگام فروش، هیچ سکّه
آورد!دست نمیاي بههیچ سکّه

براي درو انتخاب کند. فقط در صورتی -در آن باشدکارت 2کم که دست-هایش را تواند هرکدام از مزرعهبراي فروش، بازیکن می
کارته باشند. در این حالت، بازیکن اجازه دارد بین هاي بازیکن، تکي مزرعهکارته را درو کرد که همهي یکتوان یک مزرعهمی

هایش، یکی را براي درو و فروش انتخاب کند.کارت



ي سوم:* خریدن مزرعه

مزرعه، در2جاي تواند بهترتیب میبدینبراي خود بخرد.» ي سوممزرعه«بار اجازه دارد یک یکهر بازیکن، در طول بازي، 
کار را انجام دهد. براي که خودش بازیکن فعال نیست، ایندر هر لحظه از بازي و حتی وقتیتواندمیمزرعه، دانه بکارد. بازیکن3

ي باالیی ستونِ بانک خود را برداشته و به ستون سکّه3، بازیکن، براي پرداختسکّه پرداخت. 3باید » ي سوممزرعه«خرید یک 
گذارد. او اجازه دارد هاي خودش میبرداشته و در کنار مزرعه» ي سوممزرعه«فرستد. سپس یک کارت هاي سوخته میکارت

ي جدید براي کاشتنِ دانه استفاده کند.بالفاصله از این مزرعه

ري:* پایان بازي و امتیازشما

از نوبت یک 2ي رسد. اگر این اتفاق، در مرحلهپایان میهاي کشیدنی براي سومین بار خالی شد، بازي بهکه ستون کارتوقتی
کارت، کارت در ستونِ 2ي کافی براي کشیدنِ اندازهاگر بهکند. او ادامه پیدا مینوبت 3ي بازیکن بیفتد، بازي، تا پایان مرحله

رسد. بیفتد، بازي بالفاصله به پایان می4ي کشد. اگر این اتفاق در مرحلهکارت می1فقط کشیدنی نباشد، او

فروشند. هاي خود را درو کرده و میهاي داخل مزرعهشان را کنار گذاشته و کارتهاي دستدر پایان بازي، بازیکنان، کارت
بازیکنی که ها باهم برابر باشند، برد. اگر چند بازیکن، در تعداد سکّهها را در اختیار دارد، بازي را میترین سکّهبازیکنی که بیش

برد.ترین کارت را در دست دارد، بازي را میبیش

اَساسِ تعداد بازیکنان:هاي دیگر بازي، برشیوه* 

شروع کرده و دیگر » سومي مزرعه«هاي کاکائو را از بازي بیرون بگذارید. هر بازیکن، بازي را با یک نفره، دانه3در بازي 
شود.ها، تمام میي خالی شدنِ ستون کارتخرد. بازي، با دومین مرتبهنمی» ي سوممزرعه«

هاي قهوه را از بازي بیرون بگذارید.نفره، دانه5یا 4هاي در بازي

ي به بازیکن آغازکننده» کنپخشکارت«زیکنِ را از بازي بیرون بگذارید. باي باغیلوبیاهاي کاکائو و نفره، دانه7یا 6هاي در بازي
دهد. سایر بازیکنان، کارت می5کارت و به نفر بعدي، 4- هاي ساعتجهت حرکت عقربهدر- کارت، به نفر بعديِ او 3بازي، 

سکّه 3یز از ن» ي سوممزرعه«کشد. قیمت کارت می4کارت، 3جاي ، بازیکن فعال، به4ي گیرند. در مرحلهکارت می6هرکدام، 
یابد.سکّه کاهش می2به 

ي تغییرات زیر:اضافهنفره است، به7تا 3هاي قوانین بازي دوئل نیز مثل بازينفره):2دوئل (بازي *

و کاکائوها را از بازي بیرون بگذارید.ي باغیلوبیاها

بفروشد.اش رامحصوالت مزرعهبازیکن فقط در نوبت خودش حق دارد 

کند).گرداند (از بازي خارج میي بازي برمیسکّه را به جعبه3خرد، می» ي سوممزرعه«زیکنی، یک که باوقتی

رسد.پایان میها براي اولین بار خالی شد، بازي بهکه ستون کارتمحض اینبه



دهد:ترتیبی که گفته شده، انجام میهر بازیکن، در نوبت خود، عملیات زیر را به

شده:ي پیشنهادهاي دانهطل کردنِ کارت) کاشتن یا با1

طل کند. این قانون، شاملِ بازیکن نوبتش، به او پیشنهاد داده، بکارد یا با3ي توانند کارتی را که بازیکن دیگر از مرحلهبازیکن می
شود.ي بازي در اولین نوبتش نمیآغازکننده

از تواند یکیک یا دو دانه در مزرعه (مثل یک بازي معمولی) بازیکن میبعد از کاشتنِ یهاي دانه و باطل کردن:) کاشتنِ کارت2
هاي سوخته بفرستد.باطل کرده و به ستون کارت-از هر کجاي دستش-هاي خود راکارت

یز بر روي م"روبه"کشد و کارت باالییِ ستون کشیدنی را می3بازیکن فعال، کشیدنِ کارت، کاشتن و پیشنهاد دادنِ دانه:) 3
خوانی داشته باشد، بازیکن، آن کارت شده، همهاي تازه کشیدهاز کارتهاي سوخته با یکیاگر کارت باالیی ستون کارتچیند. می

هاي سوخته کار را تا جایی که کارت جدیدي که در رأس ستون کارتکند. او، اینشده اضافه میهاي تازه کشیدهرا نیز به کارت
هایش را از این کارتتواند هریکدهد. حاال او میخوانی داشته باشد، ادامه میشده همهاي کشیدهاز کارتگیرد، با یکیقرار می

عنوان خواهد، بههایی را که نمیاز کارتفروش برساند. او، هریکخواهد، بهتواند یا میو هر مقدار از محصوالتش را که میبکارد 
اش را بکارد. بازیکن، از طریق این شدههاي کشیدهکدام از کارت. او مجبور نیست هیچگذاردیک پیشنهاد، براي حریفش باقی می

دست بیاورد. تري بههاي طالي بیشتواند سکّهکشیِ اضافی میکارت

یکی کشیده و ها را یکیاو، این کارتکشد. کارت از ستون کشیدنی می2بازیکن فعال، ي جدید: هاي دانهکشیدن کارت) 4
دهد.هاي دستش قرار میمان ترتیب، در پشت کارتهبه

*****
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