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  . مقصود قابل است
ماه یکهزار و .................. محصول از تاریخ زیر و حداکثر تا پایان .................. براي کاشت و برداشت : مدت قرارداد

  .شمسی 13..........سیصد و 
ر حصـه  حصه مزارع از حاصل کاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف دیگ: قدرالسهم از زراعت

  . عامل خواهد بود
  :شروط
تامین و تسلیم بذر مورد نظر زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تـامین عوامـل زراعـت     -1

مثل تراکتور، گاه آهن، دیسک، کمباین و کود با مزارع می باشد که باید در آغاز کاشت و هنگام برداشـت  
کود دهی و برداشت بگذرد تامین و در اختیار عامـل قـرار   قبل از آنکه از مواعد شخم زنی و بذرپاشی و 

  . گیرد
کلیه هزینه هاي ناشی از استخدام کارگران جهت شخم زنی، آماده سازي، وجین، جمـع آوري محصـول،    -2

 .حمل محصول به انبار مزارع با عامل می باشد

مصنوعی داشـته باشـد بـه     اگر زمین مورد مزارعه به علت خشک سالی نیاز به حفر نهر یا چاه و یا باران -3
نحوي که بواسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابلیت انتفاع خارج شود ولی با رفع آن می توان به زراعـت  

 . ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزینه خود می باشد

به عهده طرفین و هزینه هاي ناشـی  سم پاشی به منظور جلوگیري از آفات احتمالی ولو به صورت هوایی  -4
 . از مواظبت، نگاهداري و غیره به عهده عامل می باشد

عامل متعهد است عالوه بر تسلیم به موقع حصه مزارع در هر برداشت محصول به نسـبت هـر هکتـار از     -5
به مـزارع  ) بر حسب مورد(کیلوگرم پنبه .................. کیلوگرم گندم یا جو و یا .................. مورد مزارعه 
 .تحویل دهد



عامل مکلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذکور مزارع باضافه حصه مندرج در شرط  -6
 . پنجم را حداکثر ظرف مدت پنج روز به مزارع تحویل و تسلیم نماید

باشـد و   هزینه هاي حمل تا انبار مزارع در خصوص تحویل حصه هاي مذکور مزارع نیـز بـا عامـل مـی     -7
ــع در      ــزارع واقـ ــار مـ ــه انبـ ــن مزارعـ ــزارع در ایـ ــار مـ ــود از انبـ ــانی  .................. مقصـ ــه نشـ بـ

 . است.................................................................................... 

کند و یـا آنکـه مـزارع در     چنانچه بنا به هر دلیل عامل در اثناء یا در ابتداي مزارعه حمل مزارعه را ترك -8
تامین و تسلیم بذر و عوامل مندرج در شرط اول کوتاهی یا امتناع ورزد عقد این مزارعه قابل فسخ خواهد 

 . بود

در صورتیکه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره این مزارعه فسخ گـردد، مـزارع حـق دارد عمـل را بـه       -9
ا آورد و هزینه هاي مربوطـه را مـزارع از عامـل دریافـت     کسی دیگر محول نماید که بجاي عامل آنرا بج

 .خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود

هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوي عامل در زراعت مورد مزارعه حاصل کم شود یـا ضـرر    -10
 . دیگر متوجه مزارع از این جهت گردد عامل ضامن تسلیم تفاوت خواهد بود

ینه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسـبتی کـه   هر آ -11
بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخـذ اجـرت   

، مسـتحق  المثل زمین و عمل و سایر مصالح االمالك خود که به حصه مقرر طرف دیگر تعلـق مـی گیـرد   
 . خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد

در پایان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یـا آنـرا بـه اخـذ      -12
 . اجرت المثل ابقا نماید

عامل حق دارد از محل حصه خود براي زراعت حداکثر با یکنفر شریک شود بدون آنکه این شریک حق  -13
ض زمین مورد مزارعه را داشته باشد و به عبارت دیگر عامل حق انتقـال مزارعـه یـا تسـلیم     تصرف یا قب

مشارکت، نمایندگی، صـلح حقـوق و وکالـت و غیـره     : زمین مورد مزارعه را به هیچ صولت ولو به صور
 . ندارد

 . در پایان مدت عامل متعهد و ملتزم به تحویل زمین مورد مزارعه به مزارع می باشد -14

.................. آقـاي  /رت بروز اختالف فی مابین، طرفین حق دارند مورد اختالف را به داوري خانمدر صو -15
ارجاع نمایند و راي داور مذکور در مورد اختالف ارجاعی و میزان : .................. ساکن.................. فرزند 

 . ا می باشدآن قاطع و غیر قابل اعتراض است و براي طرفین الزم االجر

  .)در این قسمت اگر شروط دیگر باشد تنظیم خواهد شد: (سایر شروط
  . نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید 2نسخه که هر  2این سند در 
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