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 1397آذر ماه 
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 پوشاک کوهنوردی زمستانی

  ّای ٍسصؽ خْت ای الیِ ػیؼتن پایِ
 الیِ ًَع ػِ تش هتىی ػوَهاً عثیؼت دسٍى
 ًگاُ تویض ٍ خـه تشای اٍل، الیِ :اػت

  دٍم، الیِ فؼالیت؛ عَل دس تذى داؿتي
 تذى هٌاػة دهای تاهیي ٍ گشها حفظ تشای

 دس اػتشاحت ٌّگام تِ یا فؼالیت عَل دس
 خْت تیشًٍی، ٍ ػَم الیِ تَلفْا؛ یا ووپ

 .تشف ٍ تاساى تاد، اص هحافظت
 ّا الیِ ایي تؼذاد ّا ػیؼتن اص تشخی دس
  دس آى تفاٍت وِ یافتِ، افضایؾ الیِ 4 تِ

 الیِ دٍ تِ حشاستی یا هیاًی الیِ تفىیه
 وِ اػت، گشهایـی ٍ تاد ضذ هدضای
 تاالخق سا تیـتشی پزیشی اًؼغاف لاتلیت

 .وٌذ هی ایداد ػال ػشد فلَل دس
 

 ػیؼتن ػِ الیِ ٍ چْاس الیِ 
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 ؟تاشذ تایذ چگًَِ الیِ چٌذ  ّای پَشش ایي چیؼت؟ ای الیِ ػیؼتن اها

 !شَد؟ اًتخاب چگًَِ آًْا جٌغ ٍ  

  .تثشیذ تاال سا آى لاتلیت ٍ تأثیش تَاًیذ هی لثاع ای الیِ پَشیذى اص اػتفادُ تا

 ػاصگاس وَّؼتاى جَی ششایط ٍ تذى حشاست سفتي پائیي ٍ تاال تا ػیؼتن، ایي

 حشاست لثاع، حجن ٍ ٍصى حذالل تا وِ اػت ایي ای الیِ ػیؼتن ّذف .اػت

 وٌذ حفع هطلَتی ػطح دس هذت توام دس سا تذى

 پوشاک کوهنوردی زمستانی
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 پوشاک کوهنوردی زمستانی

 صهؼتاى ٍ ػشها فصل تشای وٌََّسدی پَشان
 والُ تا جَساب اص تذى لؼوتْای تواهی دس

   تاشٌذ هی هختلفی ّای الیِ شاهل
 

 BASE LAYERSالیِ اٍل -

 layer Middleالیِ هیاًی -

 Insulation layerالیِ ػایك یا گشهایی -

 Hard shellالیِ تیشًٍی -
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 بیس الیر اولین الیه لباس  
 

 اًتمال تؼشیك تذى تِ الیِ ّای تیشًٍی -1
 حفظ ػالهتی پَػتی-2
 هحافظت اص اؿؼِ ّای هضش خَسؿیذ-3
 

تیغ ّا تٌَع صیادی داسًذ ٍ هؼوَال اص الیافی ػاختِ هی 
شًَذ وِ سطَتت سا تِ خَد جزب ًویىٌٌذ ٍ دس ووتشیي  

 .دها ّن خشه هی شًَذ ٍ حالت آًتی تاوتشیال داسًذ
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تش ّؼتٌذ، اص ًَع پشن هصٌَػی  پیشاّي ٍ شلَاس الیِ اٍل صهؼتاًی وِ غالثاً ػٌگیي
داسًذ ٍ تا حذٍدی ًیض دس هماتل ًفَر تاد   تَدُ وِ تذى سا دس حیي فؼالیت گشم ًگِ هی

 هماٍم ّؼتٌذ

 بیس الیر ها شامل تمامی پوشاک می شوند 
 

 جَساب-

 شلَاس-

 پیشاّي -

 دػتىش-

 والُ-
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   INSULATIONالیه میانی 

 الیه عایق

واستشد ایي الیِ حفع دهای تذى دس هطلَتتشیي حالت  
 هوىي اػت

 تشًاهِ دس خَب هیاًی الیِ یه داؿتي ّوشاُ
 دس اػت اّویت حائض تؼیاس صهؼتاًی ّای

  ّای كؼَد تشای هٌاػة لثاع یه اًتخاب
 .تیاٍسیذ تؼول دلت تؼیاس صهؼتاًی
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 الیه های میانی از چند دسته پوشاک استفاده می شوند 
 

 بهترین پوشاک برای این الیه 
 الیافی اص جٌغ پشن ّای هصٌَػی-

 پَالس-

 اًَاع پَالس تِه-

 جلیمِ ّای پش-

 وت پش الیت-
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 الیه های میانی  

Active Layer 

 اٍل الیِ پَؿان سٍی تش سا پَؿان ایي

 تذى داؿتي ًگِ گشم آى ّذف ٍ پَؿٌذ هی

 تذى داؿتي ًگِ گشم وِ هؼٌا ایي تِ اػت،

 ایي آًگاُ اػت فؼالیت اًدام تِ هٌَط ؿوا

  ؿوا ٍ دادُ دػت اص ووتش سا گشها لثاع

  دلایمی تشای اگش اها وٌیذ هی تؼادل احؼاع

 تِ ػشها احؼاع سفتِ سفتِ ؿَیذ هتَلف

  پَؿان ایي تِ سٍ ایي اص .گشدد هی تاص ؿوا

 یؼٌی گَیٌذ، هی Active layer یا فؼال الیِ

 فؼالیت صهاى دس پَؿان
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اص پَشان جٌغ الیاف یا پش، جْت حفع دها ٍ گشم ًگِ داشتي تذى دس صهاًی وِ فؼالیتی ًذاسیذ اػتفادُ 

دس ٍالغ ػوذتاً ّشجا پَشان تِ ػٌَاى الیِ . تش داخل چادس ٍ اػتشاحتگاُ ّای طَالًی شَد، هثل تَلف هی

اػت ٍ ّشجا پَشان تِ ػٌَاى  Active Layerدػتِ تٌذی شذ، هٌظَس ّواى  layer Middleهیاًی یا 

Insulation تیاى شذ، هٌظَس پَشان پش یا الیاف اػت. 

 الیه میانی
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 الیه میانی 

اص تْتشیي اًَاع پَشان هیاًی الیاف پَالس 

 : ّؼتٌذ ، وِ تمؼین هشًَذ تِ ػِ دػتِ

 پَالس تِه-

 پَالس هؼوَلی-

 پَالس ٍیٌذاػتاپش-

 

 پَالس تِه دس اًَاع هختلف تَلیذ هی ؿَد
 پَالس ّای خشػی اص اًَاع پَالس هؼوَلی ّؼتٌذ
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 الیه میانی 

 حجن تا وِ اػت پَالس ًَع تْتشیي تِه پَالس

 دهای حفع ًَع تْتشى ون ٍصى ٍ پاییي تؼیاس

 ًَع ایي تشًذّا اص تؼضی دس ٍ داسد سا تذى

 شذُ تشویة پشٍف ٍیٌذ ّای سشتِ تا الیاف

 ایي .تگیشد سا تاد جلَی تتَاًذ ّن حذی تا وِ

 .گشدد هی خشه ساحتی تِ پالس ًَع

 ACTIVE پَشان ًَع اص ٍالغ دس ّا تِه پالس

LAYER شًَذ هی هحؼَب. 
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 الیه میانی

   ویندستاپر پوالر

 دسای اػىی، دس فمط پَشان ًَع ایي ٍالغ دس -

 دس سٍصاًِ ّای گشت ٍ ػشد َّای دس تَلیٌگ

  تاشذ پاییي آى هحیط دهای وِ شْشّایی

 . شَد هی اػتفادُ

 ًذاشتي ٍ دها تثادل ػذم تؼلت پَشان ًَع ایي

 هی صیشیي ّای الیِ دس صیاد تؼشیك تاػث تٌفغ

 افت تاػث هذیشیت ػذم صَست دس وِ گشدد

 وٌََّسد شخص تشای ٍ شذُ تذى دهای شذیذ

 .اػت سػاى آػیة تؼیاس
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 الیه  بیرونی 

 دس ٍ پَشین هی وِ اػت لثاػی آخشیي الیِ ایي

 ایي تٌاتشایي .گیشد هی لشاس آصاد فضای هؼشض

 تَدى، ٍضذآب  ضذتاد تش ػالٍُ تایؼت هی پَشان

 تِ اٍل الیِ اص وِ آتی تخاس ّواى یا سطَتت تتَاًذ

 تیشٍى تِ ًیض سا سػیذُ آى تِ ػپغ ٍ هیاًی

 چشخِ تا تذى هاًذى خشه چشخِ تا دّذ اًتمال

 شَد واهل لثاػْا هاًذى خشه

Hard shell layer 
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 جذاگاًِ تٌذی دػتِ دٍ تا خَد تیشًٍی الیِ .

   :هیشَد هؼشفی

 Hard shell ػخت الیِ  Soft shellًشم الیِ

 اها هصٌَػی پشن جٌغ اص پَشاوی ًشم، الیِ

 دس ٍ اػت سطَتت ٍ تاد تشاتش دس هماٍم تؼیاس

 ًَػی جٌغ اص پَشاوی ػخت الیِ هماتل

 یا چؼثاًذُ پاسچِ تِ وِ اػت، پالػتیه

 تٌفغ لاتلیت وِ شذُ، لویٌیت اصطالحاٌ

 .اػت آب ٍ ضذتاد صذدسصذ ٍ داسد تاالیی

 الیه بیرونی 
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 الیه بیرونی

 پاسچِ ّای داسای تٌفغ تاال 
GORETEX 

 جٌغ پاسچِ گَستىغ

  فلَئَسٍ تتشا آًْا اص یىی وِ اػت ًظیش تی هادُ دٍ اص تشویثی گَستىغ ّای الیِ

 آب ًفَر هاًغ هشتغ، ایٌچ ّش دس سیض تؼیاس هٌفز هیلیاسدّا تا وِ هیثاؿذ خالق اتیلي

 دافغ وِ ایؼت هادُ گَستىغ، دٌّذُ تـىیل دیگش هادُ ٍ .هیـَد لثاع داخل تِ

  ًفتی، ّای سٍغي اًَاع ًظیش چشب هَاد تِ آلَدگی اص دلیل ّویي تِ ٍ تَدُ چشتی

 هیىٌذ خلَگیشی غیشُ ٍ خَساوی هَاد ٍ وـْا حـشُ
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 الیه بیرونی 

 :انواع گورتکس 
 

 CLASSICگَستىغ    -

    PROگَستىغ    -

 ACTIVEگَستىغ      -

 XCRگَستىغ      -
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 الیه بیرونی 
 GORETEXگورتکس 

  تشای گَس پاسچِ وٌٌذُ تَلیذ ؿشوت
 دس تاال هماٍهت تا ّایی پاسچِ تَلیذ
 سا اخاصُ ایي ػایؾ ٍ تاد ٍ تاساى تشاتش

 اص تا دّذ هی دیگش گاى وٌٌذُ تَلیذ تِ
 پَؿان تَلیذ تشای گَس تداسی ًام

  اػتاًذاسدّای اص ٍ وٌٌذ اػتفادُ
  پیشٍی ؿشوت ایي تَػظ ؿذُ تاییذ
 .وٌٌذ

   ؿاهل اػتاًذاسدّا ایي
   ساحتی تؼت     اًؼطاف تؼت       تاد تؼت        هماٍهت تؼت      تاساى تؼت

 .تاؿٌذ هی
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 الیه بیرونی 
 

 GORTEXگورتکس 

  Gore-Tex Proپشٍ گَستىغ

 پاسچِ هماٍهت همیاع)دًایش 40 حذالل همیاع تا پاسچِ هماٍهت تیـتشیي داسای

  گشتىغ اًَاع تشیي پزیش اًؼغاف ٍ ػثىتشیي حال ػیي دس اػت (ػایؾ تشاتش دس

 دیگش اًَاع اص تیـتش دسكذ 28 تا آًْا پزیشی تٌفغ دسكذ ٍ ؿَد هی هحؼَب

 .تاؿذ هی گَستىغ

  وٌََّسدی تشای ٍ تَدُ هماٍم تاساى تشاتش دس سٍص 200 تا ًْایی ّای تؼت دس

  ّا وشاهپَى ػایؾ تشاتش دس وِ ؿَد هی اػتفادُ آى اص تلٌذ كؼَدّای یا ٍ آلپایي

 .ّؼتٌذ هماٍم تؼیاس وـی وَلِ یا ٍ
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 الیه بیرونی 
 GORE TEXگورتکس 

 تاویذ اوتیَ گَستىغ هحلَالت دس
   حذالل ٍ تَدى تٌفؼی حذاوثش سٍی 

 تَدى آب ضذ واسایی ؿذى ون تذٍى ٍصى
  یه ٍ ّؼتٌذ الیِ ػِ ّا پاسچِ ایي .هیىٌذ هحلَل 

  یه تا هیگیشد لشاس آػتش ٍ سٍیی الیِ تیي ًشم غـای
  اوتیَ گَستىغ .وٌذ ایداد ػثه ٍ ته ضخین ؿل

 هثل ، ؿذُ عشاحی "سٍصُ یه" ؿذیذ فؼالیتْای تشای
  كؼَدّای عَل، چٌذ تا تشاًگیض چالؾ كؼَدّای

 .خذی تشفی ٍسصؿْای ٍ ػشیغ تشویثی
  هی دًایش 30 تا حالت تْتشیي دس آًْا هماٍهت هیضاى
 تؼیاس ػغح دس ػایـی هماٍهت ًظش اص ٍ سػذ

 .داسًذ لشاس هغلَتی
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 CLASSICگَستىغ 

  "تشیي اػاػی" گَستىغ ًَع ایي

 هیتَاى وِ اػت گَستىغ ًَع

  دٍالیِ،  گَستىغ اكغالح دس وِ یافت ػاختاسّایی اص ٍػیؼی عیف دس 

 .هیـَد خَاًذُ Z آػتش ٍ الیِ ػِ

  وٌََّسدی واپـٌْای ٍ والػیه سٍی پیادُ دس اػتفادُ تْوٌظَس گَستىغ تىٌَلَطی

  هحلَالت دس وِ تٌفؼی ٍ ٍصى ؿذیذ وشدى ون ٍیظگیْای اها اػت واسُ ّوِ ٍ لَی

  گَستىغ هحلَالت دس وِ ٍصى تِ ًؼثت صیاد اػتحىام یا ّؼت اوتیَ گَستىغ

 .ًویـَد دیذُ گَستىغ ًَع ایي دس ّؼت پشٍ
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 الیه بیرونی 
 GORE TEXگورتکس 

 XCR گَستىغ

   ضذآب، غـایی گَستىغ ًَع ایي

 .هیـَد اػتفادُ خَساب ٍ دػتىؾ وفؾ، دس ًَػا وِ ّؼت تٌفؼی ٍ ضذتاد

  تواع دس پَػت تا وِ آًْا داخلی آػتش ٍ ّؼتٌذ تشخَسداس الیِ ػِ ػاختاس اص

  گَستىغ ًَع ایي .اػت هماٍم ػایؾ هماتل دس وِ ساحت اػت ایی تافتِ اػت

 ػِ گَستىغ اص تش تٌفؼی دسكذ 25 ٍ اػت دٍالیِ ًَع گَستىغ اص تش تٌفؼی

 هیتَاًذ ػشق خشٍج ػذم كَست دس وِ سعَتت اص پایتاى حفظ تشای لزا .اػت الیِ

  !ّؼتٌذ ػالی ؿَد تَ تذ ٍ ًاساحت هـخلا
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 گَستىغ جٌغ اص تیشًٍی ّای الیِ ًَع تْتشیي

   .ّؼتٌذ

  شذى تْتش تشای پَشان ًَع ایي ّای وٌٌذُ تَلیذ

 تیشتشیي وِ لثاع اص لؼوتْایی دس آى واسایی

 ضذ پاسچِ ًَػی اص داسد دیگش اجؼام تا سا ػایش

 تیشتشی ػوش پَشان تِ وِ هیىٌٌذ اػتفادُ خش

 دّذ هی

 الیه بیرونی 

 ًىتِ هْن
 اگش دس یه تشًاهِ خذی للذ ؿشوت داسیذ دس اًتخاب یه الیِ تیشًٍی خَب دلت تیـتشی داؿتِ تاؿیذ  

 واپـي ّای گَستىغ دٍپَؽ تِ ّیچ ػٌَاى گضیٌِ هٌاػثی تشای تشًاهِ ّای خذی ًوی تاؿٌذ  
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 پوشاک پر
 

 . گشهتشیي هادُ ػایك ٍ گشهایی تا ٍصى ون اػت

 ایي هادُ ّوچٌیي لاتلیت فـشدُ ؿذى صیادی داسد 

 ٍ ّش چمذس ّن وِ وَچه ٍ فـشدُ ؿَد، تؼذ اص 

 تاصوشدى، خیلی ػشیغ َّا سا دستیي خَد رخیشُ 

 ایي خَاف. سٍ تؼیاس گشم اػت وٌذ ٍ اص ایي هی

تاػث هحثَتیت پش تشای تَلیذ وت ٍ اًَاع ویؼِ خَاب ؿذُ  

پش خَب دٍام تیـتشی ًؼثت تِ تؼیاسی هَاد ػایك دیگش . اػت

 . داسد
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 پوشاک پر

ًىات هْن دس هَسد خشیذ یه 

 پَشان پش هٌاػة

. 

 دسصذ پش -

 ًَع پش-

 ٍصى پش-

-Fill power 
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 دسصذ پش  
 

 تِ همذاس هـخق ؿذُ ای اص تشویة پش 
 ٍ وشن وِ دس پَؿان ٍ ویؼِ خَاب  

 ..اػتفادُ هی ؿَد اتالق هی گشدد
 وِ تا ػالهت ّایی هاًٌذ 

 ...ٍ 85/15یا  80/20یا  90/10
 ًوایؾ دادُ هی ؿَد  

دسكذ اص وشن ٍ پٌح  95اػت وِ دس ایي ًَع  95/5تْتشیي دسكذ پش 
 دسكذ اص پش اػتفادُ ؿذُ اػت  

 پوشاک پر
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 پوشاک پر

تْتررشیي ًررَع پررش وررِ اص پشًررذگاى هٌرراطك 

لطثی تِ دػت هی آیذ پش غاص اػرت ورِ   

تررِ خرراطش ًررَع صیؼررت ایرري پشًررذُ داسای 

تیشتشیي حجن دس تاسُ حرثغ تًَرل ّرای    

 ..َّا دس تیي وشن هی تاشذ 

وِ دس وشَسّایی هاًٌذ چیي تا تَجرِ ترِ   

حجن تَلیذ تاال تا اػتفادُ اص ػلرن طًتیره   

تِ ًَػی پش اص غاصّای پشٍسشی دػت پیرذا  

 وشدُ اًذ وِ تؼیاس هطلَب اػت 

 بهترین نوع پر
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 پوشاک پر

Fill power 

دس ٍالغ تِ هیضاى حجن گشفتگی همذاس پش دس یه 

ػاًتی هتش هىؼة اطالق هی شَد وِ ّش چِ همذاس 

 .آى تیشتش تاشذ اص هشغَتیت تاالتشی تشخَسداس اػت

 تاالتش پش پاٍس فیل همذاس چِ ّش هشخص ٍصى یه دس

 تیشتش آى الی التِ دس شذُ حثغ َّای همذاس تاشذ

 هیىٌذ تٌذی ػایك سا تْتشی دهای تَد خَاّذ
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 پوشاک پر

 پاسچِ ًَػی اص پش پَشان تشای جذیذ ّای طشاحی دس

 خاصیت ٍ داسد پاییي تؼیاس ٍصى وِ پشتىغ ًام تِ

 .شَد هی اػتفادُ داسًذ ّن پشٍف ٍیٌذ

 اػتفادُ پشػی دٍختْای ًَع اص پَشان ًَع ایي دس

 ًخَاٌّذ سیضی پش ػٌَاى ّیچ تِ دیىش وِ شَد هی

 .داشت
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الیاف جدید در پوشاک 
 کوهنوردی  

THERMOLITE 
 شذى خیغ ٍ تاسًذگی تِ ًؼثت الیاف ًَع ایي

 ػخت، ششایط دس حتی داسًذ تاالیی خیلی هماٍهت

 شؼتشَ تِ ًؼثت تشهَالیت آٍسی في ایي تش ػالٍُ

 ػول هماٍهتش تؼیاس الیاف دیگش تشاتش دس واال دٍام ٍ

 .هیىٌذ

 اص دسصذ 35 ایٌىِ تِ تَجِ تا صیؼتی هحیط لحاظ تِ

 هی شَد هی تشىیل تاصیافتی هَاد اص الیاف ایي

 . داسد لشاس ای ٍیظُ جایگاُ دس وِ گفت تَاى
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الیاف جدید در پوشاک 
 کوهنوردی  

THERMOLITE 

 اػتفادُ لاتل وٌََّسدی پَشان تواهی دس وِ الیاف ًَع ایي

 دس آى هماٍهت ، اػت تشخَسداس پش تِ ًؼثت ووتش ٍصى اص اػت

 ًیض آى ًگْذاسی ٍ تاشذ هی پش اص تاالتش تؼیاس سطَتت تشاتش

 .اػت تش ساحت تؼیاس پش تِ ًؼثت

 تِ گزشتِ ػال تیؼت طی دس پَشان وٌٌذگاى تَلیذ اص تؼیاسی

 .اًذ وشدُ پیذا ػَق واال ایي تَلیذ
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 نگهداری پوشاک  

 الیِ اٍل

تا تَخِ تِ ایٌىِ هؼوَال ایي ًَع پَؿان اص پـن ّای هلٌَػی ٍ یا هَاد هلنٌَػی دیگنش تَلینذ    
 هی ؿَد ؿؼتي آى تا هاؿیي لثاػـَیی تال هاًغ اػت ٍ هی تَاى آى سا دس ّش ؿشایغی ؿؼت 

تَخِ تِ تَكیِ ّای ؿشوت 
ّای تَلیذ وٌٌذُ وِ هؼونَال  
دس تشٍؿَسّای وناال تَضنیح   
دادُ هیـننننَد تْتننننشیي ساُ 
 تشای ًگْذاسی پَؿان اػت 
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 پوشاک گرتکس 

دس . ؿؼتي طآوت گَستىغ آػنیثی تنِ آى ًویشػناًذ   
پَؿنؾ ضنذ آب   ٍالغ ؿؼتي هشتة آى تِ ًگْنذاسی  

پاسچِ وِ تدای خزب آب آًشا لغنشُ ای ونشدُ ٍ   تیشٍى 
 .دفغ هیىٌذ ووه خَاّذ وشد

 .لثل اص ؿؼتـَ توام صیپْا ٍ تٌذّا سا خنَب تثٌذینذ  
هیتَاًیننذ تننشای ؿؼتـننَ اص هاؿننیي لثاػـننَیی ّننای 

وٌینذ ٍینا   تا آب ػشد ٍ دس دٍس هالین اػتفادُ   هؼوَل
 .آًشا تا دػت دسٍى تـت تـَسیذ

ػفیذ وٌٌذُ یا ًشم وٌٌذُ، خـنه ؿنَیی اػنتفادُ    اص 
 .ًىٌیذ ٍ تحالت هشعَب دس خا لثاػی لشاس ًذّیذ

لثاع ّا سا دس دهای هؼوَلی اتاق خـه وٌینذ ٍ پنغ   
اص ایٌىِ واهال خـه ؿنذ هنی تَاًینذ اص اػنپشی ّنای      

 ..گنننننننننننننننَستىغ اػنننننننننننننننتفادُ وٌینننننننننننننننذ 
 

تَخِ تِ تَكیِ ّای ؿشوت 
ّای تَلیذ وٌٌذُ وِ هؼونَال  
دس تشٍؿَسّای وناال تَضنیح   
دادُ هیـننننَد تْتننننشیي ساُ 
 تشای ًگْذاسی پَؿان اػت 
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 نگهداری پوشاک پر 

 دس هشالثت اص پَؿان ٍ ویؼِ خَاب پنش 
سا تِ كَست آصاد ٍ تذٍى فـنشدُ  ّا آى

 .وننننننننننشدى ًگْننننننننننذاسی وٌننننننننننین 
ّنا  خیغ ؿذًذ لثل اص ًگْذاسی آىاگش 

 .سا وننننننننننناهال خـنننننننننننه وٌنننننننننننین
 .سا تویض ًگِ داسینّا آى

. دس دػت تـَییذ اگشچِ وِ ؿؼتي آى تا هاؿیي لثاػـَیی ًیض هـىلی ًذاسدپَؿان پش سا ؿَد وِ تَكیِ هی
ًىتِ هْن دس ؿتـَی پَؿان پش ًحَُ خـه . تشای ؿؼتي تا هاؿیي اص دػتَس الؼول پَؿان گشتىغ تثؼیت وٌیذ

وشدى آى اػت وِ تایذ پغ اص ؿؼتي دس هحلی وِ َّا خشیاى داسد ٍ دهای هحیظ هغلَب اػت تِ كَست پْي 
 تگزاسیذ ٍ دس ّش سٍص چٌذیي تاس تا دػت پشّای تِ ّن چؼثیذُ سا خذا وٌیذ

 .هوىي اػت وِ خـه ؿذى یه واپـي پش تیي یه ّفتِ تا دُ سٍص عَل تىـذ
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