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آهرزش گٌاّاى است ٍ اگر ّن ّواًٌذ کف 

 رٍی آب زیاد تاشذ.
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 ّستٌذ ٍ ٍزى زیادی در ترازٍی اعوال دارًذ.
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 کارّایتاى هی گردد.
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   ترادر هسلواى ٍ هَهٌت
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 تراتری ترای تَ هٌظَر هی گردد.
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 (2شوارُ )                                                       

 اعوال عظیوی کِ       

 فمظ در یک دلیمِ       

 صَرت هی گیرًذ        

 پاداش تسیار ٍ         

 تسرگی دارًذ           
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