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 چکيده
 منظور به است.  Papilionaceaeز تيرههاي مهم مرتعي استان هرمزگان ا يکي از گونه( Taverniera cuneifolia) گونه هرش      

  ۱۲'  ۲2"هرمزگان( در حدود جغرافيايي  استقرار اين گونه پهن برگ، اين بررسي در حوزه معرف و زوجي دهگين )استانبررسي کشت و 

به مدت سه سال انجام شد. سه روش بذرکاري در فارو، بذرکاري در پيتينگ  ۱323عرض شمالي از سال  ۲5° 46' 6"طول شرقي و   °75

تيمارهاي فرعي روش کاشت در سه  3ب طرح پايه آماري اسپليت پالت با تيمار اصلي تاريخ کشت و هاي آبگير در قال و بذرکاري در هاللي

فارو و پيتينگ  ماني بذور سبز شده گياه هرش نشان داد که تيمارهاي کنتور تکرار مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج تجزيه واريانس ميزان زنده

ماني در تيمار هاللي  دار وجود دارد. بيشترين درصد زنده ار با تيمار هاللي آبگير اختالف معنيداري ندارند اما بين اين دو تيم اختالف معني

 درصد زندماني بود. ۲/۲درصد و کمترين مربوط به تيمار کنتور فارو با  3/33آبگير با 

 .استان هرمزگان ،بذرکاري ،هرشگونه  ،سازگاري كليدیگان  واژه
 

 مقدمه

 و ديگر از طرف مراتع گونه اين در بيشتر توليد پتانسيل بودن فراهم طرف، يک از مراتع تخريب از ناشي توليد کاهش     

 افزايش راستاي در انجام اقدامات کشور غذايي امنيت از ناشي هاي ضرورت و دامي محصوالت به کشور افزون روز نياز همچنين

باشد.  مي کشور بومي پرتوليد هاي گونه توليد، کشت افزايش براي موثر راهکارهاي از نمايد. يکي مي ضروري را مراتع در توليد

 که نامطلوبي هاي گونه و يافته کاهش شدت به ها آن اينکه جمعيت يا و رفته بين از يافته، تخريب مراتع در اغلب ها گونه اين

  .اند شده ها ن آ جايگزين شوند چرا نمي اينکه يا و گيرند مي قرار دام چراي مورد کمتر

 عوامل و ديگر اقليمي تغييرات رويه، بي هاي برداري هبهر جمله از مختلف عوامل اثر در کشور مراتع از توجهي قابل سطح      

 براي است. يافته کاهش به شدت ها آن جمعيت يا و گرفته قرار خطر معرض در مرتعي گياهان از مهمي بخش و يافته تخريب

 و کشت هاي شيوه بهترين يافتن و هاي مناسب گونه انتخاب طريق از ها آن احياء و اصالح مراتع، گونه اين در پايداري ايجاد

 در که گياهاني بويژه مرتعي هاي گونه کشت از طريق مراتع اصالح اساس اين است. بر برخوردار اي ويژه اولويت از استقرار

 مساعد به کمک ضمن که شده کشور مراتع از بخش اين رونق اند، موجب گرفته قرار آزمايش و کشت مورد متفاوت هاي عرصه

 هوايي و آب ناحيه هر در برداران بهره و دامداران درآمد افزايش و مراتع در علوفه افزايش توليد موجب ها گونه ساير رشد شدن

 شد.  خواهد

اسمت.    Papilionaceaeهاي مهمم مرتعمي اسمتان هرمزگمان از تيمره      يکي از گونه( Taverniera cuneifoliai) هرش      

 ۱1تما   ۲آذين انبوه بما   اي، گل ها تک برگچه هاي جوان اندکي کردآلود، برگ هاي بدون کرک يا در بخش اي با شاخه گياهي بوته
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 4تما   ۱رنمگ و ميموه نيمام پايمک دار      گل ارغواني کمم  گل با کرک پراکنده يا تقريبا بدون کرک، جام عدد گل، کاسه ۲1گاهي تا 

باشد، پمراکنش گيماه در دنيما در     خرداد مي –ارديبهشت و زمان رسيدن بذر ارديبهشت -زمان گلدهي گياه اسفند است. قسمتي

هاي فارس، هرمزگمان، کرممان و بلوچسمتان و در اسمتان هرمزگمان در       پاکستان، هند و شبه جزيره عربستان، در ايران در استان

بندر چارک، جزيره الرک، جزيمره کميش، بندرلنگمه، جزيمره هرممز،       ياهو،آباد، س بشاگرد، رودان، حاجي قشم، بندرعباس،جزيره 

 .(Rechinger, 1984)است  جاسک و ميناب

هاي مختلف از  صورت گرفته است در اين سال مقادير زيادي بذر از گونه ۱27۱در ايران تالش براي بذرکاري مراتع از سال       

هما و در   کارشناسان و کممک کارشناسمان ايرانمي در تعمداد زيمادي از ايسمتگاه       هاي غربي امريکا وارد ايران شد و بوسيله قسمت

هما از   ها از جملمه انمواع علمف گنمدمي     هاي مختلف کشت شد. گزارشات موجود حاکي از آن است که تعداد زيادي از گونه استان

 ,Fayazدر سال بخوبي مستقر شموند )  متر ميلي 361موفقيت خوبي برخوردار بودند و توانستند در مناطق با بارندگي بيشتر از 

گونه و اکوتيم  وارداتمي کمه از     311کرنيک کارشناس مسئول بذرکاري و معرفي نباتات مرتعي از بين  ۱261(. در سال 2013

بمرگ علفمي و يمک گونمه      گونه پهن ۲گونه لگوم و  7گونه گراس,  ۱3در همند مورد بررسي قرار داده بود  ۱265تا  ۱263سال 

 ,Fayazها صورت گيمرد )  را که از بقيه رفتار مرتعي بهتري داشتند را انتخاب و کشت کرد تا مطالعات بيشتري روي آناي  بوته

2013 .)Moghaddam (۱221در بررسي ) هاي دائمي در مراتع فقير طالقان انجمام داد   هايي که در رابطه با کشت ديم يونجه

کيلموگرم در   ۱111نتيجه گرفت که کشت اين گونه ها کمک زيادي به احياء و اصالح مراتع نمموده و توليمد علوفمه را بميش از     

علوفه کولتيوارهاي مختلف اسپرس را در شرايط ديم اروميمه،  (، توليد ۱22۱) Salariو  Akbarzadehدهد.  هکتار افزايش مي

کيلموگرم در هکتمار بيشمترين و     ۲۱36با هم مقايسه نمودند، اين محققان نتيجه گرفتند که کولتيوار اسپرس شهرکرد با توليمد  

( پمنج  ۲11۱) Akbarzadehکيلوگرم در هکتار کمترين ميزان علوفه خشک را توليمد کردنمد.    ۱۲۱5کولتيوار سبزوار با توليد 

 M. radiataهاي  ساله را در ايستگاه حيدرلو آذربايجان غربي مورد آزمايش قرار داده و نتيجه گرفتند که گونه گونه يونجه يک

Gasriani (۱22۲ )ها برتري دارنمد.   در کشت بهاره و پاييزه به ترتيب از نظر توليد بذر و علوفه به ديگر گونه M. rigidulaو 

چهار رقم يونجه چندساله در شرايط ديم کردستان اعالم نمود يونجه همداني از نظر عملکمرد توليمد علوفمه بمه ديگمر       با مقايسه

هماي متفماوت    ( در ايستگاه تحقيقات ديم خرکه کردستان با بررسي اثر ميزان۲116) Yousefiو  Gasrianiارقام برتري دارد. 

کيلموگرم در   ۱4ارتفاعات به اين نتيجه رسيد که مناسمب تمرين ميمزان بمذر      در M. rigidulaساله  بذر در استقرار يونجه يک

( در ايستگاه تحقيقات مراتع همند آبسرد با مقايسه ارقمام مختلمف يونجمه    ۱224) Malekpourو  Peymanifarهکتار است. 

و همکماران   Mirhajiي دارد. چند ساله به اين نتيجه رسيدند که از نظر عملکرد توليد علوفه رقمم بنماب بمه ديگمر ارقمام برتمر      

 Bromusو  Ag. elongatum, Ag.desertorum( بمراي تعيمين مناسمب تمرين روش کاشمت سمه گونمه گمراس         ۲11۱)

tometellus کاري مناسمبتر اسمت.    با سه روش عميق کاري، بذر پاشي و سطحي کاري به اين نتيجه رسيدند که روش سطحي

Plumer ( از بذرکاري مرا۱227و همکاران )  تع در يوتا و نوادا، ايداهوي جنوبي و وايومينگ غربي، نتيجه گرفتند که در اراضمي

( ضمرورت  ۱242و همکماران )  Andersonمرطوب کشت در اوايل بهار و در اراضي خشک در پائيز نتيجه مطلموب داده اسمت.   

 Beadleشموند تمأمين کنمد.     ذر احيماء ممي  هايي را مورد تأکيد قرار دادند که آب مورد نياز مراتعي را کمه بما بم    استفاده از روش

( نفوذ آب به داخل خاک را افمزايش داده و موجمب تمماس بيشمتر بمذر بما خماک        Forrows( اظهار داشت که شيارها )۱241)

هماي اسمتقرار و سمازگاري     ( روش۱22۱) Sanadgolکند.  گرديده، سرعت باد را کاهش داده و باالخره جريان آب را کنترل مي

قمال ممورد بررسمي قمرار دادنمد. ايمن        هاي مرتعي را در مناطق مراوه تپه و چپر قويمه گنبد و نيز منطقه آق از گونه تعداد زيادي

هماي   ها، روش تهيه بستر عماري از علمف   هاي فاقد شوري روش مناسب استقرار بذر و نونهال محققان نتيجه گرفتند که در عرصه

 ۱1تما   7هاي به ارتفماع   منطقه آق قال با شوري زياد، روش کشت بر روي پشتهباشد. در  هرز و کشت خطي با ماشين بذرکار مي

( نحوه روياندن بذر و تهيه بستر مناسب کشمت، سمن انتقمال    ۲114) Sanadgolمتر از موفقيت بيشتري برخوردار است.  سانتي

و  A. canescens ،A. lentiformis ،A. halimus  ،A. numulariaهاي  ها و فصل کاشت گونه ها، روش انتقال بوته بوته
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A. simibacata مورد بررسي قرار داد و نتيجه گرفت که مانع  ۱212تا  ۱217هاي  را در اراضي شور آق قالي گرگان در سال

باشد. اين ماده در آب محلول بوده و به همين جهت تيمار خيساندن  هاي بذر مي زدن بذر وجود کلرايد سديم در بال اصلي جوانه

دهد. بسترهاي کاشت معممولي، بما بسمترهاي کاشمت پشمته ماننمد        زدن را بدست مي ساعت حداکثر جوانه 6آب بمدت  بذور در

روز  21تما   61تفاوت معني دار نداشت. سن انتقال نهال از خزانه به زمين اصلي بستگي به زمان توليد نهال داشمته ولمي بعمد از    

هما بمه زممين اصملي      هما و حمذف پالسمتيک از آن    ها با خاک گلدان د. انتقال نهالها از ارتفاع مناسب براي انتقال برخوردارن نهال

ها به زمين اصلي در آبمان   هاي ريشه لخت )بدون خاک( داشته است. توليد نهال در شهريور و انتقال آن موفقيت بيشتري از نهال

متمر( در منطقمه بررسمي، بعلمت شموري زيماد       ميلي 471رغم بارندگي کافي )بيش از  از موفقيت زيادي برخوردار بوده است. علي

سمال بررسمي ارتفماع     7ها از سرعت کند برخوردار بموده و در خمالل    متر(، تمام گونه ميلي موس بر سانتي 51)هدايت الکتريکي 

هماي   تمام گونهدار نبود. با اين وجود  متر تجاوز نکردو افزايش توليد از سال دوم به بعد با سال اول معني سانتي 11تا  61ها از  آن

 مورد بررسي در پايان دوره بررسي زنده بودند. 

Habibzadeh      پيتينگ، و احداث فارو با توان مي مارني، و سنگين بافت با هاي زمين در که داد ( نشان۲115همکاران ) و 

  ( در۲117)   Bayat Movahed کرد. بررسمي  ايجاد مناسبي گياهي پوشش خاک، حفاظت و آسماني نزوالت ذخيره ضمن

 بمه  نسمبت  لخت خاک سطح کاهش و توليد و گياهي پوشش افزايش سيالب باعث پخش که داد نشان زنجان سهرين ايستگاه

 قمرق،  شمامل  مرتمع  اصمالح  عمليمات  کمه  داد نشان سيرجان مراتع ( در۲112و همکاران ) Jafari شد. مطالعات شاهد منطقه

 افزايش موجب و داشتند گياهي پوشش و خاک خصوصيات برروي مثبت اثر گندمي علف کشت کاري و يونجه گوراب، احداث

تحقيقمات   ايسمتگاه  ( در۲1۱۱همکماران )  و Khodagholi بررسمي  شمدند.  منطقمه  گياهان تراکم و توليد تاج پوشش، درصد

 گونمه  کاشمت  روش بهتمرين  روش پيتينمگ،  بمه  بمذر  کاشت که داد نشان ديم شرايط در و چادگان رود زاينده سد آبخيزداري

Acacia caragana باشد. بررسي مي Yari عمليمات  کمه  داد نشمان  بيرجنمد  عماري سرچاه ( در مراتع۲1۱۲همکاران ) و 

( ۱276همکماران )  و Branson شود. مطالعمات  مي مرتع هاي عملکردي ويژگي بهبود باعث آبگير هاللي احداث و قرق اصالحي

 ميزان علفزار روي بر سيالب پخش با نامرغوب، بر مرغوب هاي گونه غلبه و توليد افزايشبر  عالوه سيالبي آبياري که داد نشان

باعمث   کنتمور فمارو   تيمار که داد ( نشان۲117) Rich است. مطالعات داده افزايش داري معني بنحو را و کلسيم فسفر پروتئين،

 بمه  نسمبت  منطقه کنتور فارو در  .Agropyron spp گونه پوشش افزايش و خاک شيميايي هاي ويژگي در داري معني تغيير

 منطقمه  در و پيتينمگ  فمارو  تيمارهماي  کمه  داد نشمان  Chavoushi(۲11۲ ) و  Khodagholi شد. مطالعمات  شاهد منطقه

 در که داد نشان ( در زنجان۲111همکاران ) و Rasouli اند. مطالعات داشته شده کشت هاي گونه بر داري معني تاثير سميرم

 ترکيب نسبت و نوع نظر از شاهد منطقه با بودند کشت شده هاي بوته زير Atriplex canescens فاروئينگ با توام که خاک

 کموميران،  محممدآباد  دق اطراف اراضي بيولوژيک احياء ( براي۲1۱7و همکاران ) Khademاست.  بوده اختالف داراي گياهي

 بذر است شود. بهتر بزرگ احداث هاي چاله آتريپلکس کاشت براي و کوچک هاي تاغ چاله گياه کاشت براي که کنند مي توصيه

 .شد خواهد پروژه موفقيت افزايش باعث ها داخل آبراهه در هاللي هاي چاله شوند. احداث کشت هاللي ميان بخش در گياهان

 روش ها و مواد

 مورد مطالعهناطق م
هاي، حوضه سد استقالل ميناب است که داراي مساحتي بالغ بر حوضه آبخيزداري معرف و زوجي دهگين يکي از زيرحوضه      

گيمرد و در حمدود جغرافيمايي     درصد از مساحت حوزه سد استقالل را در بر ممي  14/1کيلومترمربع است. اين حوضه حدود  ۲/4

ز شممال  عرض شمالي واقع شده است. حوضمه ممذکور ا   ۲5°44'۲۱"تا  ۲5° 46' 6"طول شرقي و  75°۱۱'۲7"تا  ۱۲°75'۲2"

-تاريکان و از شرق به رودخانه دژ و از غرب به رودخانه روزئيه مشرف ممي  به روستاي قلعه دژ و رودخانه سرزه و از جنوب به آب

 ۲62بمه ميمزان    ۲1۱3باشد که بيشترين ميزان بمارش مربموط بمه سمال      متر مي ميلي 6/۱74شود. ميانگين ساالنه بارش برابر با 
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باشد. اختالف زيماد بمين حمداکثر و     مترمي ميلي ۲/71ميالدي برابر با  ۲111بارش ثبت شده در سال متر و کمترين ميزان  ميلي

هاي مورد بررسي به خوبي نشان دهنده پمراکنش زمماني نامناسمب بمارش اسمت. ميمانگين        حداقل ميزان بارش ساالنه طي سال

متمر و ميمانگين سماالنه     ميلمي  2/3۲5۱ير ساالنه برابمر بما   گراد، ميانگين تبخ درجه سانتي 7/۲6ساالنه دماي هوا دهگين برابر با 

 باشد. درصد مي ۱/47رطوبت برابر با 
   

 تحقيق روش

برگ علفي دائمي در  ترين روش با موفقيت قابل قبول در خصوص کشت گونه پهن بررسي با هدف دستيابي به اقتصادي      

از مراتع طبيعي انتخاب شد و به منظور آشنايي مرتعداران و صورت که عرصه کشت  عرصه مراتع طبيعي اجرا گرديد. بدين

مند شوند انتخاب محل با هماهنگي اداره مرتع در  همچنين جلب مشارک آنان با پروژه اي که در آينده بايد از نتايج آن بهره

گرديد. با توجه به  اداره کل منابع طبيعي استان انتخاب شد. روش کشت با توجه به شرايط رويشگاه به شرح زير انتخاب

متر در سال است، سه روش بذرکاري در فارو،  ميلي ۲11تا  71دستورالعمل طرح ملي در مناطقي که بارندگي ساالنه حدود 

متر و دهانه قوس يک متر در در قالب طرح پايه  سانتي ۲1هاي آبگير با عمق  بذرکاري در پيتينگ و بذرکاري در هاللي

ها بر پايه  ماه بود. تجزيه و تحليل داده سه تکرار مورد مقايسه قرار گرفت. زمان کاشت بذور در آبانهاي کامل تصادفي در  بلوک

هاي مستقر شده و داراي قابليت توليد بذر با قوه ناميه مناسب که امکان تجديد حيات در منطقه اجراي بررسي در  درصد نهال

 آن فراهم گردد صورت گرفت.

 

 تايجن

گير، پيتينگ  ماني بذور سبز شده گياه گراموز را در سه تيمار آزمايشي هاللي آب نتايج تجزيه واريانس ميزان زنده ۱جدول       

داري در سطح يک درصد دارند. تيمارها در سه گروه  دهد. با توجه به جدول تيمارها با هم اختالف معني و کنتور فارو نشان مي

درصد و کمترين مربوط به تيمار پيتينگ با صفر  2/۲۲گير با  ماني در تيمار هاللي آب د زندهجداگانه واقع شدند. بيشترين درص

 دهد.  (. بذور سبز شده گياه را در تيمارهاي مختلف نشان مي۲بود )جدول ماني  زندهدرصد 
 

 مانی بذور سبز شده گياه گراموز را در سه تيمار آزمايشی تجزيه واريانس ميزان زنده -۱جدول 

 ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادی ابع تغييراتمن

 تيمار

 بلوک

 خطا

۲ 

۲ 

4 

65/۲ 

65/41 

65/6 

 nc33/۱ 

 *33/۱ 

65/۱ 
ns  درصد 7دار در سطح  دار و معني به ترتيب غيرمعني *و 

 
 مانی بذور سبز شده گياه گراموز را در سه تيمار آزمايشی تجزيه واريانس ميزان زنده -۲جدول 

 مانی درصد زنده تيمار

 گير هاللي آب
 کنتورفارو

 پيتينگ

3/33 
 b۲/۲ 

 b7/4 

 داري با هم ندارند.اختالف معني LSD%  احتمال خطا آزمون ۱هاي موجود در هر رديف که حداقل داراي يک حرف مشترک هستند، در سطح  ميانگين
 

 بحث 
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شود مبحث  هاي مکرر و اينکه کشور ايران جزء مناطق خشک و نيمه خشک زمين محسوب مي باتوجه به خشکسالي      

هاي مربوطه جهت تحقق اين مهم بسيار  هاي سطوح آبگير باران اهميت زيادي يافته و اجراي پروژه مديريت آب باران در سامانه

اني از قبيل ايجاد کنتور فارو، ايجاد چاله چوله )پيتينگ(، پخش آب، هاي ذخيره نزوالت آسم باشد. اجراي پروژه ارزشمند مي

هاي حاصل از نزوالت آسماني با هدف  ها و سيالب جهت کنترل و مهار هرز آب... بندي، ريپر زدن و  ايجاد بانکت، تراس

گير باران محسوب  سطوح آبهاي بزرگ  گير باران مثل مراتع که جزء سامانه هاي سطوح آب سازي آب باران در سامانه ذخيره

چنين  هاي سنگين نيست و با اين  شود قابل استحصال است. جهت اجراي پروژه کنتور فارو نياز به فناوري پيچيده و هزينه مي

 . توان حجم وسيعي از نزوالت آسماني بخصوص باران را مديريت و قابل استفاده کرد شرايطي مي

گير، پيتينگ و کنتور فارو  زوجي دهگين شهرستان رودان سه روش بذرکاري هاللي آبدر اين بررسي در ايستگاه معرف       

 گير بود.  ماني در تيمار هاللي آب آزمايش شد. نتايج نشان داد که بيشترين درصد زنده

انتي متر، س 31-41متر، عمق  7/۱هاللي آبگير، عبارت است از چاله هايي به شکل هاللي، نزديک به نيمدايره به شعاع       

مترمکعب  5/1-۱حجم آبگيري براي هر هاللي . سانتيمتر مي باشد 41-71سانتيمتر و ضخامت پشته  41-71ارتفاع يک متر 

آالتي مانند تراکتور  است که در امتداد خطوط تراز و عمود بر جهت شيب و توسط نيروي کارگري و يا با استفاده از ماشين 

راحي هاللي هاي آبگير، عبارتند از: حجم رواناب، شدت بارندگي، شيب محل احداث هاللي عوامل مؤثر در ط. احداث مي شوند

(. باتوجه به اينکه عمليات Zare Chahoukiو  Azarnivand, 2008آبگير، پوشش گياهي عرصه، جنس و بافت خاک )

نايت به لزوم توليد علوفه براي دام مکانيکي پس از گذشت چند سال کارآيي و بازده اوليه خود را از دست مي دهند و نيز باع

هاي مناطق خشک و نيمه خشک، معموالً توأم با عمليات مکانيکي، از روش هاي بيولوژيکي و ايجاد پوشش گياهي نيز استفاده 

هاي اخير استفاده از هاللي آبگير، به عنوان يک روش اصالح مرتع در مراتع خشک و نيمه خشک کشور رايج  مي شود. در سال

 (. Jangju, 2008است ) شده

(، ۲1۱7و همکاران ) Khademدر اين بررسي از هاللي آبگير بهترين نتيجه حاصل شد. اين موضوع در مطالعات       

Bigdeli (۱225  ،)Bagherzadeh Karimi (۲111 ،)Najafi (۱222 ،)Rigi ( ۲1۱۱و همکاران ،)Mahmoudi  و

(، قبال ۲1۱۲)  Bagheriو Delkhosh( و ۲1۱۱و همکاران )  Ahmadi(،۲1۱۲و همکاران ) Yari(، ۲1۱7همکاران )

 گزارش شده بود. 

گير بود بنابراين  ماني در تيمار هاللي آب با توجه به اينکه در اين بررسي از بين سه روش بذرکاري، بيشترين درصد زنده      

هاي اخير و ضعيف  وجه به کمبود بارندگي در سالبا تهمچنين اين روش جهت اين منطقه و مناطق مشابه پيشنهاد مي گردد. 

ها بذرگيري  هايي جهت توليد بذر سالم در عرصه انتخاب و از اين پايه شود بوته بودن بذور از لحاظ فيزيولوژيکي، پيشنهاد مي

  هاي گلداني تهيه و به عرصه منتقل شود. شود و نهال
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Establishment of Taverniera cuneifolia in Hormozgan province 

 
Abstract 
     Taverniera cuneifolia is one of the most important rangeland plants of Hormozgan 

province, Iran. It is belong to Papilionaceae family that has considerable distribution and 

palatability. In order to evaluate different cultivation and establishment methods of this forage 

species, this investigation was carried out in Dehgin station with 57 12 29 and 27 46 6 from 

1393 for 3 years. Investigation method was seed sowing using Farrow, Pitting and Curve pit 

using complete block design with three replications. The results showed that there were not 

significant difference among of Farrow and Pitting treatments, but they have significant 

difference with Curve pit. The most survival plants with average values of 33.3% were 

obtained in curve pit treatment and the lowest survival plants with average values of 2.2% 

were obtained in Farrow treatment.  

Keywords: Taverniera cuneifolia, establishment, Farrow, Pitting, Curve pit, Hormozgan 

province. 
 




