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عی مرت صرشد رویشی جمعیت های پهن برگان علوفه ای گونه های شاخ استقراربرسی سازگاری و

Sanguisorba minor و Astragalus lilacinus در استان اردبیل 

 3، علی حسینی فر2دا ود علییقلی زاده ،2علی صمد زاده، 1اللهویردی نوری

زش و ترویج قیقات، آموو آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ازدبیل، سازمان تحها و مراتع، مرکز تحقیقات ، بخش تحقیقات جنگل محقق 1

 a_nori16@yahoo.com پست الکترونیککشاورزی، اردبیل ایران، 

 وزش و ترویجحقیقات، آمتها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان ، بخش تحقیقات جنگل ینمحقق 3

 .کشاورزی، اردبیل، ایران

رویج ، آموزش و تتحقیقات ها و مراتع ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ازدبیل، سازمانکارشناس، بخش تحقیقات جنگل 4

 .کشاورزی، اردبیل ایران

 چكيده 

، Astragalus lilacinus دو گونه ن هایای مرتعی استان اردبیل اکسشلوفهعترین پهن برگان منظور ارزیابی مهمبه

Sanguisorba minor امیان اردبیل سای دارند، در عرصه ایستگاه ای در تغذیه دام ارزش ویژهکه از لحاظ علوفه

واقع گردیده شمال  جاده اردبیل به مشگین شهر در اراضی دشتی 10کیلومتر  در متری از سطح دریا( 1350)ارتفاع 

فات صدند و شطرح بلوکهای کامل تصادفی باسه تکراردر سه سال در شرایط دیم کشت این تحقیق درقالب   است

ختالف شان داد اتایج ننمانی، تولید علوفه، تولید بذر، ارتفاع بوته و تاچ پوشش مورد ارزیابی قرارگرفتند. زنده

 Sanguisorba minorهای هر گونه وجود داشت. در گونه داری از نظر صفات مورد بررسی در بین اکسشنمعنی

متر(، تاج سانتی 41/23شهر و بیشترین ارتفاع بوته )( به اکسشن مشگین78/72مانی )بیشترین درصد زنده

 3م در بوته( به اکسشنگر 36/26گرم در بوته( و تولید بذر ) 36/26مربع(، تولید علوفه )مترسانتی 1209پوشش)

)خلخال(،  3( به اکسشن11/66مانی )بیشترین درصد زنده Astragalus lilacinus)خلخال( تعلق داشت.. در گونه 

گرم در بوته(  98/21ا )بمربع(، تولید علوفه مترسانتی 1998متر(، تاج پوشش )سانتی 22/65بیشترین ارتفاع بوته )

ر ه شده هدر شرایط کاشت Sanguisorba minorدر مقایسه بین گونه ها . )مشگین شهر( تعلق داشت 1به اکسشن 

 هار گونهه سایبچند از نظر عملکرد تولید علوفه و بذر ضعیف است اما از نظر ارتفاع بوته وتاج پوشش نسبت 

تری نشان دادند در های که از نظر تولید بذر و تولید علوفه نتایج مطلوبگردد جمعیتبرتری داشت. پیشنهاد می

 رار گیرد.ه قمرطوب و نیمه خشک مورد استفاداحیاء و اصالح مراتع نیمه
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 نی و اردبيل.ماتوليد بذر، زنده ای،پهن برگان علوفه As lilacinus ،Sa minor: هاي كليديواژه

 

 مقدمه 

نده زموجودات  اکی وثبات تعادل و پایداری اکوسیستم های طبیعی متأثر از رابطه متقابل عوامل اقلیمی، خ      

رای طوریکه چ ست. بهو گیاه معرف مدیریت منابع آب، خاک و گیاه ااست. در این راستا مدیریت رابطه متقابل دام 

ای مرتعی ستم همناسب دام ضامن حفاظت از منابع و عامل افزایش کمی و کیفی ترکیب گیاهی و تولید در اکوسی

بوده  عرفیت مراتظام و است. بنابراین تعادل و ثبات اکوسیستم های مرتعی در گذشته مرهون تعادل نسبی بین تعداد د

هم  تعادل آن به های نامعقول،است که هم اکنون با افزایش روز افزون جمعیت و نیازهای غذایی و نیز دخالت

دگی ، فشرخورده و موجب تخریب منابع آب، خاک، کاهش قدرت رویشی و زادآوری گونه های با اهمیت مرتعی

طبیعی  منابع اکوسیستم های زنده در بخشخاک، افزایش جریانات سطحی و تشدید فرسایش است. مراتع از جمله 

ه از نظر ه ویژتجدید شونده هر کشوری محسوب می شود که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ب

 وحش، تولید آب و تنظیم گردش آب در طبیعت، حفاظت خاک، جلوگیری از فرسایش، تأمین زیستگاه حیات

مها د نیاز ذافه مورو جانوری، استفاده تفرجگاهی و اکوتوریسم و تولید علوتصفیه هوا، حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی 

ی حیات ننده انرژغذیه کتکنند. علوفه حاصل از مراتع به عنوان مواد غذایی دامها، مهمترین منبع نقش مهمی ایفا می

 دست آوردنران بمرتعداشود. اساساً هدف برای انسانها و تأمین کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع محسوب می

تع قرایی مرایر قهبیشترین درآمد خالص ممکن از مراتع بدون تخریب سرمایه های ارزشمند آن است. با توجه به س

ت با ا الزم است. لذایران در چند دهه اخیر، بازگردندن توان تولیدی مراتع به تولید بالقوه آن امری ضروری اس

عات پوشش مطال ی بهره برداری صحیح از آنها صورت گیرد. در این راستامدیریتی صحیح در اکوسیستم های مرتع

 واهها مگیاهی بخصوص تعیین رفتار رویشی و همچنین بررسی میزان مصرف گونه های مختلف توسط دام در 

ه هر یک شده ک مراتع از تیپهای مختلف گیاهی تشکیلسالهای مختلف اولین قدم برای رسیدن به این هدف است. 

یهای فنولوژ وی و کیفی مختلف مّخصوصیات رویشی کاین گونه ها باشد. متفاوت و متنوعی می های ی گونهدارا

های مربوط به ز گونهبنابراین هر یک از فرمهای رویشی و نیز هر یک ایدارند. متفاوت و نیز فرمهای رویشی متنوع

ز در چرنده نی ی دامد معینی دارد. از این روهر فرم رویشی در دوره زمانی خاصی از دوره چرا فعال بوده و تولی

 در اختیار دارد.  برای مصرف مقاطع زمانی مختلف فصل چرا علوفه معینی
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Jafari et al., (2003)  هایبرای عملکرد علوفه در گونهمقدار وراثت پذیری متوسط تا زیاد Agropyron desertorum 

 .گزارش شده است Lolium. perenne و چچم چندساله Agropyrone cristatum و

 Astragalusعلفی)( بررسی سازگاری کشت مستقیم چهار گونه از بذور مرتعی شامل:گون 1382و فراهانی) فالحی 

stevenious(آتريپلكس ،)Atriplex leucoclada( شال دم ،)Stipa hohenackeriana) ( و درمنهArtemisia sieberi)  را

ها گون علفی و آتریپلکس با دو گونه دیگردر اند، نتایج آن نشان داد که در بین گونههدر منطقه بیجین تهران انجام داد

اختالف معنی داری داشته و بهترین استقرار بوته را در سه سال نشان دادند ولی بین گون علفی و  1/0سطح احتمال 

است، از نظر زمان کاشت اول آذر اختالف معنی دار وجود داشته وگون استقرار بهتری داشته  05/0آترپلکس در سطح 

داشته و  01/0داری در سطح احتمال نوامبر( نسبت به دو مرحله دیگر)دهم اسفند و دهم فروردین( اختالف معنی 22)

 بهترین زمان کاشت آن محسوب میشود.

ه سو قردرحوزه آبخیز  (Astragalus brachyudontus) علفی( خصوصیات اکولوژیکی گون 1389شریفی و همکاران )

های دیگر ه روشسبت باستان اردبیل بررسی نموده و نتایج تحقیقات ایشان نشان داد که کشت بذر با غالف خورد شده ن

 موفقیت آمیز بوده است. 

et al., (2001) (Roger 60 نگ امریکاهای مربوط به فصل گرم و سرد در دو ایستگاه در ویومی اکسشن از گراس 

 و محیطی عوامل نامساعد متعددو میزان تولید هریک به تفکیک مشخص شده است،  مورد ارزیابی قرار دادند

م زده حیطی را برهغالباً تعادل زیست مو هدیرویه و بدون برنامه ریزی موجب نابودی گیاهان مرتعی گردبرداری بیبهره

انتخاب ، است ر نشدهرقرادوباره ب و در بسیاری از مناطق در نتیجه انحطاط اراضی و میکرو کلیما این تعادل به هیچ وجه

ر شرایط د یاء مراتعهای اصالح و احهایی که دارای پتانسیل باالیی از نظر کمیت و کیفیت علوفه هستند در برنامهاکسشن

 .مختلف اکولوژیک و در نتیجه جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی مراتع دارای اهمیت زیادی است

 Agropyronمرتعی  گونه اکسشنهای علوفه عملکرد مبنای بر خشکی به ومتمقا ( ارزیابی1391صفری و جعفری)

trichophorum آباد غرب اسالم تحقیقات ایستگاه تحقیقاتی مزرعة خشکی را در به مقاومت شاخصهای از استفاده با 

 از بدست آمده دیم، نتایج و نرمال آبیاری محیط دو خشک علوفه عملکرد از استفاده )کرمانشاه( بررسی نمودند، با
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 24)مازندران(،  23)سمیرم(،  10های  اکسشن که داد نشان و آبی تنش محیط خشک علوفه عملکرد میانگین مقایسه

 10خشکی اکسشنهای به مقاومت شاخصهای به با توجه .بودند )اقلید( برتر 9)یاسوج( و  27)چهارمحال(،  5)گرگان(، 

 تجزیه و خوشهای تجزیه نتایج دادند. البته را نشان خشکی به مقاومت ین)گرگان(، بیشتر 24)مازندران(،  23)سمیرم(، 

  .نمود تأیید را بدست آمده نتایج نیز اصلی مؤلفه های به

 قبیل کاهش از یکیمورفولوژ های سازگاری علت به بیشتری ازخشکی اجتناب توانایی ایمدیترانه مناطق کولتیوارهای 

 مانند عدیل فیزیولوژیکیت طریق از بیشتر معتدل مناطق دارند، اما کولتیوارهای ساقه هب ریشه نسبت افزایش و گیاه اندازه

کرده اند  اپید خشک را شرایط در رشد جوان، توانایی به پیر برگهای در نسبت کاهش یا برگ پهنک اسمزی تعدیل

(.(Assuero et al., 2002 

را در  سبالن شرقی جنوب مراتع در Festuca ovina L گونه اکولوژیک خصوصیات ( بررسی1392قربانی و همکاران )

 حدود بارندگی با مراتع صالحا و احیاء برای مناسب گونه استان اردبیل مطالعه نمودند، نتایج تحقیقات آنها نشان داده که این

فنولوژی،  نتایج به جهتو با چرا آمادگی زمان باشد، بهترینفوق می بلندی و پستی و خاکی شرایط و مترمیلی 565 تا 300

 روز 15 تا 7 متر 1000 ره افزایش ازای به و خرداد ماه اواسط تا خرداد اوایل از پائین ارتفاعات در و بذر شیمیایی تجزیه

  .گردد منظور باید تأخیر در چرا سال به توجه با

 

 مواد و روش ها

و سپس . (1) جدول  شهر جمع آوری شدابتدا بذر های دو گونه مورد مطالعه از مناطق خلخال، اردبیل و مشکین  

های مذکور ها قبل از کاشت مورد آزمایش قرار گرفتند، بدلیل محدود بودن بذور، ابتدا بذور گونهزنی بذرجوانهدرصد 

مشبک کشت شدند، و بعد از سبز شدن و دوره کوتاه عملیات داشت، در اوایل ( 2و 1) شکل های پالستیکیدر سینی

 کشت طوری متر 6 طول به سه خط ، رویدر پایگاه تحقیقاتی سامیان اردبیل کاشت بستر سازی دهآما از شهریور پس

 فاصله و متر 50/0 کاشت هایروی ردیف آنها گرفتند، فاصله قرار کشت خط روی هر اکسشن از پایه20 که شدند

انجام  برداری ادداشتی صفات از گیاه استقرار اول و دوم به منظور سال در .شد گرفته نظر در متر یکدیگر یک از خطوط

قدرت نهال،  درصد شامل گیاه انتخاب برای ارزیابی گردید، معیارهای شروع1392سال  بهار از مقدماتی نشد، ارزیابی
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، مقاومت در برابر آفات و بیماریها، پوشش تاجیدر زمان تکمیل شدن رشدرویشی سطح  ارتفاع گیاه، فنولوژیمراحل 

بذرها جوانه  %90)تعداد روزهایی که حدود  قدرت نهال: از دوره جوانه زنی.لید بذر به شرح زیر بودتو تولید علوفه و

تا  1اند(، برای تعیین قدرت نهال استفاده خواهند شد. به قدرت نهال امتیازی از از خاک بیرون آورده ها سرزده یا جوانه

 شامل فنولوژیمختلف  مراحل .می دهندرت نهال را نشان بیشترین قد 10کمترین و عدد 1که در آن عدد  شدداده  10

با مراجعه هفتگی از پایه هایی که بدین منظور پیکه کوبی شده  گلدهی، تشکیل بذر و رشد مجدد پاییزهمرحله رویشی، 

ایه ارتفاع گیاه با استفاده از خط کش از پدر زمان تکمیل شدن رشدرویشی،  ارتفاع گیاه اند یادداشت برداری شدند.

پوشش تاجی: پس انتهای بلندترین ساقه گیاه اندازه گیری گردید.سطح تا  و از یک نقطه ثابت های متعدد از سطح خاک

وسیله تاج پوشش  ها )سطحی را که قطعات یا ردیفهای کاشت بهپوشش تاجی تک تک پایهسطح از استقرار گیاهان، 

مقاومت در  .شدتعیین حسب سانتی متر مربع برگیری و اندازهشود( با استفاده از خط کش تاج پوشش گیاه اشغال می

مشاهده یا عدم مشاهده آفات و  و برابر آفات و بیماریها: در این بررسی تنها وقوع آفات و بیماری مورد نظر است

سال پس از  میزان تولید علوفه برحسب تولیدگرم در بوته محاسبه شد، بدین ترتیب هر تولید علوفه: ثبت شدند.بیماریها 

ر: پس وبذگردد. وزن ها بطور جداگانه برداشت و با ترازوی حساس توزین خشک شدن گیاه اندامهای هوایی کلیه پایه

دیر زیستی: پایداری و طول عمر  تعیین شد.بر حسب گرم در بوته  بذر های حاصل وزن غالفخارج کردن بذر از از 

 5تا  1 هایامتیازاز ورت ضعیف شدن، خشک شدن، کاهش تولید گیاه به عوامل متعدد محیطی بستگی دارد در ص

 هایسال طول در بدست آمده داده های دهد.نشان میرا  عمر طوالنی ترین 5کوتاهترین و عدد  1 استفاده شد که عدد

 ند متغیرهچ آنالیز و تجزیه آماری مورد SPSSمحیط  طبقه بندی نموده و در Excelبرنامه  از استفاده را با طرح اجرای

 جمع آوری بذور در استان اردبیل  مناطق -1جدول .گرفتند قرار محیط تحلیل در

 ارتفاع )متر از سطح دریا( محل جمع آوری  ردیف

1130تا  2047 ین شهرکمش 1  

1378تا  2550 اردبیل 2  

1795تا  2064 خلخال 3  

 

 

 

 شتک -1شکلهای در سینی Sanguisorba minor گونهکاشت - 1شک   
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 اردبیلدر عرصه ایستگاه سامیان   Sanguisorba minor  گونهتصویر-1شکل

   

 

 

 

 

 ایستگاه تحقیقاتی سامیان اردبیل در سینی lilacinus   Astragalus گونهکاشت  -2شکل

 نتایج       

شش، تولید پواج تبر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی شامل درصد زنده مانی، ارتفاع بوته، 

درصد  5و 1ها( و سالهای مورد بررسی اختالف معنی داری در سطح علوفه، تولید بذر( دربین تیمارها )اکسشن

عنی متاج پوشش  . اثر متقا بل تیمار )اکسشن ها( درسال در صفات درصد زنده مانی و(3) شکل خطاء وجود داشت

ارائه  3ر جدول اکسشن ها دنتایج مقایسه میانگین  (.2دار است ولی در بقیه صفات معنی دار نبوده است )جدول

 شده است.

( بین 94وم )ها در سال، در صفات درصد زنده مانی در سال  سبر اساس نتایج تجزیه واریا نس ساده اکسشن

داد در سال اول  نتایج مقایسه میانگین نیز نشان .داشت % خطاء وجود  5داری در سطح اکسشن ها اختالف معنی

ر سال دمتر(  2217تا  1610)منطقه خلخال ازارتفاع 3( اکسشن شماره 93در سال دوم ) 1شن شماره اکس

ر( بیشترین امتیاز مت 2500و اردبیل از ارتفاع 2034تا  1130)مشگین شهر از ارتفاع 2و 1( اکسشن شماره 94سوم)

اء % خط 5طح نی در سشن ها اختالف معدر سال اول، سال دوم و سال سوم بین اکساز لحاظ ارتفاع بوته  .را داشتند

 .وجود داشت 
 

 (1392 -1394)مختلف توت روباهی در سه سال رویشی  هاید اکسشنتجزیه واریانس عملکر -2جدول 
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درجه  منابع تغییرات 

 آزادی

   میانگین مربعات  

ارتفاع  زنده مانی

 بوته 

تولید  تاج پوشش 

 علوفه

 تولید بذر

 جمعیت

 تکرار

2 

2 

46/4 ** 

1/5 ns 

14/0 * 

1/87 ns 

89/0 ** 

2/40* 

0/21* 

3/10 ns 

0/21* 

91/1 * 

04/0 6 1اشتباه   03/0  02/0  04/0  03/0  

 *1/14 *1/84 **2/54 **1/43 *1/44 2 سال

 1/43ns 2/54* 1/84 ns 1/14 ns *2/02 4 جمعیت در سال

04/0 6 2اشتباه   03/0  02/0  10/0  04/0  

 غیر معنی دار nsدرصد معنی دار می باشند.  5و  1تیب در سطح احتمال میانگین مربعات به تر *و  **

 

 

 1393صفات مورد مطالعه بر اساس آزمون دانکن در سال  مقایسه میانگین  -3جدول 

    S. minor A. lilacinus صفات / گونه   

 a89/39 ab22/31 ارتفاع بوته) سانتی متر(

 ab60/49 b 11/45 متر(تاج پوشش) سانتی

 a51/50 c 26/10 توليد علوفه)کيلو گرم(

 b 00/5 c 15/2 توليد بذر)کيلو گرم(

 67/81ab b 00/65 زنده مانی)درصد(

 داری با همدیگر ندارندنیاز لحاظ آماری اختالف مع %1میانگین تیمارهایی که دارای حروف مشابهی هستند بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن 
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 تحقیقاتی سامیان اردبیل پایگاهدر عرصه  Astragalus lilacinus تصویری -3شکل

 

 

 بحث      

باشد، یمعلوفه  فاکتور تولید علوفه از مهمترین فاکتورهای بررسی در سازگاری پوشش گیاهی وتعیین کمیت 

ز نظر امچنین هباشد. زیرا این عامل متاثر از عامل تراکم، درصد پوشش گیاهی و ارتفاع از سطح دریا می

 باشد یکننده م ی تعینکیفیت علوفه انرژی متابو لیسمی، قابلیت هضم پذیری پروتئینی خام از مهمترین فاکتورها

-)طوح آبگیر سهای ( که اثر استحصال آب باران بوسیله سیستم1394همکاران )مقدم و دراین زمینه تحقیق 

د که شان دادننطقه مشهد مانی گونه توت روباه در منر و زندهای و هاللی( بر استقرای کپهکنتورفارو، چاله ها

 درصد می باشد. 38مانی درصد زنده

 Festucaگونه  اکسشنهای علوفه خشکی و عملکرد به ( نیز مقاومت1392فرشادفر و همکاران )

arundinacea اسالم تحقیقات ایستگاه تحقیقاتی مزرعة خشکی را در به مقاومت شاخصهای از استفاده با 

 دو خشک علوفه عملکرد از استفاده )کرمانشاه( بررسی نمودند، نتایج تحقیقات آنها نشان داد که با آباد غرب

 برای خشکی به متوسط، تحمل وری خشکی، بهره تنش، تحمل به به حساسیت شاخصهای دیم و آبی محیط
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های گونه میتواند ملکرد باالی اکسشنشد. در نهایت با عنایت به باال بودن خوشخوراکی و ع محاسبه هاژنوتیپ

آوری بذر این بخشی از احتیاجات غذایی دام های چراکننده در مراتع استان را تامین نماید. بنابراین با جمع

تواند جمعیت آنها و پوشش گیاهی مراتع استان قدمهای مثبت برداشت. با این وجود ها و تکثیر آن میگونه

 های مورد مطالعه از تولید عملکرد انجام گیرد.رای ارزیابی مطلوبترین اکسشنالزم است مطالعات بیشتری ب

 

 منابع

 Astragalus)(. بررسی خصوصیات اکولوژیکی گون علفی 1389، ج، امرعلی، ش و ایمانی، ع، )شریفی -

brachyudontus )پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان -درحوزه آبخیز قره سو استان اردبیل، فصلنامه علمی

 ..89تابستان  39شماره پی آیند، 

مرتعی  گونه اکسشنهای علوفه عملکرد مبنای بر خشکی به مقاومت (. ارزیابی1391ع. ا .) ،جعفری صفری، ه و -

Agropyron trichophorum تحقیقات پژوهشی-علمی خشکی؛ فصلنامة به مقاومت شاخصهای از استفاده با 

 .654تا  640ة ، صفح4 شمارة ،19 جلد ایران بیابان و مرتع

مجله جنگل و ، عیگونه ازبذور مرت ( بررسی سازگاری کشت مستقیم چهار1382و ابراهیم فراهانی، ) فالحی خلیل -

 . 37تا  30ص، 60شماره  مرتع،

 به متمقاو ارزیابی (،1392صفری، ه ) هوشمند و مرادی، ف ؛ ع. ا ؛ رضایی، ا ؛ فرشادفر، ع ،جعفری فرشادفر، م؛ -

 خشکی؛ به مقاومت شاخصهای از استفاده با Festuca arundinaceaگونه  اکسشنهای وفهعل عملکرد خشکی

 .198تا  182، صفحة 1 شمارة ،20 جلد ایران بیابان و مرتع تحقیقات پژوهشی-علمی فصلنامة

مسیر صال آب باران بر ( بررسی تاثیر استح1394قربانی مقدم، م .جنگجوی بزرل آباد. دستورانی، م، ت. زادبر، م ) -

مایش ملی هارمین های و هاللی آبگیری و استقرار همه گونه در مرتع در بستر. چی کپههاکنتورفارو و چاله

 .1394بهمن 29-28سامانه های سطوح آبگیر باران، مشهد .

 خصوصیات ررسی(. ب1392قربانی، ا. شریفی، ج؛ کاویانی، ا. ح ؛ ملک پور، ب و میرزایی آقچه قشالق، ف، ) -

 و تعمر تحقیقات پژوهشی-علمی سبالن، فصلنامة شرقی جنوب مراتع در Festuca ovina L گونه کاکولوژی

 . 396تا  379، صفحة 2 شمارة ،20 ایران، جلد بیابان

 (. مرتع و مرتعداری. انتشارات دانشگاه تهران.1377مقدم، م، ) -

- Assuero, S.G., Matthew, C., Kemp, P., Barker, D.J. and Mazzanti, T.L., 2002. Effects of water 

deficit on Mediterranean and temperate cultivars of tall fescue. Australian Journal of Agricultural 

Research, 53: 29-40. 
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- Jafari A., Connolly V. and Walsh. E. J. 2003a. Genetic analysis of yield and quality in full-sib 

families of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) under two cutting managements. Irish Jour. 

Agric. Food Res. 42: 275-292.  

- Roger Hybner; Byron Nelson; Bill Taylor; Brendan Brazee; and Tim Nordquist; 2001; Comparative 

Evaluation plantings of cool and warm season grasses; www. Sharpseed. 


