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  :عنوان مماله 

 (Acer rubrum) افرا لرمز یا افرای روبروم

 

همانطور که پیداست بی شک افرای لرمز یا روبروم هر جا که باشد یکی از زیباترین و چشم نوازترین 

به طوری که ؼالبا در تالشند تا این گیاه زیبا را به گونه ای در کنار . منظره ها را به تصویر میکشاند

با با ما همراه برای کسب اطالعاتی در مورد نگهداری و پرورش این درخت زی. خود داشته باشند

 .باشید

 :معرفی درخت افرا لرمز

. هیبریدی از دو گونه ی پالماتوم و کومیکا است،   Acer rubrum درخت زینتی افرا لرمز با نام علمی

افرای سرخ از جمله درختان زینتی خاصی است که . متر میرسد ۱۰الی  ۶حداکثر ارتفاع درخت به 

س اصولی و مرتب به یک درختچه ی مینیاتوری زیبا و میتواند با یک برنامه ریزی رشدی و هر

در . در آپارتمان ها را به عاللمندان خود بدهد تبدیل شود و اجازه ی نگهداری منحصر به فرد بنسای  

 .منتظر ما باشید( درختچه ی مینیاتوری)بخش بعدی مماله با روش تبدیل این گیاه به بن سای 
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 :  ویژگی های ظاهری درخت افرا لرمز

 : برگ درخت افرا لرمز

 

 . رنگ برگ های این درخت معموال لرمز یا ارؼوانی است

 .از نظر شکلی برگ ها به شکل پنجه ای هستند

 .برگ ها به صورت متمابل بر روی درخت لرار می گیرند

 . علت شهرت افرا لرمز ، برگ های بی نظیر آن است

 : گلدهی درخت افرا لرمز

 .گلدهی معموال در اوایل بهار صورت میگیرد

 .گل های افرا لرمز دارای رنگ لرمز تا ارؼوانی میباشد

 : میوه درخت افرا لرمز

 .میوه به شکل فندله بالدار است

 .میوه ها معموال به رنگ لرمز دیده میشوند

 .درخت افرا لرمز در فصل تابستان به بار می نشیند
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یکی از زیباترین گونه های افرا میباشد و در این مماله به نگهداری و  با توجه به اینکه افرای سرخ

 .بررسی آن پرداخته ایم، اما شاید بد نباشد که در ابتدا نگاهی گذرا به انواع افرا بیاندازیم

 :انواع درخت افرا

 :درخت افرای سیاه

 

 .شناخته می شود Acer Negundo با نام علمی

 .نیز شناخته می شود درخت افرا ابلك و درخت افرا سه برگی با نام های دیگری چون

 .این گونه بومی امریکای شمالی میباشد

 ل در فضای سبز از این درخت زیاد استفاده میشودرختی سریع الرشد بوده به همبن دلی

 .این درخت میتواند استرس را تحمل کند

 .مماوم به خشکی و سرما میباشد

 .اما افرا سیاه در ممابل باد مماومت چندانی ندارد

 .متر نیز میرسد ۲۰به  ۱۰ارتفاغ درخت افرا سیاه به 

 .گ های زرد و نارنجی دیده خواند شدبنابراین در این فصل در رن. این درخت خزان کننده است
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 .بسته به رلم درخت از سبز تا ابلك دیده میشوند برگ ها درخت افرا سیاه

 .شکل برگ ها به صورت پنجه ای سه لوب است

 .از خاکستری تیره تا سیاه دیده می شود پوست تنه درخت افرا سیاه

 .شوندخشک هستند و به محض رسیدن باز می میوه های درخت افرا سیاه

 .این گونه شاخه هایی متراکم و پری دارد

اما گاهی در تهیه ی . درخت افرا لندی شیرین نیستندبه اندازه ی اگرچه دانه های درخت افرا سیاه 

 (در دیگر کشورها.) شربت از آنها استفاده میشود

 .روش نگهداری از این افرا همانند افرا لرمز است

 :درخت افرای نروژی



 

  

 .شناخته میشوند acer platanoides با نام علمی درخت افرا نروژی

 .اشاره کرد کوهستانی درخت افرا و درخت افرا چناری از جمله نام های دیگر این این درخت میتوان به

 .این گونه بومی اروپا شرلی و مرکزی و جنوب ؼربی آسیا میباشد

 .متر هم مشاهده شده است ۳۰متر میرسد اما به ندرت تا  ۱۸-۱۲معموال ارتفاع درخت افرا نروژی به 
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لوب مشخص داشته که هر کدام از آنها دارای لوب های  ۷تا  ۵بین  برگ های درخت افرا نروژی

 .کوچکتری هستند

 .سانتی متر متؽیر است ۱۸تا  ۱۰لطر برگ ها از 

 .ما در برخی از ارلام آن به رنگ لرمز تیره دیده میشوندبرگ ها معموال سبز بوده ا

 .درخت افرا نروژی خزان کننده بوده و در پاییز برگهای زرد روی درخت دیده میشوند

 .در بهار ظاهر شده و رنگ سبز تا زرد دارند گل های درخت افرا نروژی

 .میلیمتر است ۵-۶عرض گلها به طور معمول 

 .ابستانه استت میوه ی درخت افرا نروژی

 .سانتی متر طول دارند ۴-۵میوه ها 

 .میوه ها در ابتدا سبز بوده و با افزایش سنشان زرد و سپس لهوه ای میشوند

 .درجه دارند ۱۸۰بال در میوه ها واگرا هستند و زاویه ای تمریبا 

 .میوه ها با باد پخش میشوند

 .خاکستری و کم عمك است پوست تنه درخت افرا نروژی

 . ین درخت در نهال هایش به رنگ کبود و کرکدار استتنه ا

اما باید به این نکته توجه کرد که این گیاه میتواند در رلابت با گونه های بومی منطمه پیروز شود و 

 .تنوع گیاهی در آن منطمه را کاهش دهد

 

 

 

 

 

 

 



 :درخت افرای شبه چناری

 

 .شناخته میشوند Acer pseudoplatanus با نام علمی

درخت افرا پالن  ، درخت افرا اسکاتلندی ، درخت افرا بزرگ از نام های دیگر این گیاه میتوان به

 .اشاره کرد درخت افرا سلتیک و درخت افرا پالن دروؼین ، موک

 .درخت زیبایی نیست اما بسیار سریع الرشد است
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 .مرکزی و جنوب ؼربی آسیا میباشد این گونه بومی اروپای

 .در مکان هایی که نیاز به درخت پر کننده و سریع الرشد دارند مناسب است

 .متر برسد ۳۰درخت افرا شبه چناری میتواند به ارتفاع 

 .خاکستری است پوست تنه ی درخت افرا شبه چناری

 .شوددر ابتدا پوست درخت صاؾ بوده و پس از مدتی خشن و پوسته پوسته می

 .شبیه به برگ های چنار و پنجه ای هستند برگ های درخت افرا شبه چناری

 .لوب دارند و دارای بافت چرمی هستند ۵برگ ها 

 .اما این دندانه ها تیز نیستند. حاشیه برگ ها به شدت دندانه دار هستند

 .سانتی متر است ۱۵تا  ۷٫۵لطر برگ ها از 

 .رگ های روشن تر و به بلوغ رسیده در پایین لرار دارندبرگ های سبز تیره در باالی درخت و ب

 .در اردیبهشت ظاهر میشوند گل های درخت افرا شبه چناری

 .گل ها به رنگ سبزرد دیده میشوند

 .سانتی متر طول دارند ۲-۶گل های این درخت 

 .پرچم گل ها در نهایت از بین میروند

 .درجه میسازند ۶۰-۹۰است که بال ها باهم زاویه  فندله های بالداری درخت افرا شبه چناری میوهای

 .و در فصل پاییز به بلوغ میرسند

 .دانه های درخت افرا شبه چناری به محیط های دورتر از محیط مادری خود پیشروی میکند

 .این درخت به شدت با محیط های مختلؾ سازگار است

 .به همین دلیل در مناطك شهری بسیار کشت میشود

 .ل نسبتا زیادی داردو تولید مث

 .همچنین مانند گونه ی لبلی تنوع گیاهی منطمه را کاهش میدهد

 .چوب افرا شبه چناری سفید بوده و برای ساخت وسایل مختلؾ چوبی از آن استفاده میشود



 : درخت افرای پرچینی

 

 .شناخته میشوند Acer campestre با نام علمی

درخت افرا  ، درخت افرا مزرعه ای ، درخت افرا دشتی از دیگر نام های این درخت میتوان به

 .اشاره کرد درخت افرا کرب و رایج

ی مثل دانمارک ، اسکاتلند ، بالروس، ترکیه، شمال آفریما ، آمریکای این گونه از افرا بومی مناطك

 .و استرالیا میباشدشمالی ، لهستان 

اما در سایر خاک ها هم . این درختان هم خیلی جذاب نیستند اما برای خاک های للیایی بسیار مناسب اند

 .رشد میکنند

 .متر نیز برسد ۲۰وانند تا اما میت. متر میرسد ۸الی ۶ارتفاع درخت افرا پرچینی به 

 .سال عمر کنند ۳۵۰جالب است بدانید این درختان میتوانند تا 

 .مانند سایر افراها درختی خزان کننده است

 .لهوه ای روشن و کمی پوسته پوسته است پوست درخت رنگ

 .کوچک ، سبز تیره و درخشان هستند برگ درخت افرا پرچینی

 .عرض دارند ۱۰cmتا  ۵نه دار میباشند و لوب دندا ۵همچنین برگ ها دارای 
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 .برگ ها کمی لبل از رسیدن به پاییز به زرد طالیی در می آیند و نمایی بسیار زیبا به درخت میدهند

 .کوچک ، سبزرد ، فنجانی شکل و آویزان در خوش هستند گل درخت افرا پرچینی

 .ثلی نر و ماده درون یک گل لرار دارندگل ها هرمافرودیت هستند به این معنی که هر دو اندام تولید م

 .گل ها در بهار باز میشوند

 .پس از گرده افشانی حشرات گل ها به میوه های بزرگ و بالدار تبدیل میشوند

 .توسط باد منتمل میشود میوه درخت افرا پرچینی

 .نکته مهم اینکه ممکن است این افرا را با افرا شبه چناری و افرا نروژی اشتباه بگیرید

 .در این صورت دانه ها راه تشخیص شما میباشد

 .بال های دانه در این گونه زاویه ای بازتر از دو گونه ی لبلی داشته و تمریبا در یک خط لرار میگیرند

 .ی لدیمی تر استراه تشخیص این درخت در زمستان شاخه ها

 .وجود کرک های ریز و خاکستری و جوانه های خاکستری برگ های جدید راه تشخیص آن است

 .چوب درخت افرا پرچینی در بین افرا های اروپایی دارای محکم ترین و پر چگالی ترین چوب است

 .لهوه ای گرم با درخشش ابریشمی دارد-چوب این درخت یک رنگ کرم

اخت وسایلی مثل ساز های موسیمی نظیر هارپ ها ، در منبّت کاری ها و به عنوان از چوب آن ها در س

 .روکش در وسایل چوبی استفاده میشود

 .از این افرا ها نیز برای تهیه درختچه ای مینیاتوری میتوان استفاده کرد



 

 :درخت افرا فلوریدا

 

 .شناخته میشوند Acer floridanum با نام علمی

 .اشاره کرد جنوبی درخت افرا لندی و درخت افرا هاموک از دیگر نام های رایج آن میتوان به

 .این گونه بومی آمریکا میباشد
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 .ریبا شبیه به افرا پرچینی استتك برگ های درخت افرا فلوریدا

 .برگ ها کوچک و متراکم هستند

 .این برگ ها به آسانی از درخت جدا میشوند

 .پس از جدا شدن لبه های برگ به سمت داخل خم میشود

 .کوچک ، زرد و سبز هستند گل های درخت افرا فلوریدا

 .این گل ها روی پایه های بلند لرار میگیرند

 .به عنوان خوشه های کوچک در انتهای شاخه ها دیده میشوند

 .گل ها در بهار یا لبل و یا همزمان با باز شدن برگ ها ظاهر میشوند

 .هفته لبل از افرا لندی می افتد ۲این اتفاق در اواخر اردیبهشت حدودا  

 .فندوله های بالدار هستند میوه های درخت افرا فلوریدا

 ز یا سبز مایل به زرد دیده میشوندمیوه ها به رنگ لرم

 .میوه ها در اوایل بهار ظاهر میشوند

 .رشد درخت افرا فلوریدا در محیط وابسته به شرایط محیطی میتواند سریع تر یا کند تر پیش رود

 . به طور کلی به نور کامل و خاک مرطوب احتیاج دارد

 .و در خاک های سنگین رشد کمتری دارند

 

 

 

 

 

 

 



 :درخت افرا آمور

 

 .شناخته میشوند Acer ginnala با نام علمی

 .اشاره کرد درخت افرا سیبری از دیگر نام های آن میتوان به

 .متر است ۴٫۵-۵در بین افرا ها درختی کوچک با ارتفاعی 

 .پوست درخت خاکستری و صاؾ است
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 .لوب هستند ۳متمابل و دارای  برگ های درخت افرا آمور

 .سانتی متر است ۲٫۵-۷٫۵اندازه برگ ها 

 .برگ ها در اوایل بهار ظاهر میشوند

 .در پاییز برگ ها به رنگ لرمز و در موالعی به رنگ زرد زوشن دیده میشوند

 .زرد تا سفید هستند های درخت افرا آمور گل

 .یشوندگل ها از اواخر اردیبهشت تا اوایل تابستان ظاهر م

 .گل ها برخالؾ سایر افرا ها معطر هستند

 .سرخ مایل لرمز هستند میوه های درخت افرا آمور

 .میوه ها تا اواخر پاییز به از درخت آویزان بالی میمانند

 .سانتی متر طول دارند ۲-۲٫۵بال ها تمریبا موازی و 

 .فندله ها توسط باد جابجا میشوند

ها و جذابیت این درخت به خصوص زمانی که در آفتاب رشد میکند ، به دلیل کوتاهی و معطر بودن گل 

 .از آن به عنوان درختی زینتی استفاده میکنند

 .همچنین این درخت مماومت باالیی به خشکی دارد

 .از این رو از این گیاه هم برای ساخت بن سای استفاده میشود

 

 

 

 

 

 

 



 :درخت افرا پوست کاؼذی

 

  

  

 .شناخته میشوند Acer griseum با نام علمی

 .نام دیگری جز این نام برای آن شناخته نشده است

 .این درخت بومی مرکز چین میباشد

 .پوست درخت بعد از بلوغ الیه الیه شده که این الیه ها بسیار نازک هستند

 .به همین دلیل به آن پوست کاؼذی گفته میشود

 .پوست آنها از لرمز تا لهوه ای بسیار جذاب است

 .افرا پوست کاؼذی سایه پسند است

 .در رطوبت زیاد رشد میکند

 .در خاک های مرطوب، با زهکشی مناسب و کمی اسیدی به خوبی رشد میکنند

 .برای مزارع کوچک انتخاب خوبی هستند
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 .متر میرسد ۴٫۵-۷٫۵متر و عرض  ۶-۹به ارتفاع 

 .برگچه هستند ۳کوچک و دارای  برگ های درخت افرا پوست کاؼذی

 .در پاییز برگ ها رنگ های متنوعی دارند

 .برگ ها تا زمستان بالی میمانند

 .کوچک بوده و خیلی نمایان نیستند گل های درخت افرا پوست کاؼذی

 .گل ها معموال سبز رنگ هستند

 .سانتی متر طول دارند ۱٫۵-۲فندله ها 

 .، پیوند و للمه انجام میگیرداز طریك بذر  تکثیر افرا پوست کاؼذی

 .درصد از فندله ها رشد میکنند ۵تمریبا 

 .للمه های ساخه های جوان میتوانند ریشه دار شوند

 :درخت افرا لندی

 

 .شناخته میشوند Acer saccharum با نام علمی

 .اشاره کرد درخت افرا سنگی و درخت افرا سخت از دیگر نام های آن میتوان به
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 .این درخت بومی آمریکای شمالی میباشد

 .رسدمتر می ۴۰الی  ۲۵ارتفاع این درخت به 

 .ممابل هستند برگ های درخت افرا لندی

 .سانتی متر است ۵-۱۱لوب کوتاه بوده و اندازه آنها  ۵برگ ها دارای 

 .لبه های برگ ها دارای دندانه های کوتاه هستند

 .برگ های سبز تیره در تابستان در پاییز به رنگ زرد ، نارنجی و لرمز دیده میشوند

 .دارای هر دو اندام نر و ماده هستندمعموال  گل های درخت افرا لندی

 .میوه ها به شکل فندله های بالدار هستند

 .افرا لندی یک منبع مهم شیرین کننده در امریکا به شمار میرود

 .تولید شربت افرا یک صنعت مهم در آمریکای شمالی و کانادا میباشد

 :درخت افرا نمره ای

 

  

 .شناخته میشوند Acer saccharinum با نام علمی
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 .اشاره کرد درخت افرا کریک از نام های دیگر آن میتوان به

 .این گونه بومی دشت های مرکزی شرق ایاالت متحده و کانادا میباشد

 .رشد سریعی دارند

 .سانتی متر هستند ۷٫۵-۱۵ برگ های درخت افرا نمره ای

 .سطح زیرین آنها تمره ای استسطح رویی برگ ها سبز و 

 .به همین دلیل به آنها افرا نمره ای گفته میشود

 .دمبرگ بلندی دارندمجزا بوده و لوب  ۵برگ ها دارای 

 .در پاییز برگ ها به رنگ سبز روشن یا زرد یا کمتر لرمز دیده میشوند 

 .کوچک و کمتر لابل مشاهده هستند گل های درخت افرا نمره ی

 .گل ها به رنگ سبز روشن ، نارنجی یا لرمز هستند

بعضی از آنها کامل  گل های نر و ماده ممکن است در شاخه های متفاوت لرار داشته باشند یا اینکه

 .باشند

 .سانتی متر هستند ۳-۵٫۵فندله هایی با طول  میوه های درخت افرا نمره ای

 .شکل است V میوه ها دارای دو بال

 .میوه ها دو بذر دارند و اکثرا زود می افتند

 .این درخت در بین افرا ها بزرگترین میوه ها را دارد

 .ری هستندتنه و شاخه ها به صورت نمره ای و خاکست

 .شکسته شدن شاخه ها بویی لوی تولید میکنند

 .محسوب شودپوست میتواند یکی از عوامل زینتی درخت 

 .باال PH در برابر اکثر خاک ها مماوم است اما نه خاک هایی با

 .در برابر خشکسالی و شرایط شهری مماوم است

 .در آمریکا از آن برای تهیه دارو استفاده میشود



 :اکیدرخت افرا ت

 

 .شناخته میشوند Acer circinatum با نام علمی

 .اشاره کرد درخت افرا تاکی اورگون از دیگر نام های آن میتوان به

 .درن درخت بومی ؼرب آمریکای شمالی میباشد

 .متر است ۳-۶این درخت از جمله درخت های کوتاه بوده و ارتفاعش در محدوده ی 

 .بیشتر شبیه به درختچه است

 .شاخه ها پیچ خورده و به سمت پایین حرکت میکنند

 .به عنوان یک درخت زینتی کاشته میشوند

 .لوب دارند ۹تا  ۷ برگ های درخت افرا تاکی

 .لوب ها دندانه دار هستند

 .سانتی متر عرض دارند ۶-۱۲برگ ها 

 .در پاییز به رنگ های زرد روشن ، نارنجی یا لرمز در می آیند

 .تایی در خوشه لرار دارند ۶الی ۳به تعداد  گل های درخت افرا تاکی
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 .رنگ کاسبرگ ها لرمز و گلبرگ ها سبز مایل به سفید هستند

 .سانتی متر هستند ۴حدودا  میوه های درخت افرا تاکی

 .فندله ها به صورت افمی گسترش میابندبال های 

 .در زمان بلوغ عمیما لرمز هستند

 .شرایط سایه و رطوبت را میپسندند ولی نور خورشید را تحمل میکنند

 :درخت افرا ژاپنی



 

 .شناخته میشوند Acer palmatum با نام علمی

 .از دیگر نام های این گیاه میتوان به درخت افرا لرمز ایستاده اشاره کرد

 .این گونه بومی چین ، ژاپن ، کره شمالی و جنوبی، جنوب شرلی روسیه و شرق مؽولستان است

 .متر میرسد ۱۰الی  ۶ارتفاع آن به 

 .شاخه هایی کم تراکم داشته که تاجی گنبدی شکل را تشکیل میدهند
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 .این درختان به طور بسیار گسترده ای در ساخت بن سای ها بکار میروند

 

 (از پیوند ها و هیبرید ها. )بیش از هزار رلم از این گونه در جهان وجود دار

 .سانتی متر طول دارند ۱۲تا  ۴ ژاپنی  برگ های درخت افرا

 .لوب هستند ۹یا  ۷یا  ۵برگ ها داراری 

 .کاسبرگ لرمز یا بنفش هستند ۵دارای 

 .گلبرگ های گل سفیید هستند

 .فتدله بالدار هستندمیوه های درخت افرا ژاپنی یک جفت 

 .بال های کاؼذی میوه ها به پراکندگی آنها توسط باد کمک میکنند

 .میلیمتر است ۶-۸سانتی متر و هر دانه  ۲-۳هر فندله 

 :درخت افرا راه راه
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 .شناخته میشوند Acer pensylvanicum با نام علمی

 .از دیگر نام های آن میتوان به درخت افرا موس و درخت افرا موس وود اشاره کرد

 .میباشداین گونه بومی شرق آمریکا شمالی و مجاور کانادا 

 .متر و حتی بیشتر است ۶تا  ۴٫۵درختی کوتاه با ارتفاعی از 

 .تاج نامنظم و بازی دارند
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 .تندهسلوب در راس  ۳دارای  برگ های درخت افرا راه راه

 .برگ ها رنگ سیز روشنی دارند

 .برگ ها در پاییز به رنگ زرد روشن و شگفت انگیزی دارند

 .به صورت زنجبره ای هستند گل های درخت افرا راه راه

 .گل ها در اردیبشهت ظاهر میشوند

 .به صورت فندله بالدار از زنجیره ی گل ها آویزان هستند میوه های درخت افرا راه راه

 .ین درختان نمایی با راه راهی سفید دارندپوست در ا

 .به همین دلیل به آنها افرا راه راه گفته میشود

 .به سایه جزئی نیاز دارد

 .در خاک های سرد ، مرطوب و کمی اسیدی بهتر رشد میکنند

 .مماومت چندانی به آلودگی ، گرما و خشکسالی ندارد

 .این درخت به اسیب دیدگی حساس است

 .شرایط رشد آن در منطمه وجود نداشته باشد بهتر است از کاشت آن پرهیز کنیدبنابرابن اگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :درخت افرا فولمون

 

 .شناخته میشوند Acer japonicum با نام علمی

 .اشاره کرد درخت افرا داونی ژاپنی از دیگر نام های رایج آن میتوان به

 .این گونه بومی ژاپن و کره جنوبی است

 .متر است ۹تا  ۶درخت کوچکی با ارتفاع 

 .نرخ رشد این درخت اهسته است

 .متمابل است برگهای درخت افرا فولمون

 .سانتی متر عرض دارند ۱۵تا ۷برگ ها 

 .لوب هستند ۱۱تا  ۷برگ ها دارای 

 .برگ ها رنگ سیز مالیمی دارند

 .رمز میشونددر پاییز برگها زرد یا ق

 .به طور کلی گیاه لرمز و بسیار با شکوه به نظر میرسد

 .کوچک و به رنگ لرمز هستند گل های درخت افرا فولمون
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 .سانتی متر است ۲٫۵میوه های درخت افرا فولمون به صورت فندله با طول 

 .نور کامل یا سایه جزئی برای رشد آنها بهتر است

 .زهکشی مناسب و با مواد آلی زیاد را میپسنددخاک های مرطوب ، کمی اسیدی ، با 

 :درخت افرا چالک

 

 .شناخته میشوند Acer leucoderme با نام علمی

 .هم شناخته میشود درخت افرا سفیدبر با نام

 .این گونه بومی جنوب شرلی ایالت متحده است

 .متر میرسد ۹الی  ۷دا به .ارتفاع آن حد

 .پوست درخت بالػ معموال سفیدرنگ و صاؾ است

 .به همین دلیل به آن افرا چالک میگویند

 .این درخت برای رشد بهتر به نور کامل خورشید یا سایه جزئی نیاز دارد

 .اید مرطوب باشدخاک مورد نیاز برای رشد بهتر آن ب

 .ریشه ها کم عمك هستند
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 .اما به خشکی مماوم است

 .این درختان رشد آهسته ای دارند

 .سانتی متر عرض دارند ۷تا  ۵سانتی متر طول و  ۲۰تا  ۱۰از  برگ های درخت افرا چالک

 .برگ ها به رنگ های سبزو زرد دیده میشوند

 .برگ ها در پاییز از زرد تا لرمز دیده میشوند

 .بدون گلبرگ هستند ل های درخت افرا چالکگ

 .گل های نر و ماده از هم جدا هستند

 .فندله هایی با بال های لهوه ای هستند میوه های درخت افرا چالک

 .میوه ها به عنوان هلی کوپتر شناخته میشوند

 .حشرات ، پرندگان و پستانداران کوچک از گرده ی آنها تؽذیه میکنند

 .به این دلیل که برگ ها روی درخت بالی میمانند. یار راحت لابل شناسایی است درخت در زمستان بس

 :درخت افرا کانیون

 

 .شناخته میشوند Acer grandidentatum با نام علمی
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اشاره  درخت افرا دندان بزرگ و درخت افرا سابین ، درخت افرا گم شده از دیگر نام های آن میتوان به

 .کرد

 .ای درخت بومی ؼرب ایاالت متحده و شمال مکزیک میباشد

 .متر میرسد ۱۲الی  ۹ارتفاع این درختان به 

 .دارای رشدی آهسته است

 .ستاره ای شکل است برگ های درخت افرا کانیون

 .سانتی متر عرض دارند ۷تا  ۵سانتی متر طول و  ۲۰تا  ۱۰برگ ها از 

 .برگ ها سبز است رنگ

 .در پاییز رنگ برگ ها به زرد ، نارنجی و لرمز تبدیل میشوند

 .به رنگ زرد هستند گل های درخت افرا کانیون

 .گل ها کوچک و ؼیر لابل تشخیص هستند

 .گلدهی در اواسط بهار صورت میگیرد

 .سانتی متر هستند ۱۲تا  ۲به طول  میوه ها ی درخت افرا کانیون

 .خشک و سخت استپوشش میوه ها 

 .رنگ میوه ها سبز است

 .میوه های این درخت پرندگان را جذب میکند

 .درخت به سایه جزئی و نور کامل نیاز دارد

 .به خاک های رسی ، لومی شنی ، اسیدی و للیایی مماوم است

 .در مماومت به خشکی چندان لوی عمل نمیکند

 .در برابر خاک های شور اصال مماوم نیست

 :درخت افرا درشت برگ



 

 .شناخته میشوند Acer macrophyllum با نام علمی

 .اشار کرد درخت افرا برگ عریض و درخت افرا اورگون از دیگر نام های آن میتوان به

 .میباشداالسکا تا جنوب کالیفرنیا این گونه بومی 

 .متر میرسد ۱۵ارتفاع این درختان به 

 .سال عمر میکند۱۵۰بیش از 

 .در سال اول پس از کاشت به آبیاری زیادی نیاز دارد

 .سانتی متر طول دارند ۶۰تلی  ۳۰ درخت افرا درشت برگ برگ های

 .به همین دلیل به آن افرا درشت برگ گفته میشود 

 .برگ ها در پاییز به رنگ زرد ، نارنجی و بنفش تیره در می ایند

 .زرد رنگ و ؼیر لابل توجه هستند گل های درخت افرا درشت برگ

 .گلدهی در بهار صورت میگیرد

 .رندگل های نر و ماده در یک درخت لرار دا

 .در تابستان یا زمستان میرسند میوه های درخت افرا درشت برگ
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 .دانه ها سرخ و مایل به لرمز هستند

 .این درخت سایه دوست است

 .خاک های مرطوب را میپسندد و به خشکسالی متحمل است

PH اسیدی را ترجیح میدهد. 

 :درخت افرا کلی زوم

 

 .شناخته میشوند Acer cappadocicum با نام علمی

 .اشاره کرد درخت افرا کاپادوسیان از دیگر نام های آن میتوان به

 .این گونه بومی آسیا میباشد

 .متر میرسد ۹الی  ۶ارتفاع درخت به 

 .رشد سریعی دارند

 .سبز رنگ هستند برگ های درخت افرا کلی زوم

 .لوب دارند ۷تا  ۵برگ ها 

 .در پاییز درخت به رنگ زرد طالیی در می آیند
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 .بی رنگ هستند گل های درخت افرا کلی زوم

 .گلدهی در اواسط بهار اتفاق می افتد

 .میوه های فندله دو باله دارند

 .آب کافی و خاک با زهکشی مناسب برای رشد درخت کافی است

 .دامه به آن میپردازیمنگهداری در همه ی افراها تمریبا یکسان میباشد که در ااصول 

 :اصول نگهداری افرا لرمز

  

 :نور

 به طور کلی درخت افرا سایه پسند است

 .برا پر کردن فضای خالی بین درختان بلند مناسب هستند …به همین دلیل در پارکهای جنگلی و 

 اما برای نگهداری در خانه بهنر است در مکانی با نور زیاد لرار داده شود

 .البته اینکه بهدازظهر به سایه انتمال داده شود

 .بهترین مکان جهت نگهداری بنسای افرا در خانه پنجره جنوبی می باشد

 .نور شدید سبب برگ سوزی درختچه شما خواهد شد

 :دما

درجه سانتی گراد در شرایط ایده  ۱۸تا  ۱۵درخت افرا و همچنین بن سای این درخت در دمای بین تا 

 .ار میگیرندال خود لر

 .حساس به سرمای شدید ، عدم کاشت در فضای آزاد در شهرهایی با زمستان های سرد

 حساس به باد شدید

 .دمای اتاق برای افرا مناسب است

  

 :آبیاری



 .افرا بسیار به خشکی حساس بوده و هیچگاه نباید خاک آن خشک شود

 .بنابراین بهتر است هر روز خاک گلدان چک و آبیاری شود

) مچنین در تابستان به علت گرما و خشکی هوا بهتر است در روز دو نوبت خاک گلدان چک شود ه

 .تا در صورت خشکی خاک، آن را کمی آبیاری کنید(. صبح و عصر

 .به دلیل رطوبت دوست بودن این گیاه در شهر های شمالی به وفور یافت می شود

برای چک کردن زمان ابیاری کافیست خالل دندانی را داخل خاک فرو کنید اگر ذرات خاک به خالل 

 .دندان نچسبد خاک فالد رطوبت است

 .آبیاری حتما به صورت عمیك انجام گیرد

 : رطوبت

 .لرار بگیرد( به دور از باد)بهتر است گیاه در معرض هوای آزاد 

با آبی که کلر از آن خارج شده باشد ( صبح و عصر) روزنه دو باربه دلیل نیاز باالی گیاه به رطوبت 

 .در مورد درخت های افرا موجود در فضای سبز نیازی به چنین کاری نیست. اسپری شود

 :خاک

 .را می پسندد( شنی تا لومی) خاکهای سبک 

 . زهکشی مناسب و خاک اسیدی برای این گیاه مناسب است

 .گهداری میکنید حتما از خاک های استریلیزه شده استفاده نماییداگر بنسای افرا را در خانه ن

 .خاک مناسب برای این گیاه خاک برگ های صنعتی یا خاک های مخصوص بنسای است

 .بار نیاز به تعویض خاک گلدان است ۱سالیانه 

اما در  .به همین دلیل در کشور ما این درخت بیشتر در خاکهای اسیدی جنگلی شمال کشور دیده میشوند

 .مورد بن سای همان مخلوطی از خاک های استاندارد بن سای مناسب است

 :کوددهی

کود ها را در .) برای کود دهی از کود های مخصوص بن سای موجود در بازار را میتوان استفاده کرد

 (.همین سایت نیز میتوانید خریداری کنید

 .تا اواخر تابستان است( اوایل بهار) استفاده از کودها از زمان گلدهی 



 .هفته در میان همراه با آب آبیاری توصیه میشود ۳تمریبا هر 

راهکارهای مربوط به هرس از زمان ایجاد تا نگهداری بن سای در لسمت بعدی مماله لرار خواهد 

 .گرفت

 :محل نگهداری بن سای

اما زمانی که دمای هوا به زیر صفر میرسد باید به . ط های باز نگهداری شودؼالبا بهتر است در محی

 .پشت پنجره های نور گیر جای مناسبی برای این بن سای زیبا خواهد بود. داخل خانه انتمال داده شود

 :نکاتی طالیی در نگهداری از افرای لرمز

 .در مکانی مرطوب و در سایه نگهدارید (از زمان کاشت تا تمام مراحل بعد از آن) گیاه را تمام مدت 

مخصوصا اگر بافت خاک شما رسی و سنگین باشد با این کار . بافت خاک را با مواد آلی بهبود ببخشید

 .به تهویه و زهکشی آن کمک کنید

 .برای حفاظت از ریشه های نو ظهور گیاه و جلوگیری از آبیاری بیش از حد از مالچ ها استفاده میکنند

هرس آنچنان نیاز . ) ه گیاه هنوز خیلی جوان است هرس در حدالل ممدار خود لرار میگیردزمانی ک

 (نیست

 .تا زمانی که گیاه فصل دوم رشد خود را طی نکرده از کاشت درخت جدید در آن محدوده بپرهیزید

رار گیاه را در مکانی لرار دهید که صبح از آفتاب صبحگاهی برخوردار شود و بعدازظهر در سایه ق

 .بگیرد

 .تا زمانی که گیاه جوانه بزند آن را به طور مرتب آبیاری کنید

 : روش های تکثیر افرا لرمز

که در ادامه . درخت زینتی افرای سرخ به یکی از سه روش کاشت بذر، للمه زنی و پیوند تکثیر میشود

 :به توضیح ان خواهیم پرداخت

 : بذر افرا لرمز

 .بذر این گیاه در پاییز میرسد

 .جهت جوانه زنی نیاز به گذراندن دوره خواب دارد



پس از گذراندن این دوره الزم است تا یک هفته، بذر در آب ؼوطه ور باشد و هر روز این آب تعویض 

 .در اینصورت امکان جوانه زنی بذر تا حد لابل لمسی بیشتر خواهد شد. گردد

نطور که لبل از این گفته شد بذر را در عمك یک سانتی متری خاکی مناسب با پیمودن این مراحل هما

 .روی بذر را با پوششی نازک از ماسه بپوشانید. کاشته شود

 بذر کاشته شده را در محلی سایه انداز لرار داده

 .رطوبت خاک را تا زمان جوانه زنی بذر حفظ کنید

 :للمه

دز شرایط گلخانه ای در خاک مناسب با زهکشی خوب  للمه های علفی در خارج از فصل تهیه شده و

 .کاشته میشود

 .دلت نمایید برش از لسمت باالیی للمه باید اریب باشد و در جهت مخالؾ اخرین جوانه لرار بگیرد

 جوانه لرار داشته باشد ۷الی  ۶در هر للمه باید 

 . د صاؾ بریده شودکمی پایین تر از اخرین جوانه ای که در لرار است در خاک لرار بگیر

 (IBA) با ایجاد زخم در محل لرار گیری للمه در خاک و استفاده از پودر دو درصد اسید ایندول بوتریک

 .درصد بنومیل، للمه ریشه دار میشود ۵و 

 .بستر کشت باید همیشه مرطوب باشد

ستیک روی آن را اگر امکان دسترسی به شرایط گلخانه ای ندارید میتوانید با یک پوشش شفاؾ مثل پال

بپوشانید و هر چند یکبار برای ایجاد تهویه پالستیک را براداشته و دوباره بگذارید، یا اینکه چند 

 .سوراخ برای تهویه بیشتر روی پالستیک ایجاد کنید

 :پیوند

 در این مورد اگر پیوند زنی خارج ازشرایط گلخانه ای و روی نهال های بذری باشد با استفاده از پیوند

T یا شکمی از نیمه تابستان به بعد پیوند میزنند 

 .بهار سال بعد با مشاهده رشد پیوندک نهال را از محل باالی پیوند میبرند

اما اگر پیوند در شرایط گلخانه ای باشد، نهال دوساله را برای پیوند زنی به گلخانه اورده و به محض 

نشان دادن عالئم رشد توسط ریشه ها، پیوندک هایی که در طول فصل رویشی از درخت ها جمع آوری 

 .شده و در یخچال نگهداری شده را روی پایه پیوند میزنند



 :بن سای افرا لرمز

 

همانطور که در باال شد درخت زیبای افرای سرخ لابلیت تبدیل به یک درختچه ی مینیاتوری بسیار 

 .این گیاه به بن سای میپردازیمدر اینجا به شرح سلسه مراتب تبدیل . منحصر به فرد را خواهد داشت

معموال برای ساخت بن سای از ابتدای رشد گیاه، . به طور کلی به دو طریك میتوان این کار را انجام داد

یعنی همان استفاده از بذر گیاه که در این روش تسلط بر . آن را به سوی بن سای شدن پیش میبرند

در . ی دیگر از للمه های ریشه دار شده استفاده میشوداما در روش. رشد گیاه بسیار بهتر انجام میشود

 .ادامه به توضیح این دو روش خواهم پرداخت

 :استفاده از بذر

 .برای جوانه زنی بهتر بذر به مطالبی که در لسمت بذر ذکر شد توجه کنید

 :هرس

 .از ابتدای جوانه زنی مرالبت از آن آؼاز میشود

از حد و تمویت رشد عرضی و تنومند شدن گیاه باید هرس شاخ به منظور جلوگیری از رشد طولی بیش 

 .و برگ ها به طور مرطب انجام گیرد

 .این کار را کمی بعد از رشد اولیه گیاه و زمانی که از مرحله کوتیلدونی خارج شده باشد شروع نمائید

 .خواهد شد هرچه بیشتر جوانه انتهایی حذؾ شود تعداد شاخه های جانبی بیشتر باید بدانید که 
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این الدام را به صورت منظم و به شکلی که به گیاه آسیب نرساند تا زمانی که گیاه کمی تنومند شود 

 .ادامه دهید

 .البته هرس برای بن سای همیشه الزم است اما نه به شدت ابتدای کار

 :انتمال گیاه

 .پس از اینکه گیاه کمی جان گرفت باید آن را به گلدان مخصوص بن سای انتمال دهید

 .گلدان بن سای شکل خاصی داشته، باید پهن و عمك بسیار کمی داشته باشد

در این مورد هم به طور کامل در مماله لبلی . خاک گلدان باید خاک مخصوص بن سای و استرلیزه باشد

 .توضیح داده شده است

نتمال درختچه به گلدان مخصوص میتوان کمی از خاک رویی را برداشت تا لسمتی از ریشه بیرون با ا

 .بماند

 .این کار به زیبایی بن سای هم کمک میکند

 :هرس ریشه

 .البته میتوان در صورت لزوم ریشه ها را نیز هرس کرد

 .در صورت هرس ریشه باید حتما گیاه در شرایط رطوبت کامل لرار بگیرد

 .چرا که در ؼیر این صورت درختچه ی شما دچار تنش بعد از هرس لرار خواهد شد

 .اگر لرار است هرس ریشه را انجام دهید، حتما شاخه ها و برگ ها را هم کامال هرس کنید

 .ماه به حال خود بگذارید ۶پس از هرس ریشه بهتر است گیاه را تا 

 :حالت دهی درختچه

گ ها را با توجه به مدل گیاه و طرح دلخواه خود سیم پیچی کرده و آن را برای این کار باید شاخ و بر

 .شکل دهبد

 .وجود دارد …برای حالت دهی به گیاه طرح های مختلفی نظیر گرد، بیضی، آبشاری، مطبك و 

 .سیم پیچی شاخه ها در عین اینکه ساده به نظر میرسد اما زمان بر است

 .پس صبر و شکیبایی در این راه بن سای زیبایی را به شما تحویل خواهد داد



تا دو سه سال اولیه باید شاخه های جدید را طبك طرح مورد نظر خود با سیم به شکل دلخواه هدایت 

 .کنید

 :استفاده از للمه

 :تهیه للمه

 .هد، انتخاب کنیدابتدا لسمتی از شاخه یا درخت را که لرار است بن سای شما را تشکیل د

 .در بخش زیرین آن، دور تا دور تنه یا شاخه را برش بزنید

 .روی زخم حاصل را با یه هورمون ریشه زا و کوکوپیت پوشانده و روی آن را ببندید

 .آن را مرطوب نگه دارید

 .پس از تشکیل ریشه در لسمت مورد نظر، تنه یا درخت را از لسمت زیرین آن لطع نمائید

 :گهداری للمهکاشت و ن

 .درختچه ی جدید را به خاک و گلدان مخصوص انتمال دهید

تمریبا از نیمه .)استفاده از للمه و ریشه دار کردن آن باید بعد از خواب زمستانی درختان انجام گیرد

 (های اسفند به بعد

 .درختچه را بعد از انتمال با هرس و شکل دهی به بن سای مورد نطر خود تبدیل کنید

الزم به ذکر است که استفاده از بذر و شکل دهی گیاه از ابتدا، شما را به شکل بن سای مورد خود 

 .نزدیک تر خواهد کرد

مگر . به این نکته توجه داشته باشید که بن سای افرا ترجیحا باید در معرض هوای آزاد لرار بگیرد

صورت بهتر است به داخل آپارتمان و  که در این. اینکه دمای هوا به زیر صفر درجه سانتی گراد برسد

 .پشت پنجره نور گیر منتمل شود

 :نکات مهم هنگام خرید بن سای

 .بن سای را در فصل رشد و هنگام شکوفه دهی خریداری کنید

 .ار سفت و مجکم بودن تنه و ساله اطمینان حاصل کنید

 .یا روی خاک نباشد( رو یا زیر برگ یا در دمبرگ ها) دلت کنید که هیچ حشره ای روی گیاه 

 :لیمت افرا



در این درختان به دلیل وجود گونه های بسیار متنوع و بسته به این که نهال بخواهید یا بن سای لیمت 

 .ها بسیار متنوع است

 .تومان شروع شده و نمیتوان گفت تا چه حد ادامه میابد ۲۰۰۰۰لیمت نهال ها از 

 .ر لطعی در این مورد ارائه کردو اما در مورد بن سای ها اصال نمیتوان نظ

هزار تومان تا  ۲۵۰میتوان گفت یک بن سای افرا سالم و زیبا و با سایز متوسط را در رنج لیمتی از 

 .لیمت های میلیونی میتوانید پیدا کنید

 

 


