پرلیتچیست؟

بخش سوم :پرليت در خدمت باغبانی و کشاورزی
گردآورنده :مهندس محمدعلی مالکپور؛ مدیر پروژه کارخانه دانهبندی و پخت پرلیت زنجان

مقدمه:
توس��عه و بهبود کش��اورزی و محصوالت باغبان��ی و پرورش گل و گیاهان طبی با توجه به ازدیاد روزمرهی جمعی��ت از یک طرف و مصرف بهینهی آب با
توجه به کمبود آنکه هر سال متاسفانه وضعیت وخیمتری را برای آن شاهد هستیم ـ محققین را بر آن داشته است که مطالعاتی را در این زمینه انجام دهند
و با اتخاذ روشها و ارایهی راهکارهای جدید نسبت به صرفهجویی در مصرف آب و توسعه و بهبود محصوالت کشاورزی گام بردارند .پرلیت به عنوان یک
مادهی اولیه در باغبانی بدون خاک و کش��اورزی همراه با ترکیبات دیگر کمک ش��ایانی به این موضوع نموده است و در کشورهای توسعهیافته توانستهاند با
اس��تفاده از آن در تمام زمینهها تولید بهتر و بیش��تری داش��ته و با مصرف آب کمتر به توفیقات زیادی نائل آیند .در این مقاله س��عی شده که خواص پرلیت
در زمینهی کش��اورزی و باغبانی و اثرات آن در این امر برای عالقهمندان ارایه ش��ود و امید اس��ت اثرات آن در کش��ور پهناور ایران که با کمبود شدید آب
مخصوصا در مناطق جنوبی کش��ور و کمبود خاک مرغوب کش��اورزی در بسیاری از نقاط روبروس��ت به نتایج مطلوبی برسد و مصرف آب به طور فراگیر در
تمام نقاط کشور متداول شود.

mmallakpour@yahoo.com
perlite_omch@yahoo.com
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WWویژگیهای پرلیت در مصارف کشاورزی
برای به دس��ت آوردن خصوصیات فیزیکی بهتر خاک کش��اورزی در
سی سال اخیر فعالیتهای گستردهای در سطح جهان به عمل آمده است.
متخصصی��ن امر کش��اورزی با توجه به افزایش جمعیت و س��ایر علل
دیگر سعی بر این دارند که با بهرهگیری از تکنولوژی بهتر بتوانند محصول
بیشتری از زمینهای زراعی بردارند و در این رابطه از طرفی برای جلوگیری
از نامرغوب ش��دن خاک زراعی در اثر کش��تهای مداوم و تنظیم قابلیت
جذب بهتر آب و از طرف دیگر با تنظیم شیب مناسب آبرو و مزارع قابلیت
نفوذپذیری خاک را بهبود بخشیدهاند .دانه بندی های معمول در کاربردهای
باغبانی و کشاورزی به شرح جدول  1می باشد.
ول��ی برای تنظی��م هوادهی و آبگی��ری خاک و تنظی��م خصوصیات
فیزیکی مرغوب آن بایس��تی خواص دیگر مورد نیاز را نیز در نظر گرفت؛
این خواص عبارتند از خواص شیمیایی و بیولوژیکی.
در خاکهای زراعی بایستی تعادل بیولوژیکی و شیمیایی خاک متعادل
بوده و یا کاری کرد که حداقل این تعادل بر هم نخورد.
بنابراین روشهای مطلوب برای رعایت خواص فوق ،آنهایی خواهند
ب��ود که عالوه بر س��ادگی و عملی بودن باید طوری باش��ند که به گیاهان

زیانآور نبوده و در خاک به س��رعت تاثیر نامطلوب فیزیکی و یا ش��یمیایی
نداشته و ارزان و فراوان باشند.
از طرفی روزبه روز مقدار خاکهای کشاورزی کمتر شده و خاکهای
مورد احتیاج ،خصوصیات زراعی خود را از دست میدهند.
لذا با توجه به مطالب فوق در س��الهای اخیر محققان امر کش��اورزی
دنبال راه حلهایی بودهاند که بهترین روش به دست آمده عالوه بر استفادهی
منطقی از خاکهای زراعی ،تنظیم و مرغوب نمودن خاکها است.
در این رابطه استفاده از سابستریتها ( )Substrateو مخلوط نمودن آن
در خاک متداول شده است.
عمدهترین و مرغوبترین ماده سابستریتها ،همان پرلیت است.
خصوصیات ویژهی پرلیت از جمله س��بک بودن ،دارا بودن مینرالهای
مش��ابه خاک ،اس��تریل بودن ،آس��ان و فراوان و ارزان بودن آن و همچنین
ق��درت زیاد جذب هوا و میزان نگهداری خوب آب به خصوص خاصیت
نگهداری آب در فش��ارهای پایین و خنثی بودن و همچنین مقاوم بودن در
مقابل تجزیه ش��یمیایی و بیولوژی ،این ماده را در درجه اهمیت زیادی قرار
داده اس��ت .ب��رای نمونه در جدول  2بعض��ی از خصوصیات پرلیت و یک
سابستریت ایدهآل با هم مقایسه میشوند.

TTجدول  1ـ دانهبندیهای پرلیت مورد مصرف در امور باغبانی و پرورش و تولید محصوالت کشاورزی در موارد اصالح خاک و پوشش بذر نشا

%مانده روی سرندA -

دانه بندی mm

 Kg/mوزن مخصوص

1-3

80-130

مش

مش

ظرف کف

+16

+6

0-35

75-95

25-55

مش

مش

ظرف کف

+50

+12

0-25

20-100

0

3

 %مانده روی سرند –B
دانه بندی mm

 Kg/mوزن مخصوص

0-0/3

80-110

3

 %مانده روی سرند –C
دانه بندی mm

 Kg/mوزن مخصوص

0-0/15

32-180

3

مش

مش

+100

+16

40-60

0-10

TTجدول 2

وزن واحد حجمی

پروزیته کل
(درصد)

پروزیته جذب هوا
(درصد)

مقدار آبی که به آسانی مورد استفاده قرار میگیرد
(درصد)

مقاومت در برابر فشار
(درصد)

سابستریت ایدهآل

215

85

20-30

20-30

6-10

پرلیت

130

92/7-94/2

52/7-62/4

9/3-12/5

4/8

نوع مصالح

()Kg/m3

TTجدول 3
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نوع نمونهها

نفوذ هیدرولیکی (ساعت /سانتیمتر)

وزن مخصوص ( )Kg/m

وزن حجمی ( )Kg/m

پروزیته (درصد)

خاک ماسهدار

6/26

2630

1440

45

خاک رسدار

0/63

2600

1200

54

پرلیت درشت

10/69

2310

63

97

پرلیت ریز

12/81

2290

135
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بنابراین با استفاده از پرلیت در خاکهای زراعی میتوان مواد غذایی و
گیاهی خاک را بهبود بخشیده و از زیانها و بیماریهای احتمالی که در اثر
وجود گیاهان هرزه و تخم سایر گیاهان به وجود میآید ،جلوگیری کرد.
پس میتوان نتیجه گرفت که پرلیت یک سابستریت ( )Substrateمدرن
با خصوصیات خوبی اس��ت و جهت درک بهتر این موضوع مقایسهای میان
پرلی��ت با ابع��اد  0/5-3میلیمتر و  1-6میلیمتر و خ��اک رسدار و خاک
ماس��هدار که به عنوان متداولترین نمونه در کش��اورزی مصرف میشوند،
انج��ام میدهیم و خصوصی��ات نمونهها را در ج��دول  2مالحظه میکنید.
همانطوری که از جدول  3اس��تنباط میش��ود قدرت نف��وذ هیدرولیکی در
پرلیت چه درش��ت و چه ریز و مقدار درصد پروزیته آنها از هر دو دس��ته
خاک بیش��تر بوده و وزن حجمی آنها از انواع خاکها بسیار کمتر است و
اگر تخلخل موجود در آنها را مقایسه نماییم نسبت سوراخها با قطر باالتر
از  60میکرون در خاک ماسهدار  %22و در خاک رسی ،پرلیت ریز و پرلیت
درشت  %73میباشد.
وجود درصد تخلخل بیش��تر در هر دو ن��وع پرلیت که کار جذب هوا
و حرکت آب را آس��ان مینماید یک برتری بزرگ پرلیت بر س��ایر نمونهها
به حس��اب میآید .هرگاه مجموع تخلخل را صد فرض نماییم و مقایسهای
بین چهار نمونه فوق انجام دهیم به طوری که درصد پخش س��وراخهای

3

3

موجود در نمونهها با قطرهای معلوم انجام ش��ود ،مقدار سوراخهایی که با
قطر کمتر از  60میکرون اس��ت در خاک ماسهدار  ،%40در خاک رسی ،%84
در پرلیت ریز  %50و در پرلیت درشت  %19است.
ب��ا توجه به جدول ش��ماره  3معلوم میش��ود که مق��دار جذب هوا و
زیاد شدن حرکت آب در انواع پرلیتها به مراتب بیشتر است.
و برای روش��ن ش��دن موضوع میتوانیم منحنی درصد جذب هوا و
آب را در مورد چهار نمونه رسم نماییم که در این منحنی زیاد شدن انحنا
دلیل بر زیاد شدن جذب هوا و حرکت آسان و زیاد آب در نمونه مربوطه
است که در عوض مقدار نگهداری آب رفته رفته کم میشود (جدول .)4
همانگونه که از جدول  4برمیآید معلوم میش��ود خاک ماسهدار دارای
ویژگیهای بس��یار عالی جهت استفاده در رش��د گیاهان است ولی پرلیت
درش��ت و ریز نیز از نظر کیفیت به اندازههای دلخواه بسیار نزدیک است و
مهمتر از همه آنکه دارای خواصی هس��تند که میشود از آن در محیطهای
رشد گیاهان استفاده نمود.
جهت به دس��ت آوردن خ��واص بهتر و اس��تفادهی صحیح و منطقی،
خواص مختلف پرلیت ،نمونهها و مخلوط آنها را با هم مقایسه مینماییم.
(جدول )5
بهطوریک��ه از ج��دول ش��ماره  5معل��وم میش��ود پرلی��ت دارای

TTجدول4

فشار

نمونهها

سانتیمتر 10-100

سانتیمتر 100-200

خاک ماسهدار

42/6

34/9

خاک رس

8/9

7/8

پرلیت درشت

50/3

27/1

پرلیت ریز

18/1

19/1

TTجدول 5ـ محیطهای مختلف رشد گیاهان و خصوصیات فیزکی انواع مخلوطها

نوع مواد

وزن واحد حجمی

گنجایش رطوبت
(درصد حجمی)

تخلخل کل
(درصد)

پروزیته جذب هوا
(درصد)

69/5

31/5
4/7

خیس

خشک

پوست کاج
( )0-3میلیمتر

0/62

0/23

38

خاک رس

1/51

0/95

54/9

59/6

پیت اسفاگنوم

0/70

0/11

58/8

84/2

25/4

پرلیت ( )0/5-1/5میلیمتر

0/52

0/09

42/6

75/8

33/2

پرلیت ( )6-8میلیمتر

0/29

0/10

19/5

73/6

53/9

ماسه ریز

1/83

1/44

38/7

44/6

5/9

خاک اره نوعی بلوط

0/63

0/18

49/3

77/2

27/9

ورمی کوالیت ( )0-5میلیمتر

0/65

0/11

53

80/5

27/50

پرلیت  +ماسه ریز ( )2-5میلیمتر*

1/29

0/86

42/6

52

7/6

پرلیت  +پیت  5میلیمتر*

0/63

0/11

51/3

74/9

23/6

*نسبت درصد اختالط  1بر  1است
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خصوصیاتی اس��ت که در این جدول بعد از پیت ( )Peatو ورمی کوالیت
( )Vermiculiteقرار میگیرد .ولی این دو مادهی اخیر بس��یار نایاب و گران
بوده و همچنین هیچگونه سوراخی در سطح آنها به خصوص پیت وجود
ندارد که این رجحان دیگر پرلیت است که آ ن را به طور مناسب در اختیار
گیاه قرار میدهد.
حال برای رسیدن به حالت عملی و طبیعی مخلوطی از خاک و پرلیت و
پیت را با درصدهای مختلف حجمی مورد مقایسه قرار میدهیم( .جدول )6
به طوریکه از جدول ش��ماره  6معلوم میشود مخلوطهای مختلف
خاک دارای برتری چش��مگیری نسبت به خاک است و بهترین مخلوط
از اخت�لاط خ��اک  +پرلی��ت  +پیت به نس��بتهای  3-6-1و 6-3-1
حاصل میشود.
در این بررسی پرلیتی که با خاک مخلوط میشود خاصیت مویرگی
و آبکش کردن خاک را افزایش میدهد و فشار آب را پایین نگه داشته
و باعث میش��ود که مخلوط پرلیت و خاک س��ریعتر از خاک ،خشک
شود.

WWنتیجه
از مطالب فوق چنین نتیجه میش��ود که پرلیت مناس��بترین و بهترین
مادهی مخلوط با خاک جهت مرغوب نمودن خاکهای زراعی اس��ت ولی
درکن��ار این ویژگیهای خ��وب در صورت صحیح اس��تفاده ننمودن براي
کش��اورزی زیانآور خواهد بود .بنابراین کس��انیکه پرلیت را مورد استفاده
قرار میدهند باید به برخي نکات توجه نمایند:
 نخست اینکه پرلیت فشار آب و فشار مواد غذایی را در سطح پاییننگاه میدارد.
 دوم اینکه در ترکیب پرلیت مواد غذایی و خوراکی وجود ندارد. سوم اینکه در راکسیونهای پایین تاثیرات سمی ندارد. چهارم اینکه به علت کمی وزنش در هوای آزاد به وسیله باد حمل میشود. پنجم اینکه در هنگام استفاده و آماده پخش شدن حتما باید گرم شود. ششم اینکه به علت استریل بودن و همچنین دارا بودن قابلیت پخشو دارا ب��ودن خاصیت آب و هواگیری فراوان جای مناس��بی برای زیس��ت
آفات و میکروبها نیست.

TTجدول 6

خصوصیات مخلوط
خاک+پرلیت+پیت

وزن واحد حجمی ()Kg/m3

جمع پروزیته (درصد)

گنجایش
(درصد)

پروزیته جذب هوا
(درصد حجمی)

نسبت تراوش (ساعت/
سانتیمتر)

0+0+10

1150

57

43/9

13/1

4/1

0+5+5

820

69/3

42/4

26/9

20/3

0+7+3

680

74/6

39/6

34

132/6

3+6+1

290

88/3

43/2

45/1

152

6+3+1

260

89/3

55/9

33/4

152

0+10+0

180

92/4

36/8

55/6

152

3+3+0

140

93/8

43/5

50/3

152

5+5+0

140

93/4

51/5

41/9

152

7+3+0

120

93/8

52/6

41/2

152

10+0+0

100

94/4

63/8

30/6

152

چنانکه نکات فوق در مصرف پرلیت رعایت ش��ود نتایج بس��یار عالی
گرفته میشود.
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WWشكلهاي مختلف موارد استفاده پرلیت در کشاورزی
 -1YYبه عنوان مکمل تنظیم کننده خاک
هرگاه پرلیت را با حجم یک بر یک با خاک کشاورزی بهخصوص
خاک باغات که س��نگین ،چس��بنده و غیرقابل نفوذ آب هستند مخلوط
نماییم مخلوط حاصل دارای یک زهکش��ی خ��وب و قدرت هواگیری
فراوان میش��ود که برای ریش��ه گیاهان مناس��ب بوده و از گلی ش��دن
خاک و جمع ش��دن آب و فرار س��ریع رطوبت و ترک خوردگی خاک
جلوگی��ری میش��ود .و همچنی��ن خاصیت اکتی��و بیولوژی��ک آناروبیک
( )Anaerobic Biologic Activityک��ه خاصی��ت دلخواهی نیس��ت ،گرفته
میشود.
در ای��ن مخلوط ان��دازه پرلیت مناس��ب  1-3میلیمتر میباش��د و در
زمینهایی که تا به حال بهرهبرداری نش��ده اس��ت عمق مخلوط باید 5-10
سانتیمتر باشد.
 -2YYسبز کردن گیاهان در ظرف
مقدار مس��اوی از کود سوخته اصطبل و پرلیت به قطر  0/5-2میلیمتر
را اگر امکان باش��د با آب گرم و اگر نباش��د با آب س��رد خیس نموده ،بهم
میزنیم و مورد اس��تفاده ق��رار میدهیم ،بعد آن را در ظروف مخصوص پر
کرده و سطح آن را صاف نموده و تخمها را در عمق بیشتری از حد معمول
(به نسبت  )1/3میکاریم؛ که پس از آبیاری به حال خود رها میشوند.

ب��ر روی مخلوط میتوان به ضخامت  1-2س��انتیمتر ماده ارگانیک
( )Organicنی��ز اضافه نمود و تا س��بز ش��دن گیاهان به ح��ال خود رها
میشوند.
 -3YYرشد دادن گیاهان ،سبزیجات ،نشاء
تخم گیاهان و سبزیجاتی که در ظروف کاشته شده بودند پس از مدتی که
مناس��ب نوع گیاه میباشد از ظرف در آورده در جعبههای چوبی که با حجم
مساوی از مخلوط پرلیت ریز و کود سوخته اصطبل پر شده است میکاریم.
ب��ر روی جعبهه��ا مق��دار یکصد گ��رم بر ه��ر مترمربع ک��ود کمپوز
( )Composeک��ه مخلوطی از چند کود میباش��د و به مقدار یکصد گرم بر
هر متر مربع کرت و دولومیت ( )Dolomiteخش��ک پاش��یده میشود و تا
وقتی که آب از سوراخهای پایین زهکشی جعبهها سرازیر نگشته ،به جعبه
آب داده میشود.
در کف جعبهها اگر پرلیتهایی با دانههای درشت به ابعاد  5-7میلیمتر
گسترده شود،زهکشی بهتری به وجود میآید.
تا رشد کامل گیاهان به طور مناسب و با برنامه ،جعبهها آبیاری میشود
چنانچه مخلوط به نسبتهای زیر ساخته شود به کود دیگری نیاز نمیباشد:
مخلوط  1،3خاک استرلیزه با بافت ریزدانه ()Texture
 -4YYآماده نمودن جعبههای نشا و گلهای طبی
یک حجم از پرلیت که دانههای آن به ابعاد  1-3میلیمتر و خیس است
با یک حجم از کود س��وخته اصطبل که آن هم خیس میباش��د را به خوبی
مخلوط کرده و در جعبههایی به ضخامت  6-8س��انتیمتر میگس��ترانند و
س��پس تا ارتفاع  15-20سانتیمتر با خاک اس��ترلیزه مخلوط میشود و بر

WWنمونههایی از کاربردهای پرلیت به همراه مشخصات در محیطهای
گوناگون برای محصوالت مختلف
 -1YYمصرف پوست برنج در مقایسه با پرلیت و ورمیکولیت به عنوان
یک ترکیب در محیط رشد
در سالهای اخیر مصرف پوست برنج برای استفاده در محیط کشت
توس��عه یافته و پیشنهاد شده که در مخلوطها به عنوان جایگزین پرلیت
و ورمیکولیت از آن استفاده شود و حتی ادعا شده است که پوست برنج
بس��یاری از وظایف پرلیت یا ورمیکولیت را انج��ام میدهد و میتواند
جایگزین پرلیت ش��ود .این موضوع توس��ط انس��تیتوی پرلیت در مقاله
تحقیقی انتش��ار و مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت و متذکر میشوند:
که باید به خاطر داش��ت که هر تغییر در هر ترکیب ،تاثیر مس��تقیمی در
مخلوط خواهد گذاش��ت زیرا خاک از نظر فیزیکی دارای خواصی مثل
تخلخل ،رطوبت ،تراکم و دوره آبیاری و از نظر ش��یمیایی خواصی مثل
ت��وازن مواد غذای��ی گیاه ،پایداری مواد غذایی و کود ش��یمیایی را باید
تنظیم نمود که تغییر در ترکیبات ممکن اس��ت موجب تغییرات در همه
مولفهها گردد و باید توجه داش��ت در مواقعی که در مخلوط از پوست
برنج اس��تفاده میشود باید ابتدا به صورت آزمایشی این عمل اجرا شود
و تاثی��ر تغییرات در مخل��وط روی گیاه را مش��اهده نمود و مخصوصا
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روی ای��ن مخل��وط یکصد گرم بر ه��ر متر مربع کود کمپ��وز ،یکصد گرم
بر هر متر مربع خاک دولومیت پخش و مداوم آبیاری میگردد.
در گلخانههایی که آبیاری از زیر و یا آبیاری قطرهای اس��تفاده میشود
اگر به ضخامت  4-5سانتیمتر پرلیت گسترده شود ،بسیار مفید خواهد بود؛
زیرا جلوی مصرف زیاد آب گرفته میش��ود و هم آن که جلوی زیان دیدن
گیاهان از تغییر درجه حرارت گرفته میشود.
 -5YYآماده نمودن بالشتکهایی که به صورت باز ساخته میشوند
برای رش��د دادن و س��بز نم��ودن نهالها و پیاز ان��واع گلهای طبی و
س��بزیجات مکانهایی ساخته میشود که مانند کانال آب هستند و از زمین
طبیعی باالترند ،به اینگونه محلها بالشتک میگویند.
به کف بالشتکها به اندازه کافی کود تازه اصطبل گسترده میشود و سپس بر
روی آن به نسبت  3بر یک مخلوط پرلیت با کود سوخته اصطبل پخش میشود.
هدف از این بالشتکها تولید بیشتر در زمان کمتر است.
باالی این بالشتکها دیرتر و آهس��تهتر نسبت به بالشتکهای معمولی
باز میشود .آبیاری به صورت مداوم و با برنامه انجام خواهد شد.
 -6YYامکانات استفاده از پرلیت در رشد دادن نهالها
مانند دیگر بخشهای کش��اورزی در رشد و رساندن نهالها کم یا زیاد
بودن آب در خاک باعث تاثیرات مس��تقیم در رش��د نهاله��ا میگردد .در
رشد دادن نهالها مهمترین مسئله فراهم آوردن وضعی است که آب درون
خاک به صورت مناسبی در اختیار گیاه قرار گیرد.
ب��ه طوری که میدانیم س��اختمان و وضعیت خ��اک ،فاکتور مهمی در
رسیدن آب به گیاه میباشد و چنانچه اشاره شد در بالشتکها و گلخانهها و
جعبهها برای کاشت تخم گیاهان یک حجم پرلیت به اضافه یک حجم کود
سوخته اصطبل و دو حجم خاک الک شده به صورت مخلوط مورد استفاده
قرار میگیرد و ضخامت این مخلوط  10-15س��انتیمتر است و بهتر است
جهت اختالط خوب پرلیت را کمی خیس نمود.
برای رس��انیدن و تربیت پیاز گلها ب��ه خصوص گلها و گیاهان طبی
بهتر است از مخلوطهای مشروحه زیر استفاده نمود:
 پرلیت به اندازه پنجاه درصد با ماسه سنگ مجوف ولکانیک (آتشفشانی) به اندازه پنجاه درصد با ماسه ماسه نصف به نصف مخلوط ماسه با Vermiculite پرلیت ،درخت کاج پنجاه درصد با ماسه یک س��وم برگ خرد شده درخت تبریزی و یک سوم کود الک شدهمزرعه و یک سوم ماسه
 -7YYخصوصیات محیط پرلیتدار
ب��ه طور خالصه در محیط��ی که پرلیت وج��ود دارد خصوصیات زیر
حاصل میشود:
 ورود و حرکت آب آسان میشود. در محیط��ی که دارای پرلیت اس��ت ،قدرت ج��ذب هوا زیاد بوده ومسئله زهکشی حل شده است.

 پرلیت محیط خوبی برای سبز کردن و رشد گیاهان میباشد. پرلیت ماسهدار را همراه با خاک و کود سوخته اصطبل میتوان مورداستفاده قرار داد.
 برای رشد دادن سبزیجات و نهالها و گلها ،محیط ایدهآلی خواهد بود. به علت کم بودن وزنش وزن جعبههای رش��د نهالها بس��یار سبکخواهد بود.
 به علت اس��تریل بودن پرلیت ،تخم گیاهان دیگر و میکروبها را درحالت معمولی پرورش نمیدهد و در حقیقت نسبت به خاک استریل است.
 ب��ه غیر از تجزبه فیزیکی تجزیه دیگری در پرلیت صورت نمیگیردو همچنین به آسانی تجزیه شیمیایی نمیشود و بدین علت سالهای زیادی
در هر محیطی باقی میماند.
 در محیطی که حاوی پرلیت اس��ت آب و مواد غذایی به آس��انی دراختیار گیاه قرار میگیرد و فش��ار آنها در س��طح پایین باقی میماند .علت
آن هم این اس��ت که در س��طوح خارجی پرلیت مانند خاک ،بار الکتریکی
وجود ندارد.
 به علت ارزان بودن پرلیت میتوان به صورت گسترده از آن استفاده نمود. محیطهای زراعی که دارای پرلیت هستند را میتوان چندین بار مورداستفاده قرار داد زیرا در اینگونه محیطها تجزیه شیمیایی مطرح نیست .این
محیطها چنانکه برای چندمین بار مورد اس��تفاده ق��رار بگیرند باید به آنها
مواد غذایی اضافه نمود.
 محیطهای پرلیتی برای رشد سبزیجات و گلهای طبی بسیار مناسبهستند.
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الیاف نارگیل

اسفاگنوم

کمپوست

پوست درخت

خاک اره

پوست برنج

ورمیکولیت

پرلیت

مواد مشخصات

پایین

پایین

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

کم

کم

وزن مخصوص حجمی

زیاد

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

وزن مخصوص تر

زیاد

متوسط

متغیر

پایین

پایین

پایین

متوسط

زیاد

تاثیر روی تخلخل هوا

زیاد

زیاد

زیاد

پایین

پایین

پایین

زیاد

متوسط

ظرفیت نگهداری آب

زیاد

زیاد

زیاد

پایین

پایین

پایین

باال

کم

ظرفیت نگهداری غذا

اسیدی

اسیدی

قلیلیی

اسیدی

متغیر

خنثی

خنثی

خنثی

PH

زیاد

متوسط

متغیر

پایین

پایین

پایین

زیاد

کم

دامنه تغییرات PH

پتاسیم

نه چندان

متغیر

نه چندان

نه چندان

نه چندان

Ca, Mg

نه چندان

کمک غذای حاوی

 SSشكل 1
Odontioda Sea NYMPH Island Rainbow, H.C.C.A.O.S, hydroponically grown
in 100% perlite
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مقـــاله

در مصرف پوس��ت برنج چون تاثیرات متفاوتی نس��بت ب��ه پرلیت در
مخلوط ب��ه وجود میآورد .بنابراین مصرفکنندگان پوس��ت برنج باید
دقت بیشتری در این مورد داشته باشند.
در جدول  7مقایس��ه مشخصات ترکیبات مختلف در محیط رشد نشان
داده ش��ده است و مالحظه میش��ود که خواص هر ترکیب به صورت قابل
مالحظهای متفاوت است و تاثیر آن در محیط کشت نیز متغیر خواهد بود و از
آنجایی که اثر کل بزرگتر از مجموع ترکیبات است و اغلب تاثیر دو ترکیبی
یا چند ترکیبی (مخصوصا با توجه به اندازهی ذرات و شکل آنها) بزرگتر از
مجموع ترکیبات است لذا باغبانان در این موارد در اضافه کردن و یا جایگزین
کردن ،کار دشواری را خواهند داشت .ترکیبات مثل پوست درخت خرد شده،
کمپوس��ت و خاک اره یا پوس��ت برنج یا ترکیبات کروی و یا زاویهدار مثل
پرلیت با پوس��ت برنج اگر مقایسه شود تاثیر فیزيکی که ارایه میدهند کامال
متفاوت خواهند بود .پرلیت تخلخل هوای خیلی بیش��تری نسبت به پوست
برنج دارد درحالی که نگهداری و آب در دسترس برای گیاه در هر دو تقریبا
یکس��ان اس��ت ،ورمیکولیت همچنین تخلخل هوای خوبی دارد و نگهداری
خوبی از نظر مواد غذایی نس��بت به پوس��ت برنج دارد ضمن اینکه پرلیت و
ورمیکولیت توانایی ذخیره آب بیشتری را نسبت به پوست برنج دارا است.
 -2YYپرورش ارکیده در محیط پرلیت
این موضوع در تحقیقاتی  5س��اله در یک��ی از باغها با به کارگیری
پرلیت ارایه ش��ده که از پرلیت با دانهبندی متوس��ط استفاده شده است.

در ای��ن روش ،همه نوع ارکیده مورد تحقیق قرار گرفته اس��ت و تامین
ثاب��ت مواد غذایی به گیاه با اس��تفاده از خاصی��ت منحصر به فرد مویین
پرلیت مورد توجه بوده اس��ت .یک مشخصه مهم این روش در پرورش
گیاه این است که آب مازاد نیاز نداشته است و جریان هوای بسیار عالی
به وجود آمده اس��ت .جدول  8مقایس��ه خواص عالی پرلیت با مقایس��ه
دیگر ترکیبات در محیط کشت است .به عالوه پرلیت یک مادهی طبیعی
اس��ت و پرلیت باغبانی (حدود  3میلیمتر) ابتدا در آب و کود ش��یمیایی
خیسانده میشود و پرلیت در چندین نوبت و به صورت غوطهور در آب
نگهداری میش��ود ،سپس پرلیت در چندین نوبت و به صورت غوطهور
در آب نگه��داری میش��ود تا تماما بر روی آب ق��رار گیرد .این پرلیت
مرطوب خیلی س��اده و راحت قابل انتقال به گلدان یا بستر کشت است.
ِ
پرلیت عمل آورده شده ،هیچ آثار فشردگی و تراکمی تا بعد از 3
در این
سال دیده نشده است( .شكل )1
 گلدان قرار دهی و تعویض و جابجایی به گلدان دیگر:گلدانهای معمولی ممکن اس��ت به عنوان مخزن استفاده شود که یک
فنجان در کف آن گذاش��ته میشود .مخزنهای گلدانی خاص و زنبیلهای
آویزان بدون طش��تک ،خیلی مناسبتر است .برای شروع یک زنبیل بدون
طش��تک  25س��انتیمتری انتخاب کرده و زنبیل تا  5سانتیمتر از سر گلدان
با پرلیت پر میشود 30 ،تا  40نشا در آن کاشته میشود و سطح آن با شن
نخودی پوشانده میشود.
برای سهولت انتقال مواد اطراف کابلهای آویزان پیچانده شده و یک
روزنه در باالی آن جاس��ازی میکنیم .گیاهان از پایین آب داده میشود و
بعد به طور عادی گیاه رشد میکند گیاهان بالغ به گلدانهای دیگر منتقل
میش��وند؛ زمانی که رشد جدید شروع میشود ،گیاهان کمی عمیقتر در
محیط بعدی جاس��ازی و ش��ن نخودی مصرف میگردد تا گیاه را در جا
محکم نگهداشته و از تبخیر مازاد جلوگیری کند .تعویض گلدان در واقع
در زمانی الزم است که فضا برای رشدهای بعدی نیاز باشد.
 بستر کشت:یک بس��تر با  20سانتیمتر عمق از چوب س��اخته شده و با  6میلیمتر
ی اتیلن سیاه آستر میگردد 4 .سانتیمتر از کف هم برای سرریز پیشبینی
پل 
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مشخصات مواد

پوست درخت

پیت

پشم سنگ

پرلیت

محیط PH

کمی اسیدی

اسیدی

کمی قلیایی

خنثی

کنترل کود شیمیایی

خوب

خوب

خوب

خیلی خوب

شستشو

ساده

مناسب

مناسب

خیلی ساده

جریان هوا

خوب

مناسب

مناسب

خیلی خوب

ضایعات

ساده

مشکل دارد

مشکل دارد

ساده نیاز به مراقبت

خطرات سالمتی

خوب

نیاز به مراقبت

نیاز به مراقبت

هست

سنرونی محیط

ساده

هست

هست

خیلی راحت

مدیریت

تقریبا راحت

تقریبا راحت

تقریبا راحت

خیلی ساه

سادگی

نیست

مناسب

مناسب

خیلی راحت

تغذیه

تقریبا راحت

تقریبا راحت

تقریبا راحت

خیلی خوب

دسترسی

خوب

مناسب

مناسب

رقابتی

هزینه

متغیر

متغیر

متغیر

خیلی خوب

گلدان گذاری

خوب

خوب

خوب

 2سال

زمان تعویض گلدان

 1-2سال

 1-2سال

 1-2سال

دارد

مواد غذایی

حداقل

ندارد

ندارد

ندارد

آبدهی مازاد

دارد

دارد

دارد

راحت

آبیاری مجدد

کمی

ضعیف

ضعیف

ندارد

تبادل یونی

کمی

ندارد

ندارد

ندارد

TTجدول 9ـ تركيب شيميايي محصول كود شيميايي؛اين مواد بهصورت موجود و يا تركيبي احتماالً در كودهاي شيميايي رعايت شده و از توليدكنندگان كودهاي شيميايي ميتوان استفاده نمود.

0/37 ppm

Fe

49 ppm
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42 ppm

Ca
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B
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میشود که این یک مخزن است و محلول سرریز برای چرخش جمعآوری
میگردد.
 آبدهی و کود شیمیایی:گلدانها باید با مراقبت قبل از خش��ک ش��دن آب داده شود؛ وقتی با
پرلیت کار میکنیم ،نباید آب مازاد داده ش��ود .در منطقه آزمایش ش��ده در
عرض  5سال هیچ نوع بیماری برای گیاه ،ایجاد نکرد و سیستم خیلی ساده
و ارزان بود( .جدول)9
 -3YYآبياري موثر و بهينه با پرليت باغباني
كمبود آب در بسياري از كشورهاي دنيا به يك معضل اصلي تبديل شده
اس��ت كه اين كمبود در هر بخش از زندگي تاثير گذاشته و وضعيتی بحراني
در بسياري از مناطق جهان بهوجود آورده است و مستقيم ًا اثرات آن به كساني
كه با آب در امور كشاورزي و باغباني سر و كار دارند ،صدمه زده است .حتي
در مناطقي كه آب فراوان وجود دارد بايد مصرف آن را بهينه كرد.
زي��را از نظر حفاظت آب ،هزينههاي آبياري بهصورت افزايش��ي رو به

ازدياد اس��ت كه اين موضوع متاس��فانه خس��ارات زيادي به باغداران وارد
ميكند.
 پرليت تنها ماده نگهدارنده آب:ذرات پرليت باغباني داراي يك س��ري حجراتي است كه با شكافها
و تركهاي ريز بسيار زياد سطحي ،اين شكافها تلهاي براي نگهداري آب
بوده و مانع هرز و تبخير آب ميگردد و اين آب را بر اساس نياز گياه تامين
ميكند .در نتيجه آب موجود هرز نميش��ود و مقدار بهينهی آب براي رشد
گياه تامين شده و بهميزان نياز به ريشه گياه آب میرسد؛ به این ترتیب در
بهينهسازي رشد گياه کمک شاياني مينمايد .ذرات پرليت باغباني از سه تا
 10برابر وزن خود آب را حفظ ميكند .نگهداري آب توسط پرليت باغباني
يك عامل اتفاقي نيست .مقدار آب جذب شده در سطح ذرات پرليت تابعي
از توزي��ع دانهبندي پرليت اس��ت؛ دانههاي پرليت درش��تتر ،آب كمتري
نس��بت به دانههاي ريزتر جذب ميكنند بنابراي��ن با تنظيم دامنهی اندازهی
پرليته��اي در اختي��ار ،جهت تامین مقدار رطوبت حفظ ش��ده ميتوان با

TTجدول  10ـ تراكم عناصر در محلول غذايي
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SSشكل 2
The Institute of Agricultural Research in Cypress recommends an 85%-90%
horticltural perlite, 10%- 15% spagnum peat moss mix for rooting olive tree
cuttings
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دقت ،نياز الزم را تنظيم نمود .كه اين روش به پرورشدهنده اجازه ميدهد
مخلوط بهينه را براي هر نوع گياه مورد نظر جهت رشد ،آماده نمايد.
 تكثير درختان زيتون در قبرس:مهمتري��ن توليدات كش��اورزي در منطق��ه مديترانه ش��امل زيتون و
روغن زيتون اس��ت؛ در جزيره قبرس روش س��نتي كاشتن درختان زيتون
اس��تفاده از هس��ته همراه با پيوند اس��ت كه اين روش زمانبر و هميشه هم
موفقيت آميز نبوده اس��ت .ولي امروزه با استفاده از قلمه ريشهدار در پرليت
باغبان��ي زمان توليد تا حدود  %40كاس��ته ش��ده؛ هرچن��د كه مصرف آب
بهط��ور ش��گفتانگيزي كاهش يافته اس��ت .هزينه كارگر نيز كم ش��ده و
ميزان س��رزندگي درخت اضافه شده است .آزمايش��ات به پيشنهاد انستيتو
تحقيقات كش��اورزي قبرس صورت گرفتهو چندي��ن تركيب مخلوطي در
اين زمينه بررس��ي ش��ده اس��ت؛ و پرليت را همراه با  10تا  15درصد پيت
اسفاگنومبهعنوان بهترين مخلوط معرفي كردهاند( .شكل )2
پرليت باغباني داراي  PHمعمولي  7و پيت اضافه شده داراي 6/5 PH
الي  7اس��ت كه مناسبترين براي تكثير درخت زيتون است .پرليت در اين
زمينه رطوبت يكسان و سطح درجه حرارتي مناسب را ايجاد ميكند ضمن
اينكه داراي تخليه آب خوب و استريل است.
 چمن پيست استاديوم در هندوستان:هيچ گياهي نيست كه به اندازه استاديومها بيشترين كوبيدگي و ترافيك
س��نگين را داش��ته باش��د ضمن اينكه آبياري هم نياز دارد و كمبود آب يا
آبي��اري كم و امكانات آن موجب ميش��ود يك مانع بزرگ براي چمنهاي
بازي ایجاد شود.
يك نمونه از اين مورد ،استاديوم جواهر لعل نهر و درگوآ هندوستان است.
آبي��اري آن داراي محدودي��ت بوده بطوریکه از اكتبر تا م��ارچ بارندگي ندارد،

بارانه��اي متناوب و ادواري در آوريل و مي ب��وده و بارانهاي مكرر از ژوئن
تا سپتامبر و فصل مانسوناست ،عالوه بر اين چمن مزبور تقريب ًا هر روز براي
بازيهاي كريكت ،فوتبال و هاكي و ديگر ورزشها مورد استفاده قرار می گیرد.
بهعلت اين مصرف فشرده ،چمن به شدت تحت تراكم و فشار شديد است و
نميتواند بهطور كامل از آب موجود نيز استفاده كند .يك بخشي از زمين براي
آزمايش انتخاب ش��د و با زراعت و استفاده از پرليت باغباني در  15سانتيمتر
فوقاني و اس��تفاده از نس��بت  4:1پرليت به خاك و س��پس بذرپاشي ،بعد از 2
سال و استفادهی شديد ،آن قسمت كام ً
ال پرپشت و سبز باقي ماند در حاليكه
قسمتهايی که پرليت استفاده نشده بود داراي نواحي زرد شده و بدون چمن
بود .عالوه بر آن در قسمتهاي پرليت مصرفشده ،هيچ نوع تراكمی مشهود
نبود و براي بازيها مطلوبتر بود .مازاد آب در فصل مانسون به سرعت تخليه
شده در حاليكه مقداري آب براي فصلهاي خشك در زمين باقي ميماند .هر
چند كه تكرار آبياري در فصل خشك را هم تغيير ندادند و معلوم شد كه فقط
آب مورد نياز قبلي در بخش پرليت مصرف شده ،نياز بوده است.
 -4YYكشاورزي بدون خاك ( )Hydroponicتوت فرنگي در پرليت
در مزرع��هاي در يك انس��تيتوي تحقيقات��ي يك س��ري تجربيات براي
اجراي پروژه كاربرد پرليت بهعنوان يك سوبس��ترات ( )Substrateدر پرورش
توتفرنگي در محيط يئدرويونيك انجام گرفت .تجربيات در يك جعبه با پلي
اتيلن پوش��انده شده و شيشهدار بدون هيچ گرم كني انجام گرفت .يك سيستم
قائم پرورش به خدمت گرفته ش��د و  4نوع ت��وت فرنگي مورد آزمايش قرار
گرفت كه بهنام براتيون ،داگالس ،تيوگا و توفت نامگذاري شدهاند(.شكل )3
 تشريح سيستم:سیس��تم ش��امل چند مخزن  3/3ليتري قائم پلي اتيلني اس��ت و باالی
مخزنها بهصورت قطري بههم متصل ش��ده و ش��كل يك ستون پيدا كرده
اس��ت .يك لوله پالستيكي به قطر  12ميليمتر از ميان مخازن رد شده تا از
سقوط آنها جلوگيري كند و اين مخازن توسط كابل از سقف اتاق شيشهاي
آويزان شد؛ لذا كل ستونها داراي  24نشاء كشت بود.
 تغذيه آبياري:يك سيس��تم آبي��اري قطرهاي پيشبيني ش��د كه آب و غ��ذا را تامين
كن��د؛ لول��ه تغذيه در اولين ،س��ومين و پنجمين مخزن از باالي هر س��تون
فرستاده شد و غذا از پايين هر ستون جمعآوري و بازيافت گرديد .محلول
براساس آب و هوا به هر ستون  2تا  4بار در روز داده شد.
برايت��ون باالترين محصول را تحويل داد و توليد توتفرنگي براي يك
دوره  5ماهه ادامه يافت.

TTجدول 11

توليد در هر (4000 M2؛ معادل )acre 1

نوع توت فرنگی

توليد هر شاخه

پوند

كيلوگرم

گرم

پوند

80/784

36/720

306

0/7

برايتون

63/360

28/800

240

0/6

داگاس

51/216

23/280

194

0/4

توقت

46/728

21/240

177

0/4

تيوگا
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اولين محصول تجاري از نوع برايتون بوده ،باالترين محصول از برايتون
خيلي خوب بود و بعد از آن داگالس ،توفت و تيوگا قرار داشتند؛ وضعيت
توليد طبق جدول 11بوده است.
 -5YYنقش پرليت در كشت هيدروپونيك
پرلي��ت باغبان��ي داراي يك تاريخ دراز مدت و مش��هود از نظر تكثير و
رش��د در دنيا دارا ميباش��د و بهص��ورت موفقيتآميز در تم��ام كاربردهاي
باغباني از قبيل پرورشهاي گلخانهاي ،فضاي س��بز ،چمن ،چمنهاي بازي
و انواع تكثير و پرورشهاي كانتينري اس��تفاده ميشود .با گذشت زمان بارها
ثابت شده كه پرليت توانسته است احتياجات اقتصادي پرورشدهندههای گل
و باغبانهاي خانگي را فراهم كند .كشت ئيدروپونيك بدون استثناء با توجه
به آزمايشات گسترده در طي سالهاي متمادي كه تمام مدارك آن در پروندهها
موجود اس��ت ارزش بسيار مطلوبتري را از ديگر متدهاي كشاورزي بدون
خاك در بر داش��ته است .بهطور مثال توليد گوجهفرنگي حدود  %7توليد آن
بيش از پش��م شيشه بوده اس��ت .عالوه بر توليد مازاد ،كشت ئيدروپونيك با
پرليت ،دارای مديريت ساده و منابع اضافي بیشتري را دربر داشته است.
 آبياري:بهعنوان يك محيط ،پرليت نسبت به پشم شيشه ارجحيت دارد .شكل
بارز از نظر تسهيل در آبدهي ثابت و مواد غذايي با قراردهي در سوبسترات
در كانتين��ر مطمئن بوده و جذب موئين پرليت بس��يار قوي بوده و محل را
بهصورت خودكار بهمي��زان الزم از محلول مورد تغذيه در اختيار ميگيرد.
ِ
آب داراي مواد غذايي در داخل حجرات ريز به دام افتاده و هميش��ه براي
رشد گياه در دسترس است و محلول مازاد در مخزن باقيميماند و رطوبت
بهين��هاي كه در مجاورت ريش��ه ايجاد ميكند يك موفقي��ت كليدي براي
پرليت اس��ت كه امتياز ممتاز آن نس��بت به پش��م شيشه كه خاصيت جذب
موئين كمتري خواهد داشت ،را دارد.
پشم شيشه اصوالً در باالترين ظرفيت نگهداري آب،حالت غرقاب ايجاد
ميكند و ميتواند تا  %85حجمي ،آب را نگهداري كند؛ بنابراين هواي كمتري
براي حالت بهينه جهت توسعه ريشه و رشد بهوجود نميآورد .تخليه آزاد در
پرليت بدين معني است كه نصف مقدار آب باقيميماند و ريشهها در پرليت
هميشه خوب هوادهي شده و خوب از آب استفاده ميكنند.
و برعكس پرليت ،مقدار رطوبت در پش��م شيشه داراي نوسان است و

خيلي مرطوب (بعد از آبياري) دارا ميباش��د .براي به حداقل رس��اندن اين
نوسان ،باغبانان كه با پش��م شيشه كار ميكنند .بايد آبياري برنامهاي (كم و
اغلب) را بهخاطر داشته و اعمال كنند.
 هزينه كود شيميايي و آب:براي اجتناب از غرقاب در حالتي كه پش��م شيش��ه اس��تفاده ميش��ود،
آس��تريهاي پلي اتيلن از ورقههاي پش��م شيشه ميگذارند تا محلول غذايي
م��ازاد را جذب كند كه اين عمل مصرف آب و مواد غذايي و هزينهی آنرا
تا  2برابر نس��بت به پرليت در بر خواهد داشت .پرليت بهطور فيزيكي پايدار
است و برخالف پشم شيشه توازن آب و هوا را حتي تا چندين سال متوالي
اگر با دقت رعايت شود بهطور مطلوب نگهداري ميكند .بعضي از باغداران
پرليت را براي كشت گوجهفرنگي بيش از يك فصل استفاده ميكنند و متعاقب ًا
از آ ن اس��تفادهی مجدد ميكنند؛ هم ب��راي مخلوطهاي گلداني و هم اصالح
خاك ،پرليت در استفادهی مجدد بهكار ميرود ولي استريل كردن ممكن است
الزم باشد.
YYخالصه
 پرليت باغباني رطوبت ثابت بيشتري را همواره در مجاور ريشه نگهداريميكند؛ بدون در نظر گرفتن وضعيت آب و هوا يا مرحلهی رشد ريشه.
 پرليت ،آب مساوي در تمام منطقهی رشد بهوجود ميآورد. با استفاده از پرليت ،مصرف مازاد آب بهوجود نيامده و قابل اغماضاست.
 كشتهاي پرليتي از هدر رفتن آب و مواد غذايي جلوگيري ميكند. استفاده از پرليت ،نياز به كف سازي زي ِر محل كشت گياه را با دقتزياد احتياج ندارد.
 -6YYكشتهاي جعبهاي با صد درصد پرليت و يا مخلوط پيت و پرليت
با پيش��رفت دنيا بهطرف ايجاد فضاي سبز ،بهكارگيري كشت صندوقي
و جعبهای نيز در فضاي داخل ساختمان و خارج ساختمان ،در فروشگاهها،
باغچههاي پشت بامي و در فضاي پاركينگها و تراسها نيز گسترش يافته
است .مسئلهی مهم در تمام اين كاربرد ،موضوع وزن است .طراحي سازهها
در كف ،طبقات و س��قف اغلب با توجه ب��ه وزن جعبههاي گل يك عامل
محدود كننده ميباش��د كه به نوبه خود در ضخامت مخلوط كش��ت گل و
اندازه بوته يا درخت تاثير ميگذارد.

SSشكل 3
The vertical growing of strawberries hydroponically in pertite enables the
grower to make maximum use of this greenhouse and to take advantage of the
controlled atmoshere for an extended growing period
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بهطور معمول وزن خاك اش��باع از آب حدود  1900تا  2200كيلوگرم
بر متر مكعب اس��ت و بنابراين يك جعبه حدود  12در  120س��انتيمتر با
 90س��انتیمتر عمق و به اندازهاي ك��ه بتواند يك نهال كوچك در آن جاي
داد نزدي��ك به  3200كيلوگرم وزن خواهد داش��ت و درصورتيكه چندين
جعبه با اين مش��خصات مورد مصرف قرار گيرد ،مالحظه ميش��ود كه چه
عدد بزرگي بر وزن س��ازه اضافه ميگردد .درحاليكه يك جعبه با مخلوط
پرليت و پيت موس تحت اش��باع با آب ،فقط  550كيلوگرم بر متر مكعب
وزن داش��ته و اگر تمام ًا با پرليت باش��د اين وزن كمتر هم خواهد شد و با
اعم��ال اين عدد با مثال فوق ،اگر همان جعبه مورد نظر باش��د اين وزن به
 770كيلوگ��رم و يا كمتر از يك تن ميرس��د كه فرصتي به آرش��تيكها و
طراح��ان ميدهد كه بوتهه��ا و درختهاي بيش��تري را در فضاي طراحي
بهكار برند.
امتيازات ديگر صددرصد پرليت يا مخلوط پرليت و پيت موس:
در بهكارگيري صددرصد پرليت و يا مخلوط پرليت و پيت موس ،تنها
مسئله وزن نيست بلكه از آنجايي كه پرليت يك سنگ غير آلي آتشفشاني
اس��ت اين سنگ فاسد نشده و مواد مضري ندارد حتي اگر پرورش باغباني
و گل كاري تداوم داش��ته باش��د و عالوه بر آن به علت ظرفيت س��طحي
منحصر به فردي كه دارد ،ذرات پرليت  3تا  4برابر وزنش آب نگهداشته و
فضاي ِگلي و آبدار توليد نمينمايد.
كه اين يك امتياز بارز پرليت در كش��ت جعبهاي در مقايس��ه كاش��ت
در زمين ،بوتهها و درختان ش��اداب و س��المتري ايج��اد ميكند .خاصيت
توانايي نگهداري آب در پرليت باغباني همچنين باعث ميش��ود كه ظرفيت
نگهداري مواد غذايي در حالتي كه مواد غذايي شيميايي به گياه داده ميشود
نيز باال رود و عالوه بر آن پرليت باغباني سيس��تم هوادهي خوبي براي گياه
بهوجود ميآورد كه رش��د بهينه را در پی دارد .يك امتياز ديگر بهكارگيري

پرليت صددرصد يا مخلوط پرليت و پيت اين اس��ت كه به راحتي ميتوان
جعبهها را جابهجا كرد و به علت نداش��تن فشارهاي گوناگون كه در اثر بار
اضافي ايجاد ميشود تداوم شادابي گياه را بههمراه خواهد داشت.
جعبههاي ش��اخص كش��ت معموالً ش��امل صددرصد پرليت يا نسبت
 50درص��د پرليت 50 ،درصد پيت موس بهص��ورت حجمي همراه با مواد
غذايي است .اين فرموالسيون ممكن است با توجه به نوع گياهي كه هدف
رش��د است با توجه به آب و هوا و اندازهی جعبه مقداري تغيير نمايد ولي
بهه��ر حال توصيه بر اين اس��ت كه حداقل  20درص��د پرليت در مخلوط
استفاده شود.
 -7YYپرليت باغباني موضوع تراكم خاک استاديوم ورزشی را رفع نمود
تراكم خاك ناش��ي از رفت و آمدهای صدها دانش��جو در روز و ايجاد
محدوديت در رش��د چمن و ايجاد چالهه��اي آب همه براي باغبانان چمن
ايجاد گرفتاري كرده بود و وضعيت در دبيرس��تان س��نلوئي با دو استاديوم
ديگر ورزشي اختالفي نداشت .يك برنامهی نوسازي براي استاديوم اصلي
ش��امل ساخت محل تماشاچيان و خبرنگاران ،س��اختمان اداري ،ساختمان
نگه��داري تجهي��زات ،راههاي ارتباط��ي و زمين فوتبال و س��اكرو آبياري
اتوماتيك در دس��ت اجرا قرار گرف��ت و از آنجايي كه تراكم خاك و ايجاد
چالههاي آب يك موضوع مهم بود ،بهدنبال يك راه حل براي اين مش��كل
بودند كه پرليت باغباني راه حل اين مشكل شد.
خاك طبيعي اس��تاديوم يك رس سخت بود كه نفوذپذيري كم و تقريباً
ناچيزي را در بر داشت و ايجاد تراكم در خاك و چالههاي آب ،بزرگترين
مس��ئلهی اين زمين بازي ش��ده بود .پيش��نهادي به مديريت استاديوم ارايه
ش��د ك��ه در ژاپن با بهكار گيري پرليت باغبان��ي موضوع تراكم را در چمن
اس��تاديوم با مطالعات گس��تردهاي رفع نموده و در اين محل از روشهاي
ژاپني استفاده شود.
بدين طريق كه يك اليه  20س��انتيمتري را با تركيبي ش��امل پرليت و
خ��اك و كود ش��يميايي با هم مخلوط كرده و تم��ام زمين با اين تركيب در
مرك��ز زمين که بیش��ترین کوبیدگی را دارد پوش��ش داده و صاف گرديد و
س��پس بذرپاش��ي با تخم چمن انجام گرفت .ابعاد بخش زمين ساكر مورد
اج��رای طرح  120×53ی��ارد و زمين فوتبال مج��اور آن نيز  120×53يارد
ميباشد.
گزارش بعد از صد بازي س��اكر و مس��ابقات فوتبال ،حاكي از اين بود
ك��ه هيچ نوع تراكم��ي بهوجود نيامده و خاك كام ً
ال نرم اس��ت ولي بخش
فرآوري نشده در قسمتهاي فوقاني زمين لكهلكه با نواحي خشك و رس
س��خت شده ،س��طحي كه اجازه نفوذ رطوبت را نميداد در حالي كه چمن
اس��تاديوم به س��رعت بعد از بازي به حالت اول برگشته و كام ً
ال در شرايط
ش��اداب باقي ميماند .يك فايدهی ديگر جديد در اين زمين نرم بنا به گفته
يكي از مربيان اين بوده اس��ت كه هيچ آسيب جدي به بازيكنان وارد نشده
اس��ت و بنا به گفته رييس مدرسه چقدر باعث تاسف است كه نوسازي را
زودتر ش��روع نكرده بوديم تا به اين مادهی شگفتانگيز چه از نظر ظاهر و
چه از نظر نقش آن در بهبود چمن ،دست پيدا كنيم.

