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پرليت چيست؟
بخش سوم: پرليت در خدمت باغبانی و کشاورزی

گردآورنده: مهندس محمدعلی مالک پور؛ مدير پروژه كارخانه دانه بندی و پخت پرليت زنجان �

مقدمه:
 توس��عه و بهبود کش��اورزی و محصوالت باغبان��ی و پرورش گل و گیاهان طبی با توجه به ازدیاد روزمره ی جمعی��ت از یك طرف و مصرف بهینه ی آب با 
توجه به کمبود آنكه هر سال متاسفانه وضعیت وخیم تری را برای آن شاهد هستیم � محققین را بر آن داشته است که مطالعاتی را در این زمینه انجام دهند 
و با اتخاذ روش ها و ارایه ی راهكارهای جدید نسبت به صرفه جویی در مصرف آب و توسعه و بهبود محصوالت کشاورزی گام بردارند. پرلیت به عنوان یك 
ماده ی اولیه در باغبانی بدون خاک و کش��اورزی همراه با ترکیبات دیگر کمك ش��ایانی به این موضوع نموده است و در کشورهای توسعه یافته توانسته اند با 
اس��تفاده از آن در تمام زمینه ها 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 زمینه ی کش��اورزی و باغبانی و اثرات آن در این امر برای عالقه مندان 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. 

W ویژگی های پرلیت در مصارف کشاورزی
برای به دس��ت آوردن خصوصیات فیزیکی بهتر خاک کش��اورزی در 
سی سال اخیر فعالیت های گسترده ای 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 بهره گیری از تکنولوژی بهتر بتوانند محصول 
بیشتری از زمین های زراعی بردارند و در این رابطه از طرفی برای جلوگیری 
از نامرغوب ش��دن خاک زراعی در اثر کش��ت های مداوم و تنظیم قابلیت 
جذب بهتر آب و از طرف دیگر با تنظیم شیب مناسب آبرو و مزارع قابلیت 
نفوذپذیری خاک را بهبود بخشیده اند. دانه بندی های معمول در کاربردهای 

باغبانی و کشاورزی به شرح جدول 1 می باشد.
ول��ی برای تنظی��م هوادهی و آب گی��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 خاک های زراعی بایستی تعادل بیولوژیکی و شیمیایی خاک متعادل 

بوده و یا کاری کرد که حداقل این تعادل بر هم نخورد. 
بنابراین روش های مطلوب برای رعایت خواص فوق، آن هایی خواهند 
ب��ود که عالوه بر س��ادگی و عملی بودن باید طوری باش��ند که به گیاهان 

زیان آور 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 خاک های کشاورزی کمتر شده و خاک های 
مورد احتیاج، خصوصیات زراعی خود را از دست می دهند. 

لذا با توجه به مطالب فوق در س��ال های اخیر محققان امر کش��اورزی 
دنبال راه حل هایی بوده اند که بهترین روش به دست آمده عالوه بر استفاده ی 

منطقی از خاک های زراعی، تنظیم و مرغوب نمودن خاک ها است. 
در این رابطه استفاده از سابستریت ها )Substrate( و مخلوط نمودن آن 

در خاک متداول شده است.
عمده ترین و مرغوب ترین ماده سابستریت ها، همان پرلیت است. 

خصوصیات ویژه ی پرلیت از جمله س��بک بودن، دارا بودن مینرال های 
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 2 بعض��ی از خصوصیات پرلیت و یک 

سابستریت ایده آل با هم مقایسه می شوند.
mmallakpour@yahoo.com
perlite_omch@yahoo.com
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بنابراین با استفاده از پرلیت در خاک های زراعی می توان مواد غذایی و 
گیاهی خاک را بهبود بخشیده و از زیان ها و بیماری های احتمالی که در اثر 

وجود گیاهان هرزه و تخم سایر گیاهان به وجود می آید، جلوگیری کرد. 
پس می توان نتیجه گرفت که پرلیت یک سابستریت )Substrate( مدرن 
با خصوصیات خوبی اس��ت و جهت درک بهتر این موضوع مقایسه ای میان 
پرلی��ت با ابع��اد 3-0/5 میلی متر و 6-1 میلی متر و خ��اک رس دار و خاک 
ماس��ه دار که به عنوان متداول ترین نمونه در کش��اورزی مصرف می شوند، 
انج��ام می دهیم و خصوصی��ات نمونه ها را در ج��دول 2 مالحظه می کنید. 
همانطوری که از جدول 3 اس��تنباط می ش��ود قدرت نف��وذ هیدرولیکی در 
پرلیت چه درش��ت و چه ریز و مقدار درصد پروزیته آن ها از هر دو دس��ته 
خاک بیش��تر بوده و وزن حجمی آن ها از انواع خاک ها بسیار کمتر است و 
اگر تخلخل موجود در آن ها را مقایسه نماییم نسبت سوراخ ها با قطر باالتر 
از 60 میکرون در خاک ماسه دار 22% و در خاک رسی، پرلیت ریز و پرلیت 

درشت 73% می باشد. 
وجود درصد تخلخل بیش��تر در هر دو ن��وع پرلیت که کار جذب هوا 
و حرکت آب را آس��ان می نماید یک برتری بزرگ پرلیت بر س��ایر نمونه ها 
به حس��اب می آید. هرگاه مجموع تخلخل را صد فرض نماییم و مقایسه ای 
بین چهار نمونه فوق انجام دهیم  به طوری که  درصد پخش س��وراخ های 

موجود در نمونه ها با قطرهای معلوم انجام ش��ود، مقدار سوراخ هایی که با 
قطر کمتر از 60 میکرون اس��ت در خاک ماسه دار 40%، در خاک رسی %84، 

در پرلیت ریز 50% و در پرلیت درشت 19% است. 
 ب��ا توجه به جدول ش��ماره 3 معلوم می ش��ود که مق��دار جذب هوا و 

زیاد شدن حرکت آب در انواع پرلیت ها به مراتب بیشتر است. 
و برای روش��ن ش��دن موضوع می توانیم 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 می شود )جدول 4(. 
همانگونه که از جدول 4 برمی آید معلوم می ش��ود خاک ماسه دار دارای 
ویژگی های بس��یار عالی جهت استفاده در رش��د گیاهان است ولی پرلیت 
درش��ت و ریز نیز از نظر کیفیت به اندازه های دلخواه بسیار نزدیک است و 
مهم تر از همه آنکه دارای خواصی هس��تند که می شود از آن در محیط های 

رشد گیاهان استفاده نمود. 
جهت به دس��ت آوردن خ��واص بهتر و اس��تفاده ی صحیح و منطقی، 
خواص مختلف پرلیت، نمونه ها و مخلوط آن ها را با هم مقایسه می نماییم. 

)جدول 5( 
دارای  پرلی��ت  معل��وم می ش��ود   5 از ج��دول ش��ماره  به طوریک��ه 

T  جدول 1 � دانه بندی های پرلیت مورد مصرف در امور باغبانی و پرورش و تولید محصوالت کشاورزی در موارد اصالح خاک و پوشش بذر نشا
A -مانده روی سرند%

mm وزن مخصوصدانه بندی Kg/m3مشمش

1-380-130
6+16+ظرف كف

0-3575-9525-55
B– مانده روی سرند %

mm وزن مخصوصدانه بندی Kg/m3مشمش

0-0/380-110
12+50+ظرف كف

0-2520-1000
C– مانده روی سرند %

mm وزن مخصوصدانه بندی Kg/m3مشمش

0-0/1532-180
+100+16

40-600-10

T 2 جدول

نوع مصالح
 وزن واحد حجمی 

)Kg/m3(
پروزيته كل 

)درصد(
پروزيته جذب هوا 

)درصد(
مقدار آبی كه به آسانی مورد استفاده قرار می گيرد

)درصد(
مقاومت در برابر فشار 

)درصد(

10-306-3020-2158520سابستريت ايده آل

12/54/8-62/49/3-94/252/7-13092/7پرليت

T 3 جدول

پروزيته  )درصد(وزن حجمی )Kg/m3(وزن مخصوص )Kg/m3(نفوذ هيدروليكی )ساعت/ سانتی متر(نوع نمونه ها

6/262630144045خاك ماسه دار

0/632600120054خاك  رس دار

10/6923106397پرليت درشت

12/81229013594پرليت ريز
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 خصوصیاتی اس��ت که در این جدول بعد از پیت )Peat( و ورمی کوالیت 
)Vermiculite( قرار می گیرد. ولی این دو ماده ی اخیر بس��یار نایاب و گران 
بوده و همچنین هیچگونه سوراخی در سطح آن ها به خصوص پیت وجود 
ندارد که این رجحان دیگر پرلیت است که آن  را به طور مناسب در اختیار 

گیاه قرار می دهد. 
حال برای رسیدن به حالت عملی و طبیعی مخلوطی از خاک و پرلیت و 
پیت را با درصدهای مختلف حجمی مورد مقایسه قرار می دهیم. )جدول 6( 
به طوریکه از جدول ش��ماره 6 معلوم می شود مخلوط های مختلف 
خاک دارای برتری چش��م گیری نسبت به خاک است و بهترین مخلوط 
از اخت��الط خ��اک + پرلی��ت + پیت به نس��بت های 1-6-3 و 6-3-1 

حاصل می شود. 
در این بررسی پرلیتی که با خاک مخلوط می شود خاصیت مویرگی 
و آبکش کردن خاک را افزایش می دهد و فشار آب را پایین نگه داشته 
و باعث می ش��ود که مخلوط پرلیت و خاک س��ریع تر از خاک، خشک 

شود. 

W نتیجه
از مطالب فوق چنین نتیجه می ش��ود که پرلیت مناس��ب ترین و بهترین 
ماده ی مخلوط با خاک جهت مرغوب نمودن خاک های زراعی اس��ت ولی 
درکن��ار این ویژگی های خ��وب در صورت صحیح اس��تفاده ننمودن براي 
کش��اورزی زیان آور خواهد بود. بنابراین کس��انی که پرلیت را مورد استفاده 

قرار می دهند باید به برخي نکات توجه نمایند:
- نخست اینکه پرلیت فشار آب و فشار مواد غذایی را در سطح پایین 

نگاه می دارد. 
- دوم اینکه در ترکیب پرلیت مواد غذایی و خوراکی وجود ندارد. 

- سوم اینکه در راکسیون های پایین تاثیرات سمی ندارد. 
- چهارم اینکه به علت کمی وزنش در هوای آزاد به وسیله باد حمل می شود.
- پنجم اینکه در هنگام استفاده و آماده پخش شدن حتما باید گرم شود.
- ششم اینکه به علت استریل بودن و همچنین دارا بودن قابلیت پخش 
و دارا ب��ودن خاصیت آب و هواگیری فراوان جای مناس��بی برای زیس��ت 

آفات و میکروب ها نیست.

T جدول 5� محیط های مختلف رشد گیاهان و خصوصیات فیزکی انواع مخلوط ها

نوع مواد
گنجايش رطوبت وزن واحد حجمی

)درصد حجمی(
تخلخل كل 

)درصد(
پروزيته جذب هوا

)درصد( خشكخيس

پوست كاج
0/620/233869/531/5 )3-0( ميلی متر

1/510/9554/959/64/7خاك رس

0/700/1158/884/225/4پيت اسفاگنوم

0/520/0942/675/833/2پرليت )1/5-0/5( ميلی متر

0/290/1019/573/653/9پرليت )8-6( ميلی متر

1/831/4438/744/65/9ماسه ريز

0/630/1849/377/227/9خاك اره نوعی بلوط

0/650/115380/527/50ورمی كواليت )5-0( ميلی متر

1/290/8642/6527/6پرليت + ماسه ريز )5-2( ميلی متر*

0/630/1151/374/923/6پرليت + پيت 5 ميلی متر*

*نسبت درصد اختالط 1 بر 1 است

T 4جدول

نمونه ها
فشار

سانتی متر 200-100سانتی متر 10-100

42/634/9خاك ماسه دار

8/97/8خاك رس

50/327/1پرليت درشت

18/119/1پرليت ريز



66

اله
���

مق

چنانکه نکات فوق در مصرف پرلیت رعایت ش��ود نتایج بس��یار عالی 
گرفته می شود.

W شكل هاي مختلف موارد استفاده پرلیت در کشاورزی
Y 1- به عنوان مكمل تنظیم کننده خاک

هرگاه پرلیت را با حجم یک بر یک با خاک کشاورزی به خصوص 
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 می ش��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 می ش��ود. و همچنی��ن خاصیت اکتی��و بیولوژی��ک آناروبیک 
)Anaerobic Biologic Activity( ک��ه خاصی��ت دلخواهی نیس��ت، گرفته 

می شود. 
در ای��ن مخلوط ان��دازه پرلیت مناس��ب 3-1 میلی متر می باش��د و در 
زمین هایی که تا به حال بهره برداری نش��ده اس��ت عمق مخلوط باید 5-10 

سانتی متر باشد. 
Y  2- سبز کردن گیاهان در ظرف

مقدار مس��اوی از کود سوخته اصطبل و پرلیت به قطر 2-0/5 میلی متر 
را اگر امکان باش��د با آب گرم و اگر نباش��د با آب س��رد خیس نموده، بهم 
می زنیم و مورد اس��تفاده ق��رار می دهیم، بعد آن را در ظروف مخصوص پر 
کرده و سطح آن را صاف نموده و تخم ها را در عمق بیشتری از حد معمول 

)به نسبت 1/3( می کاریم؛ که پس از آبیاری به حال خود رها می شوند. 

 ب��ر روی مخلوط می توان به ضخامت 2-1 س��انتی متر ماده ارگانیک 
)Organic( نی��ز اضافه نمود و تا س��بز ش��دن گیاهان به ح��ال خود رها 

می شوند. 
Y 3- رشد دادن گیاهان، سبزیجات، نشاء

تخم گیاهان و سبزیجاتی که در ظروف کاشته شده بودند پس از مدتی که 
مناس��ب نوع گیاه می باشد از ظرف در آورده در جعبه های چوبی که با حجم 
مساوی از مخلوط پرلیت ریز و کود سوخته اصطبل پر شده است می کاریم.

 ب��ر روی جعبه ه��ا مق��دار یکصد گ��رم بر ه��ر مترمربع ک��ود کمپوز 
)Compose( ک��ه مخلوطی از چند کود می باش��د و به مقدار یکصد گرم بر 
هر متر مربع کرت و دولومیت )Dolomite( خش��ک پاش��یده می شود و تا 
وقتی که آب از سوراخ های پایین زهکشی جعبه ها سرازیر نگشته، به جعبه 

آب داده می شود.
در کف جعبه ها اگر پرلیت هایی با دانه های درشت به ابعاد 7-5 میلی متر 

گسترده شود،زهکشی بهتری به وجود می آید. 
تا رشد کامل گیاهان به طور مناسب و با برنامه، جعبه ها آبیاری می شود 
چنانچه مخلوط به نسبت های زیر ساخته شود به کود دیگری نیاز نمی باشد:

)Texture( مخلوط 1،3 خاک استرلیزه با بافت ریزدانه
Y 4- آماده نمودن جعبه های نشا و گل های طبی

یک حجم از پرلیت که دانه های آن به ابعاد 3-1 میلی متر و خیس است 
با یک حجم از کود س��وخته اصطبل که آن هم خیس می باش��د را به خوبی 
مخلوط کرده و در جعبه هایی به ضخامت 8-6 س��انتی متر می گس��ترانند و 
س��پس تا ارتفاع 20-15 سانتی متر با خاک اس��ترلیزه مخلوط می شود و بر 

T 6 جدول

خصوصيات مخلوط 
گنجايشجمع پروزيته )درصد(وزن واحد حجمی )Kg/m3(خاك+پرليت+پيت

)درصد(
پروزيته جذب هوا 

)درصد حجمی(
نسبت تراوش )ساعت/ 

سانتی متر(

0+0+1011505743/913/14/1

0+5+582069/342/426/920/3

0+7+368074/639/634132/6

3+6+129088/343/245/1152

6+3+126089/355/933/4152

0+10+018092/436/855/6152

3+3+014093/843/550/3152

5+5+014093/451/541/9152

7+3+012093/852/641/2152

10+0+010094/463/830/6152
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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 می گردد. 

در گلخانه هایی که آبیاری از زیر و یا آبیاری قطره ای اس��تفاده می شود 
اگر به ضخامت 5-4 سانتی متر پرلیت گسترده شود، بسیار مفید خواهد بود؛ 
زیرا جلوی مصرف زیاد آب گرفته می ش��ود و هم آن که جلوی زیان دیدن 

گیاهان از تغییر درجه حرارت گرفته می شود. 
Y 5- آماده نمودن بالشتك هایی که به صورت باز ساخته می شوند

برای رش��د دادن و س��بز نم��ودن نهال ها و پیاز ان��واع گل های طبی و 
س��بزیجات مکان هایی ساخته می شود که مانند کانال آب هستند و از زمین 

طبیعی باالترند، به این گونه محل ها بالشتک می گویند. 
به کف بالشتک ها به اندازه کافی کود تازه اصطبل گسترده می شود و سپس بر 
روی آن به نسبت 3 بر یک مخلوط پرلیت با کود سوخته اصطبل پخش می شود. 

هدف از این بالشتک ها تولید بیشتر در زمان کمتر است. 
باالی این بالشتک ها دیرتر و آهس��ته تر نسبت به بالشتک های معمولی 

باز می شود. آبیاری به صورت مداوم و با برنامه انجام خواهد شد. 
Y 6- امكانات استفاده از پرلیت در رشد دادن نهال ها

مانند دیگر بخش های کش��اورزی در رشد و رساندن نهال ها کم یا زیاد 
 بودن آب در خاک باعث تاثیرات مس��تقیم در رش��د نهال ه��ا می گردد. در 
رشد دادن نهال ها مهم ترین مسئله فراهم آوردن وضعی است که آب درون 

خاک به صورت مناسبی در اختیار گیاه قرار گیرد. 
ب��ه طوری که می دانیم س��اختمان و وضعیت خ��اک، فاکتور مهمی در 
رسیدن آب به گیاه می باشد و چنانچه اشاره شد در بالشتک ها و گلخانه ها و 
جعبه ها 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 می گیرد و ضخامت این مخلوط 15-10 س��انتی متر است و بهتر است 

جهت اختالط خوب پرلیت را کمی خیس نمود. 
برای رس��انیدن و تربیت پیاز گل ها ب��ه خصوص گل ها و گیاهان طبی 

بهتر است از مخلوط های مشروحه زیر استفاده نمود:
- پرلیت به اندازه پنجاه درصد با ماسه

- سنگ مجوف ولکانیک )آتشفشانی( به اندازه پنجاه درصد با ماسه
- ماسه

Vermiculite نصف به نصف مخلوط ماسه با -
- پرلیت، درخت کاج پنجاه درصد با ماسه

- یک س��وم برگ خرد شده درخت تبریزی و یک سوم کود الک شده 
مزرعه و یک سوم ماسه

Y 7- خصوصیات محیط پرلیت دار
ب��ه طور خالصه در محیط��ی که پرلیت وج��ود دارد خصوصیات زیر 

حاصل می شود:
- ورود و حرکت آب آسان می شود. 

- در محیط��ی که دارای پرلیت اس��ت، قدرت ج��ذب هوا زیاد بوده و 
مسئله زهکشی حل شده است. 

- پرلیت محیط خوبی برای سبز کردن و رشد گیاهان می باشد. 
- پرلیت ماسه  دار را همراه با خاک و کود سوخته اصطبل می توان مورد 

استفاده قرار داد. 
- برای رشد دادن سبزیجات و نهال ها و گل ها، محیط ایده آلی خواهد بود. 
- به علت کم بودن وزنش وزن جعبه های رش��د نهال ها بس��یار سبک 

خواهد بود. 
- به علت اس��تریل بودن پرلیت، تخم گیاهان دیگر و میکروب ها را در 
حالت معمولی پرورش نمی دهد و در حقیقت نسبت به خاک استریل است. 
- ب��ه غیر از تجزبه فیزیکی تجزیه دیگری در پرلیت صورت نمی گیرد 
و همچنین به آسانی تجزیه شیمیایی نمی شود و بدین علت سال های زیادی 

در هر محیطی باقی می ماند. 
- در محیطی که حاوی پرلیت اس��ت آب و مواد غذایی به آس��انی در 
اختیار گیاه قرار می گیرد و فش��ار آن ها در س��طح پایین باقی می ماند. علت 
آن هم این اس��ت که در س��طوح خارجی پرلیت مانند خاک، بار الکتریکی 

وجود ندارد. 
- به علت ارزان بودن پرلیت می توان به صورت گسترده از آن استفاده نمود. 
- محیط های زراعی که دارای پرلیت هستند را می توان چندین بار مورد 
استفاده قرار داد زیرا در این گونه محیط ها تجزیه شیمیایی مطرح نیست. این 
محیط ها چنان که برای چندمین بار مورد اس��تفاده ق��رار بگیرند باید به آنها 

مواد غذایی اضافه نمود. 
- محیط های پرلیتی برای رشد سبزیجات و گل های طبی بسیار مناسب 

هستند.

W  نمونه هایی از کاربردهای پرلیت به همراه مشخصات در محیط های
گوناگون برای محصوالت مختلف

Y  1- مصرف پوست برنج در مقایسه با پرلیت و ورمیكولیت به عنوان
یك ترکیب در محیط رشد

در سال های اخیر مصرف پوست برنج برای استفاده در محیط کشت 
توس��عه یافته و پیشنهاد شده که در مخلوط ها 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 می دهد و می تواند 
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 می شوند: 
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 
مولفه ها گردد و باید توجه داش��ت در مواقعی که در مخلوط از پوست 
برنج اس��تفاده می شود 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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در مصرف پوس��ت برنج چون تاثیرات متفاوتی نس��بت ب��ه پرلیت در 
مخلوط ب��ه وجود می آورد. بنابراین مصرف کنندگان پوس��ت برنج باید 

دقت بیشتری در این مورد داشته باشند.
در جدول 7 مقایس��ه مشخصات ترکیبات مختلف در محیط رشد نشان 
داده ش��ده است و مالحظه می ش��ود که خواص هر ترکیب به صورت قابل 
مالحظه ای متفاوت است و تاثیر آن در محیط کشت نیز متغیر خواهد بود و از 
آنجایی که اثر کل بزرگ تر از مجموع ترکیبات است و اغلب تاثیر دو ترکیبی 
یا چند ترکیبی )مخصوصا با توجه به اندازه ی ذرات و شکل آن ها( بزرگ تر 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 زاویه دار مثل 
پرلیت با پوس��ت برنج اگر مقایسه شود تاثیر فیزیکی که ارایه می دهند 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.
Y 2- پرورش ارکیده در محیط پرلیت

این موضوع در تحقیقاتی 5 س��اله در یک��ی از باغ ها با به کارگیری 
پرلیت ارایه ش��ده که از پرلیت با دانه بندی 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 8 مقایس��ه خواص عالی پرلیت با مقایس��ه 
دیگر ترکیبات در محیط کشت است. به عالوه پرلیت یک ماده ی طبیعی 
اس��ت و پرلیت باغبانی )حدود 3 میلی متر( ابتدا در آب و کود ش��یمیایی 
خیسانده می شود و پرلیت در چندین نوبت و به صورت غوطه ور در آب 
نگهداری می ش��ود، سپس پرلیت در چندین نوبت و به صورت غوطه ور 
در آب نگه��داری می ش��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. 
در این پرلیِت عمل آورده شده، هیچ آثار فشردگی و تراکمی تا بعد از 3 

سال دیده نشده است. )شکل 1(
- گلدان قرار دهی و تعویض و جابجایی به گلدان دیگر: 

گلدان های معمولی ممکن اس��ت به عنوان مخزن استفاده شود که یک 
فنجان در کف آن گذاش��ته می شود. مخزن های گلدانی خاص و زنبیل های 
آویزان بدون طش��تک، خیلی مناسب تر است. برای شروع یک زنبیل بدون 
طش��تک 25 س��انتی متری انتخاب کرده و زنبیل تا 5 سانتی متر از سر گلدان 
با پرلیت پر می شود،  30 تا 40 نشا در آن کاشته می شود و سطح آن با شن 

نخودی پوشانده می شود.
برای سهولت انتقال مواد اطراف کابل های آویزان پیچانده شده و یک 
روزنه در باالی آن جاس��ازی می کنیم. گیاهان از پایین آب داده می شود و 
بعد به طور عادی گیاه رشد می کند گیاهان بالغ به گلدان های دیگر منتقل 
می ش��وند؛ زمانی که رشد جدید شروع می شود، گیاهان کمی عمیق تر در 
محیط بعدی جاس��ازی و ش��ن نخودی مصرف می گردد 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 20 سانتی متر عمق از چوب س��اخته شده و با 6 میلی متر 
پلی  اتیلن سیاه آستر می گردد. 4 سانتی متر از کف هم برای سرریز پیش بینی 

T جدول 7- مقایسه بعضی از ترکیبات محیط کشت

مواد مشخصات پرليتورميكوليتپوست برنجخاك ارهپوست درختكمپوستاسفاگنومالياف نارگيل

وزن مخصوص حجمیكمكممتوسطمتوسطمتوسطزيادپايينپايين

وزن مخصوص ترمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطزيادزيادزياد

تاثير روی تخلخل هوازيادمتوسطپايينپايينپايينمتغيرمتوسطزياد

ظرفيت نگهداری آبمتوسطزيادپايينپايينپايينزيادزيادزياد

ظرفيت  نگهداری غذاكمباالپايينپايينپايينزيادزيادزياد

PHخنثیخنثیخنثیمتغيراسيدیقليليیاسيدیاسيدی

دامنه تغييرات PHكمزيادپايينپايينپايينمتغيرمتوسطزياد

كمك غذای حاوینه چندانCa, Mgنه چنداننه چنداننه چندانمتغيرنه چندانپتاسيم

S 1 شكل  
 Odontioda Sea NYMPH Island Rainbow, H.C.C.A.O.S, hydroponically grown

in 100% perlite
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می شود که این یک مخزن است و محلول سرریز برای چرخش جمع آوری 
می گردد.

- آبدهی و کود شیمیایی:
 گلدان ها باید با مراقبت قبل از خش��ک ش��دن آب داده شود؛ وقتی با 
پرلیت کار می کنیم، نباید آب مازاد داده ش��ود. در منطقه آزمایش ش��ده در 
عرض 5 سال هیچ نوع بیماری برای گیاه، ایجاد نکرد و سیستم خیلی ساده 

و ارزان بود. )جدول9(
Y 3- آبیاري موثر و بهینه با پرلیت باغباني

کمبود آب در بسیاري از کشورهاي دنیا به یک معضل اصلي تبدیل شده 
اس��ت که این کمبود در هر بخش از زندگي تاثیر گذاشته و وضعیتی بحراني 
در بسیاري از مناطق جهان به وجود آورده است و مستقیماً اثرات آن به کساني 
که با آب در امور کشاورزي و باغباني سر و کار دارند، صدمه زده است. حتي 

در مناطقي که آب فراوان وجود دارد باید مصرف آن را بهینه کرد.
زی��را از نظر حفاظت آب، هزینه هاي آبیاري به صورت افزایش��ي رو به 

ازدیاد اس��ت که این موضوع متاس��فانه خس��ارات زیادي به باغداران وارد 
مي کند.

- پرلیت تنها ماده نگهدارنده آب:
 ذرات پرلیت باغباني داراي یک س��ري حجراتي است که با شکاف ها 
و ترک هاي ریز بسیار زیاد سطحي، این شکاف ها تله اي براي نگهداري آب 
بوده و مانع هرز و تبخیر آب مي گردد و این آب را بر اساس نیاز گیاه تامین 
مي کند. در نتیجه آب موجود هرز نمي ش��ود و مقدار بهینه ی آب براي رشد 
گیاه تامین شده و به  میزان نیاز به ریشه گیاه آب می رسد؛ به این ترتیب در 
بهینه سازي رشد گیاه کمک شایاني مي نماید. ذرات پرلیت باغباني از سه تا 
10 برابر وزن خود آب را حفظ مي کند. نگهداري آب توسط پرلیت باغباني 
یک عامل اتفاقي نیست. مقدار آب جذب شده در سطح ذرات پرلیت تابعي 
از توزی��ع دانه بندي پرلیت اس��ت؛ دانه هاي پرلیت درش��ت تر، آب کم تري 
نس��بت به دانه هاي ریزتر جذب مي کنند بنابرای��ن با تنظیم دامنه ی اندازه ی 
پرلیت ه��اي در اختی��ار، جهت تامین مقدار رطوبت حفظ ش��ده مي توان با 

T .جدول 9� ترکیب شیمیایي محصول کود شیمیایي؛این مواد به صورت موجود و یا ترکیبي احتماالً در کودهاي شیمیایي رعایت شده و از تولیدکنندگان کودهاي شیمیایي مي توان استفاده نمود

0/37 ppmFe49 ppmN

0/0035 ppmCu 18 ppmP

0/05 ppmMo76 ppmK

0/11 ppmZn42 ppmCa

0/33 ppmMn14 ppmMg

0/10 ppmB18 ppmSo4

T جدول8- خواص مقایسه ای محیط کشت که معموال در پرورش ارکیده استفاده می شود

پرليتپشم سنگپيتپوست درختمشخصات  مواد     

PH خنثیكمی قليايیاسيدیكمی اسيدیمحيط

خيلی خوبخوبخوبخوبكنترل كود شيميايی

خيلی سادهمناسبمناسبسادهشستشو

خيلی خوبمناسبمناسبخوبجريان هوا

ساده نياز به مراقبتمشكل داردمشكل داردسادهضايعات

هستنياز به مراقبتنياز به مراقبتخوبخطرات سالمتی

خيلی راحتهستهستسادهسنرونی محيط

خيلی ساهتقريبا راحتتقريبا راحتتقريبا راحتمديريت

خيلی راحتمناسبمناسبنيستسادگی

خيلی خوبتقريبا راحتتقريبا راحتتقريبا راحتتغذيه 

رقابتیمناسبمناسبخوبدسترسی

خيلی خوبمتغيرمتغيرمتغيرهزينه

2 سالخوبخوب خوبگلدان گذاری

دارد2-1 سال2-1 سال2-1 سالزمان تعويض گلدان

نداردنداردنداردحداقلمواد غذايی

راحتداردداردداردآبدهی مازاد

نداردضعيفضعيفكمیآبياری مجدد

نداردنداردندارد كمیتبادل يونی
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دقت، نیاز الزم را تنظیم نمود. که این روش به پرورش دهنده اجازه مي دهد 
مخلوط بهینه را براي هر نوع گیاه مورد نظر جهت رشد، آماده نماید.

- تکثیر درختان زیتون در قبرس:
 مهم تری��ن تولیدات کش��اورزي در منطق��ه مدیترانه ش��امل زیتون و 
روغن زیتون اس��ت؛ در جزیره قبرس روش س��نتي کاشتن درختان زیتون 
اس��تفاده از هس��ته همراه با پیوند اس��ت که این روش زمان بر و همیشه هم 
موفقیت آمیز نبوده اس��ت. ولي امروزه با استفاده از قلمه ریشه دار در پرلیت 
باغبان��ي زمان تولید تا حدود 40% کاس��ته ش��ده؛ هرچن��د که مصرف آب 
به ط��ور ش��گفت انگیزي کاهش یافته اس��ت. هزینه کارگر نیز کم ش��ده و 
میزان س��رزندگي درخت اضافه شده است. آزمایش��ات به پیشنهاد انستیتو 
تحقیقات کش��اورزي قبرس صورت گرفتهو چندی��ن ترکیب مخلوطي در 
این زمینه بررس��ي ش��ده اس��ت؛ و پرلیت را همراه با 10 تا 15 درصد پیت 

اسفاگنومبه عنوان بهترین مخلوط معرفي کرده اند. )شکل 2(
 6/5 PH معمولي 7 و پیت اضافه شده داراي PH پرلیت باغباني داراي
الي 7 اس��ت که مناسب ترین براي تکثیر درخت زیتون است. پرلیت در این 
زمینه رطوبت یکسان و سطح درجه حرارتي مناسب را ایجاد مي کند ضمن 

اینکه داراي تخلیه آب خوب و استریل است.
- چمن پیست استادیوم در هندوستان:

 هیچ گیاهي نیست که به اندازه استادیوم ها بیشترین کوبیدگي و ترافیک 
س��نگین را داش��ته باش��د ضمن اینکه آبیاري هم نیاز دارد و کمبود آب یا 
آبی��اري کم و امکانات آن موجب مي ش��ود یک مانع بزرگ براي چمن هاي 

بازي ایجاد شود.
یک نمونه از این مورد، استادیوم جواهر لعل نهر و درگوآ هندوستان است. 
آبی��اري آن داراي محدودی��ت بوده بطوریکه از اکتبر تا م��ارچ بارندگي ندارد، 

باران ه��اي متناوب و ادواري در آوریل و مي ب��وده و باران هاي مکرر از ژوئن 
تا سپتامبر و فصل مانسوناست، عالوه بر این چمن مزبور تقریباً هر روز براي 
بازي هاي کریکت، فوتبال و هاکي و دیگر ورزش ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
به علت این مصرف فشرده، چمن به شدت تحت تراکم و فشار شدید است و 
نمي تواند به طور کامل از آب موجود نیز استفاده کند. یک بخشي از زمین براي 
آزمایش انتخاب ش��د و با زراعت و استفاده از پرلیت باغباني در 15 سانتي متر 
فوقاني و اس��تفاده از نس��بت 4:1 پرلیت به خاک و س��پس بذرپاشي، بعد از 2 
سال و استفاده ی شدید، آن قسمت کاماًل پرپشت و سبز باقي ماند در حالي که 
قسمت هایی که پرلیت استفاده نشده بود داراي نواحي زرد شده و بدون چمن 
بود. عالوه بر آن در قسمت هاي پرلیت مصرف شده، هیچ نوع تراکمی مشهود 
نبود و براي بازي ها مطلوب تر بود. مازاد آب در فصل مانسون به سرعت تخلیه 
شده در حالي که مقداري آب براي فصل هاي خشک در زمین باقي مي ماند. هر 
چند که تکرار آبیاري در فصل خشک را هم تغییر ندادند و معلوم شد که فقط 

آب مورد نیاز قبلي در بخش پرلیت مصرف شده، نیاز بوده است.
Y توت فرنگي در پرلیت )Hydroponic( 4- کشاورزي بدون خاک

در مزرع��ه اي در یک انس��تیتوي تحقیقات��ي یک س��ري تجربیات براي 
اجراي پروژه کاربرد پرلیت به عنوان یک سوبس��ترات )Substrate( در پرورش 
توت فرنگي در محیط یئدرویونیک انجام گرفت. تجربیات در یک جعبه با پلي 
اتیلن پوش��انده شده و شیشه دار بدون هیچ گرم کني انجام گرفت. یک سیستم 
قائم پرورش به خدمت گرفته ش��د و 4 نوع ت��وت فرنگي مورد آزمایش قرار 

گرفت که به نام براتیون، داگالس، تیوگا و توفت نام گذاري شده اند.)شکل 3(
- تشریح سیستم:

سیس��تم ش��امل چند مخزن 3/3 لیتري قائم پلي اتیلني اس��ت و باالی 
مخزن ها به صورت قطري به هم متصل ش��ده و ش��کل یک ستون پیدا کرده 
اس��ت. یک لوله پالستیکي به قطر 12 میلي متر از میان مخازن رد شده تا از 
سقوط آن ها جلوگیري کند و این مخازن توسط کابل از سقف اتاق شیشه اي 

آویزان شد؛ لذا کل ستون ها داراي 24 نشاء کشت بود.
- تغذیه آبیاري:

 یک سیس��تم آبی��اري قطره اي پیش بیني ش��د که آب و غ��ذا را تامین 
 کن��د؛ لول��ه تغذیه در اولین، س��ومین و پنجمین مخزن از باالي هر س��تون 
فرستاده شد و غذا از پایین هر ستون جمع آوري و بازیافت گردید. محلول 

براساس آب و هوا به هر ستون 2 تا 4 بار در روز داده شد.
برایت��ون باالترین محصول را تحویل داد و تولید توت فرنگي براي یک 

دوره 5 ماهه ادامه یافت.

T جدول 10 � تراکم عناصر در محلول غذایي

0/3 ppmFe80 ppmN

0/05 ppmCu 45 ppmP

0/05 ppmMo100 ppmK

0/11 ppmZn200 ppmCa

0/33 ppmMn50 ppmMg

S 2 شكل 
 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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اولین محصول تجاري از نوع برایتون بوده، باالترین محصول از برایتون 
خیلي خوب بود و بعد از آن داگالس، توفت و تیوگا قرار داشتند؛ وضعیت 

تولید طبق جدول 11بوده است.
Y 5- نقش پرلیت در کشت هیدروپونیك

پرلی��ت باغبان��ي داراي یک تاریخ دراز مدت و مش��هود از نظر تکثیر و 
رش��د در دنیا دارا مي باش��د و به ص��ورت موفقیت آمیز در تم��ام کاربردهاي 
باغباني از قبیل پرورش هاي گلخانه اي،  فضاي س��بز، چمن، چمن هاي بازي 
 و انواع تکثیر و پرورش هاي کانتینري اس��تفاده مي شود. با گذشت زمان بارها 
ثابت شده که پرلیت توانسته است احتیاجات اقتصادي پرورش دهنده های گل 
و باغبان هاي خانگي را فراهم کند. کشت ئیدروپونیک بدون استثناء با توجه 
به آزمایشات گسترده در طي سال هاي متمادي که تمام مدارک آن در پرونده ها 
موجود اس��ت ارزش بسیار مطلوب تري را از دیگر متدهاي کشاورزي بدون 
خاک در بر داش��ته است. به طور مثال تولید گوجه فرنگي حدود 7% تولید آن 
بیش از پش��م شیشه بوده اس��ت. عالوه بر تولید مازاد، کشت ئیدروپونیک با 

پرلیت، دارای مدیریت ساده و منابع اضافي بیشتري را دربر داشته است.
- آبیاري:

 به عنوان یک محیط، پرلیت نسبت به پشم شیشه ارجحیت دارد. شکل 
بارز از نظر تسهیل در آبدهي ثابت و مواد غذایي با قراردهي در سوبسترات 
در کانتین��ر مطمئن بوده و جذب موئین پرلیت بس��یار قوي بوده و محل را 
به صورت خودکار به می��زان الزم از محلول مورد تغذیه در اختیار مي گیرد. 
آِب داراي مواد غذایي در داخل حجرات ریز به دام افتاده و همیش��ه براي 
رشد گیاه در دسترس است و محلول مازاد در مخزن باقي مي ماند و رطوبت 
بهین��ه اي که در مجاورت ریش��ه ایجاد مي کند یک موفقی��ت کلیدي براي 
پرلیت اس��ت که امتیاز ممتاز آن نس��بت به پش��م شیشه که خاصیت جذب 

موئین کمتري خواهد داشت، را دارد.
پشم شیشه اصوالً در باالترین ظرفیت نگهداري آب، حالت غرقاب ایجاد 
مي کند و مي تواند تا 85% حجمي، آب را نگهداري کند؛ بنابراین هواي کمتري 
براي حالت بهینه جهت توسعه ریشه و رشد به وجود نمي آورد. تخلیه آزاد در 
پرلیت بدین معني است که نصف مقدار آب باقي مي ماند و ریشه ها در پرلیت 

همیشه خوب هوادهي شده و خوب از آب استفاده مي کنند.
و برعکس پرلیت، مقدار رطوبت در پش��م شیشه داراي نوسان است و 

خیلي مرطوب )بعد از آبیاري( دارا مي باش��د. براي به حداقل رس��اندن این 
نوسان، باغبانان که با پش��م شیشه کار مي کنند. باید آبیاري برنامه اي )کم و 

اغلب( را به خاطر داشته و اعمال کنند.  
- هزینه کود شیمیایي و آب:

 براي اجتناب از غرقاب در حالتي که پش��م شیش��ه اس��تفاده مي ش��ود، 
آس��تري هاي پلي اتیلن از ورقه هاي پش��م شیشه مي گذارند تا محلول غذایي 
م��ازاد را جذب کند که این عمل مصرف آب و مواد غذایي و هزینه  ی آن  را 
تا 2 برابر نس��بت به پرلیت در بر خواهد داشت. پرلیت به طور فیزیکي پایدار 
است و برخالف پشم شیشه توازن آب و هوا را حتي تا چندین سال متوالي 
اگر با دقت رعایت شود به طور مطلوب نگهداري مي کند. بعضي از باغداران 
پرلیت را براي کشت گوجه فرنگي بیش از یک فصل استفاده مي کنند و متعاقبًا 
از آن  اس��تفاده ی مجدد مي کنند؛ هم ب��راي مخلوط هاي گلداني و هم اصالح 
خاک، پرلیت در استفاده ی مجدد به کار مي رود ولي استریل کردن ممکن است 

الزم باشد.
Y خالصه

-  پرلیت باغباني رطوبت ثابت بیشتري را همواره در مجاور ریشه نگهداري 
مي کند؛ بدون در نظر گرفتن وضعیت آب و هوا یا مرحله ی رشد ریشه.

- پرلیت، آب مساوي در تمام منطقه ی رشد به وجود مي آورد.
- با استفاده از پرلیت، مصرف مازاد آب به وجود نیامده و قابل اغماض 

است.
- کشت هاي پرلیتي از هدر رفتن آب و مواد غذایي جلوگیري مي کند.
- استفاده از پرلیت، نیاز به کف سازي زیِر محل کشت گیاه را با دقت 

زیاد احتیاج ندارد.
Y 6- کشت هاي جعبه اي با صد درصد پرلیت و یا مخلوط پیت و پرلیت

با پیش��رفت دنیا به طرف ایجاد فضاي سبز، به کارگیري کشت صندوقي 
و جعبه ای نیز در فضاي داخل ساختمان و خارج ساختمان، در فروشگاه ها، 
باغچه هاي پشت بامي و در فضاي پارکینگ ها و تراس ها نیز گسترش یافته 
است. مسئله ی مهم در تمام این کاربرد، موضوع وزن است. طراحي سازه ها 
در کف، طبقات و س��قف اغلب با توجه ب��ه وزن جعبه هاي گل یک عامل 
محدود کننده مي باش��د که به نوبه خود در ضخامت مخلوط کش��ت گل و 

اندازه بوته یا درخت تاثیر مي گذارد. 

T 11 جدول

)acre 1 4000؛ معادل M2( نوع توت فرنگیتوليد هر شاخهتوليد در هر

پوندگرم كيلوگرمپوند

برايتون 80/78436/7203060/7

داگاس63/36028/8002400/6

توقت51/21623/2801940/4

تيوگا46/72821/2401770/4
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به طور معمول وزن خاک اش��باع از آب حدود 1900 تا 2200 کیلوگرم 
 بر متر مکعب اس��ت و بنابراین یک جعبه حدود 12 در 120 س��انتي متر با 
90 س��انتی متر عمق و به اندازه اي ک��ه بتواند یک نهال کوچک در آن جاي 
داد نزدی��ک به 3200 کیلوگرم وزن خواهد داش��ت و درصورتي که چندین 
جعبه با این مش��خصات مورد مصرف قرار گیرد، مالحظه مي ش��ود که چه 
عدد بزرگي بر وزن س��ازه اضافه مي گردد. درحالي که یک جعبه با مخلوط 
پرلیت و پیت موس تحت اش��باع با آب، فقط 550 کیلوگرم بر متر مکعب 
وزن داش��ته و اگر تمامًا با پرلیت باش��د این وزن کمتر هم خواهد شد و با 
 اعم��ال این عدد با مثال فوق، اگر همان جعبه مورد نظر باش��د این وزن به 
770 کیلوگ��رم و یا کمتر از یک تن مي رس��د که فرصتي به آرش��تیک ها و 
طراح��ان مي دهد که بوته ه��ا و درخت هاي بیش��تري را در فضاي طراحي 

به کار برند.
امتیازات دیگر صددرصد پرلیت یا مخلوط پرلیت و پیت موس:

در به کارگیري صددرصد پرلیت و یا مخلوط پرلیت و پیت موس، تنها 
مسئله وزن نیست بلکه از آنجایي که پرلیت یک سنگ غیر آلي آتش فشاني 
اس��ت این سنگ فاسد نشده و مواد مضري ندارد حتي اگر پرورش باغباني 
 و گل کاري تداوم داش��ته باش��د و عالوه بر آن به علت ظرفیت س��طحي 
منحصر به فردي که دارد، ذرات پرلیت 3 تا 4 برابر وزنش آب نگه داشته و 

فضاي ِگلي و آبدار تولید نمي نماید.
که این یک امتیاز بارز پرلیت در کش��ت جعبه اي در مقایس��ه کاش��ت 
در زمین، بوته ها و درختان ش��اداب و س��الم تري ایج��اد مي کند. خاصیت 
توانایي نگهداري آب در پرلیت باغباني همچنین باعث مي ش��ود که ظرفیت 
نگهداري مواد غذایي در حالتي که مواد غذایي شیمیایي به گیاه داده مي شود 
نیز باال رود و عالوه بر آن پرلیت باغباني سیس��تم هوادهي خوبي براي گیاه 
به وجود مي آورد که رش��د بهینه را در پی دارد. یک امتیاز دیگر به کارگیري 

پرلیت صددرصد یا مخلوط پرلیت و پیت این اس��ت که به راحتي مي توان 
جعبه ها را جابه جا کرد و به علت نداش��تن فشارهاي گوناگون که در اثر بار 

اضافي ایجاد مي شود تداوم شادابي گیاه را به همراه خواهد داشت.
 جعبه هاي ش��اخص کش��ت معموالً ش��امل صددرصد پرلیت یا نسبت
50 درص��د پرلیت، 50 درصد پیت موس به ص��ورت حجمي همراه با مواد 
غذایي است. این فرموالسیون ممکن است با توجه به نوع گیاهي که هدف 
رش��د است با توجه به آب و هوا و اندازه ی جعبه مقداري تغییر نماید ولي 
به ه��ر حال توصیه بر این اس��ت که حداقل 20 درص��د پرلیت در مخلوط 

استفاده شود.
Y 7- پرلیت باغباني موضوع تراکم خاک استادیوم  ورزشی را رفع نمود

تراکم خاک ناش��ي از رفت و آمدهای صدها دانش��جو در روز و ایجاد 
محدودیت در رش��د چمن و ایجاد چاله ه��اي آب همه براي باغبانان چمن 
ایجاد گرفتاري کرده بود و وضعیت در دبیرس��تان س��ن لوئي با دو استادیوم 
دیگر ورزشي اختالفي نداشت. یک برنامه ی نوسازي براي استادیوم اصلي 
ش��امل ساخت محل تماشاچیان و خبرنگاران، س��اختمان اداري، ساختمان 
نگه��داري تجهی��زات، راه هاي ارتباط��ي و زمین فوتبال و س��اکرو آبیاري 
اتوماتیک در دس��ت اجرا قرار گرف��ت و از آنجایي که تراکم خاک و ایجاد 
چاله هاي آب یک موضوع مهم بود، به دنبال یک راه حل براي این مش��کل 

بودند که پرلیت باغباني راه حل این مشکل شد.
خاک طبیعي اس��تادیوم یک رس سخت بود که نفوذپذیري کم و تقریبًا 
ناچیزي را در بر داشت و ایجاد تراکم در خاک و چاله هاي آب، بزرگ ترین 
مس��ئله ی این زمین بازي ش��ده بود. پیش��نهادي به مدیریت استادیوم ارایه 
ش��د ک��ه در ژاپن با به کار گیري پرلیت باغبان��ي موضوع تراکم را در چمن 
اس��تادیوم با مطالعات گس��ترده اي رفع نموده  و در این محل از روش هاي 

ژاپني استفاده شود.
بدین طریق که یک الیه 20 س��انتي متري را با ترکیبي ش��امل پرلیت و 
خ��اک و کود ش��یمیایي با هم مخلوط کرده و تم��ام زمین با این ترکیب در 
مرک��ز زمین که بیش��ترین کوبیدگی را دارد پوش��ش داده و صاف گردید و 
س��پس بذرپاش��ي با تخم چمن انجام گرفت. ابعاد بخش زمین ساکر مورد 
اج��رای طرح 53×120 ی��ارد و زمین فوتبال مج��اور آن نیز 53×120 یارد 

مي باشد.
گزارش بعد از صد بازي س��اکر و مس��ابقات فوتبال، حاکي از این بود 
ک��ه هیچ نوع تراکم��ي به وجود نیامده و خاک کاماًل نرم اس��ت ولي بخش 
 فرآوري نشده در قسمت هاي فوقاني زمین لکه لکه با نواحي خشک و رس 
س��خت شده، س��طحي که اجازه نفوذ رطوبت را نمي داد در حالي که چمن 
اس��تادیوم به س��رعت بعد از بازي به حالت اول برگشته و کاماًل در شرایط 
ش��اداب باقي مي ماند. یک فایده ی دیگر جدید در این زمین نرم بنا به گفته 
یکي از مربیان این بوده اس��ت که هیچ آسیب جدي به بازیکنان وارد نشده 
اس��ت و بنا به گفته رییس مدرسه چقدر باعث تاسف است که نوسازي را 
زودتر ش��روع نکرده بودیم تا به این ماده ی شگفت انگیز چه از نظر ظاهر و 

چه از نظر نقش آن در بهبود چمن، دست پیدا کنیم.  

S 3 شكل 
 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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