
 یباغبان تیموثر به کمک پرل یاریآب

 

کمبود آب پدیده ای است که در بسیاری از نقاط جهان تبدیل به یک مشکل بزرگ شده است. این کمبود 

در حوزه های  حیاتجنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار داده است و شرایطی بحرانی را برای تقریبا تمام 

کشاورزی و مختلف بوجود آورده است. یکی از چیزهایی که به شدت تحت تاثیر مخرب این پدیده بوده است 

. حتی در جاهایی که آب به مقدار کافی وجود دارد، استفاده بهینه از آن باغبانی و کشت گیاهان بوده است

ظ ذخایر آبی، هزینه های آبیاری به شدت افزایش عالوه بر نیاز به حفدر دستور کار روزانه مردم قرار دارد. 

یافته است. این عوامل به طرز چشمگیری بر کسب و کار تجاری کسانی که به پرورش گل و گیاه می پردازند 

 تاثیر گذاشته است.

دانه های پرلیت باغبانی ساختار سلولی بسته ای با تعداد زیادی حفره بر روی سطح آن دارند. این حفره ها 

بخیر آن می گردند و در صورت نیاز ریشه گیاه به رطوبت آن را را در خود نگه می دارند و مانع از فرار و تآب 

در اختیارش قرار می دهند. در نتیجه آبی که در دسترس است می تواند ضامن تقویت و رشد پیوسته ریشه 

ی پرلیت در آب و رطوبت ظاهر، ه هاگیاه باشد که بطور مداوم به آن نیازمند است. نکته دیگر آن که دان

مقدار آبی که بر روی سطوح دانه های پرلیت جذب می شود  خواص و استحکام خود را حفظ می کنند.

تابعی از نوع دانه بندی های آن است. ذرات درشت پرلیت آب کمتری نسبت به ذرات ریزتر آن جذب می 

ه میزان رطوبت دلخواه را برای کاربردهای مختلف با کنند. بنابراین می توان با انتخاب نوع دانه مورد استفاد

این فرآیند به باغبان کمک می کند تا به مطلوبترین ترکیب پرلیتی برای هر نوع  دقت کافی تنظیم نمود.

  گیاه کشت شده برسد.

 دو نمونه از کاربرد پرلیت باغبانی 

 کاشت درخت زیتون

مهمترین محصوالتی هستند که تولید می شوند. در  در نواحی مدیترانه ای، زیتون و روغن زیتون جزء

از طریق پیوند زدن بوده است که روشی زمان بر محسوب می شود قبرس، روش سنتی کاشت درخت زیتون 

و لزوما همیشه با موفقیت همراه نیست. اما هم اکنون با استفاده از قرار دادن برش ها در پرلیت باغبانی، 

درصد کاهش یافته است. در این روش نه تنها استفاده از آب به اندازه قابل  40ه زمان رسیدن به نتیجه بانداز

  نیروی کار نیز کم شده است و ماندگاری درخت افزایش یافته است.وجهی کاهش می یابد بلکه هزینه ت

 15تا  10قیقات کشاورزی قبرس کود گیاهی حاویطی چندین بار آزمایش با ترکیبات مختلف، موسسه تح

 7را بعنوان بهترین ترکیب پیشنهاد می کند. پرلیت باغبانی درجه اسیدی یا قلیایی درصد خزه اسفاگنوم 



می رسد که برای تکثیر و رشد درخت زیتون  7تا  5/6دارد و با اضافه شدن خزه اسفاگنوم این میزان به 

و دمای یکنواخت تری دارد مناسب تر است. پرلیت باغبانی به این دلیل انتخاب شده است که سطح رطوبت 

 و همچنین ماده ای استریل است که توانایی تخلیه آب باالیی دارد.

 چمن استادیوم

دارد. عالوه بر این، کمبود آب و وسایل آبیاری، قرار  چمن استادیوم در معرض تردد و کوبش سنگین

استفاده  می سازد. سطوحی با مشکل مواجهرشد چمن را در چنین سخت تر می کند و  نگهداری چمن را

های ورزشی از چمنزار استادیوم باعث می شود سطح چمن نتواند از آب در دسترس متراکم در هنگام بازی 

می دهند که استفاده از پرلیت در خاک استادیوم به سبز ماندن و به درستی استفاده کند. آزمایشات نشان 

فضای شکل موثرتری محافظت می کند و طراوت چمن آن کمک می کند. از تاثیرات کوبشی بر آن به 

مناسب تری برای بازی بوجود می آورد. پرلیت باعث می شود رطوبت بیشتری محفوظ بماند و اگرچه در 

روش های قبلی کاهش حجم آب به میزان یک سوم فصول کم باران تعداد دفعات آبیاری ثابت می ماند اما 

  .می یابد

 


