
 

ند بیشتر و بیشتر می شود و بهمین علت هشیارامروزه تعداد افرادی که راجع به مسایل محیط زیست آگاه و 

نقش کودهای گیاهی را انجام دهند یا اینکه به نوعی بتوانند موادی که در خاک های گلدانی جستجو برای 

را ارتقا دهند بیشتر می شود. قطعا یکی از این مواد پرلیت است که می تواند به طور معجزه  کیفیت خاک

  .سازدخاک باغ و باغچه شما را دگرگون  وضعیت آسایی

 اما پرلیت چیست؟

آتشفشانی و شیشه ای است. این ماده شیشه ای در جریان  سنگپرلیت یک بطور خیلی ساده و خالصه 

سنگ  بیرون آمدن از منشاء خود تغییرات فیزیکی و شیمیایی پیدا می کند که زمین شناسان آن را تحت

نرم سبک و ، این سنگ ساختاری تغییرات فیزیکی و شیمیاییهای کانی طبقه بندی می کنند. در نتیجه 

 بدست می آیدذخیره و عرضه جدیدی از پرلیت هر بار فعالیت آتشفشانی با  پیدا می کند. خبر خوب آن که

و به این شکل با سنگی سر و کار خواهیم داشت که منابع تجدید پذیری دارد. محصوالتی که از پرلیت 

بدست می آید می توانند معموال بطور مستقیم دوباره به طبیعت بازگردند و مورد استفاده قرار بگیرند، برای 

 مثال در کارهای باغبانی.

درجه تغییرات اساسی خود  1000با حرارتی در حدود دارد و پرلیت در شکل اولیه و خام خود تراکم باالیی 

همین ویژگی به تنهایی کافی برابر حجم اولیه خود منبسط می شود.  20تا  15چیزی بین  و را پیدا می کند

شاخه های  ازپرلیت خام و همچنین پرلیت منبسط هر دو در مقاصد گسترده و وسیعی است تا باعث شود 



عایق های حرارتی و در مصارف . از جمله این که بعنوان فاده قرار می گیرندمختلف صنعت مورد است

 کاربرد بسیاری دارند و حتی به شکل کلوخه می توانند در مصارف دیگری استفاده شوند. فیلتراسیون

 

محیط زیست با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. مناطق و زمین هایی وجود دارند که هیچ 

همین زمین ها و پرلیت خود راه حلی برای سبی برای کشت گیاه و محصوالت کشاورزی ندارند. وضعیت منا

. برای مثال یکی از این مشکالت خشکی آب و هوا و در پی آن زمین های کشاورزی و مورد مناطق است

کشت است. ساختار زمینی که خشک است و از لحاظ سیستم هوادهی به محصوالت خود دچار مشکل است 

ا اضافه کردن ترکیبات پرلیتی وضعیت بهتری پیدا می کند و نرم تر شود. در این صورت هوا و آب می تواند ب

 در چنین شرایطی بهتر نفوذ کنند و متعاقبا ریشه گیاهان کاشته شده فرصت رشد پیدا می کنند.

به خاک چنین زمینی، . با اضافه شدن پرلیت نمونه دیگر زمانی است که زمین تغذیه کافی و مناسبی ندارد

وضعیت حفظ رطوبت و آب در آن بهبود پیدا می کند و راحت تر جریان داشته باشد و در کل سیستم آب 

  رسانی به گیاه متعادل تر گردد.

مورد مصرف پرلیت تنها به زمین های کشاورزی ختم نمی شود. می توانیم رد پای آن را بطور حتی گسترده 

پرلیت منبسط را برای مصارف تجاری باغ و که  زیادی نمی گذردمدت زمان تر در باغ و باغبانی دنبال کنیم. 

یی و چیدمان مناظر باغ بکار برد. پرلیت را می توان در مصارف مربوط به محوطه آرا باغبانی کشف کرده اند.

آن در تهیه کمپوست برای بهبود وضعیت خاک، هوادهی و تنظیم رطوبت مورد نیاز پرلیت می توان از 

 استفاده کرد. مبنای چنین خواصی در پرلیت بر پایه ویژگی های زیر است:

  وادهی باالیی درصد آن متخلخل و حاوی منافذ بسیار است که در نتیجه آن توان ه 95در حدود

 برای ریشه گیاهان بدست می آورد.

 .ذرات آن گنجایش ذخیره آب زیادی دارند 

  می تواند بسیار سریع رطوبت را بخود جذب کند. همچنین فاقد نمک و ماده ی شیمیایی خاصی

 است و درجه اسیدی آن نیز خنثی است.

  کلیوگرم در متر مکعب  90پرلیت ماده ای بسیار سبک است. وزن خشک آن که چیزی در حدود

 است براحتی در اندازه های کم قابل حمل و نقل است.

چرا  به بار می آوردتمامی گیاهان  پرورش که با پرلیت مخلوط شده است محیط کشت کاملی برای در خاکی

شد ایده آل ریشه گل ها و گیاهان کمک که الیه ای در آن شکل می گیرد که هوادهی مناسبی دارد که به ر
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