
 کاربردهای فراوان و مفید پرلیت را در مصارف باغبانی فضاهای غیر خانگی کشف کنید!

هرچند پرلیت را بعنوان ماده ای می شناسند که نقش مهمی در تکثیر و رشد تجاری گیاهان دارد، اما آیا می 

آرایش، تزیین و دانستید که این ماده همچنین می تواند موجب بهتر شدن کیفیت خاک گردد و نیز برای 

 زیباسازی  محوطه و مناظر اطراف منزلتان مورد استفاده قرار گیرد؟

با گیاهان در فضاهای سرباز از قبیل باغ و باغچه هایمان می تواند استرس را کاهش دهد و به  وقت گذراندن

گذار باشد. و تغذیه ما کمک کند و بر روی بسیاری دیگر از سطوح زندگی ما تاثیر  بهبود وضعیت جسمانی

هر جایی که موضوع کاشت یک گیاه مطرح است و یا وضع خاک نیاز به اصالح و ترمیم دارد، پرلیت می 

 و ابزاری ارزشمند در دستان یک باغبان موفق باشد.کارساز تواند یک ماده 

 

قط در محیط ه فو یا آنهایی کاست پرلیت باعث تقویت خاک می شود و ماده ای ارزشمند برای باغبانهای حرفه ای 

 .خانگی فعالیت می کنند

 انواع مختلف خاکاستفاده از پرلیت در 

ده باغبانی به آن سریعا صرف نظر از اینکه خاک شما از چه نوعی باشد، اضافه کردن پرلیت های دانه بندی ش

آن را بهبود بخشد و مزایای بلند مدتی برای آن به ارمغان آورد. دانه های ریز پرلیتی می می تواند کیفیت 

توانند ظرفیت نگهداری رطوبت را در خاک افزایش دهند و دانه های درشت تر می توانند هوادهی به خاک را 

، دانه بندی های بیفزایند. هیچ فرقی نمی کند که شما چه نوع دانه بندی از پرلیت را استفاده می کنید

ایجاد می کنند تا  منافذیباغبانی پرلیت هم ظرفیت نگهداری رطوبت را در خاک ارتقا می دهند و هم اینکه 

برابر وزن  8بسته به اندازه آن، دانه بندی های باغبانی پرلیت تا  آب و هوا بتوانند به سمت ریشه نفوذ کنند.

د و همچنان سطح اکسیژن در دسترس ریشه گیاهان را نیز ند پایداری خود را حفظ کننخود در آب می توان



بخاطر این که پرلیت ماده ای کامال  د.نیز می شود که خود سبب ارتقای پویایی بیولوژیکی نافزایش ده

 طبیعی و با ثبات است، فراهم آوردن چنین مزایایی به کمک پرلیت سال به سال بیشتر میسر می شود.

 

 برای باغ و چمنزارمزایای استفاده از پرلیت 

باعث ورزیدگی خاک می شود و به ریشه گیاهان کمک می کند تا راحت تر در خاک نفوذ کنند و  -

 همچنین سبب بهبود وضعیت زهکشی و هوادهی می گردد.

ظرفیت حبس رطوبت را در خاک بیشتر می کند. از انباشتگی آب یا سفت و سخت شدن رویه  -

آبرسانی و رساندن آب باران را به اعماق ریشه بهبود می  خاک جلوگیری می کند. همچنین وضعیت

 بخشد.

 از بهم فشرده شدن خاک جلوگیری می کند زیرا چگالی کل آن را پایین می آورد. -

از لحاظ درجه قلیایی خنثی است و بر روی ترکیب شیمیایی خاک و جذب مواد مغذی تاثیری  -

 ندارد. 

بیماری زا و پاتوژن ندارد و تولید علف هرز نیز نمی  ماده ای بدون آلودگی است که هیچگونه عامل -

 کند.

 بی خطر و سبک وزن است و به راحتی می توان با آن کار کرد. -

با دوام است و ماندگاری باالیی دارد. هنگامی که به خاک افزوده می شود ساختار خود را حفظ می  -

 کند.

 باشد.می تواند عایقی برای خاک در برابر تغییرات حرارتی مفرط  -

 سبزیجات و باغهای گل

میلی  300تا  150با دست یا یک دستگاه مکانیکی به عمق خود را  جدید می توانید باغچه، باغ یا چمنزار

یب نصف پرلیت و نصف پیت ماس یا از یک ترک شده متر شخم بزنید تا آماده شود. سپس الیه ای پر

آلی غنی است، نیازی به پیت ماس یا مخلوط کنید )البته اگر خاک شما از لحاظ ماده  را با خاکمپوست ک

آماده  چنانچه فضای باغ بسیار بزرگ باشد، باغبان می تواند فقط ردیف ها یا مکان هایی را کمپوست نیست(.

اغ مستعد و پرورده . اگر این فرایند دو یا سه سال ادامه یابد، تمام بر آن ها انجام می شودکه کاشت د سازد

 می شود.



 

 پرلیت آب را حفظ و ذخیر ه می کند به این شکل که باعث می شود

 بتواند به راحتی در خاک نفوذ کند و همچنین آن را در خود نگه می دارد

 گردد.تا برای مصارف بعدی ریشه گیاه ذخیره 

 

 چمنزار

در آن به تازگی کشت چمن صورت گرفته اضافه کردن یک الیه از پرلیت جاذب زیر الیه رویین خاک که 

، باعث می شود آبیاری تا میزان نصف کاهش یابد. شاهد این مدعا مناطق خشک خاورمیانه است. تاس

پرلیت  از چمنزارهایی که هوادهی در آن ها ضعیف است و یا اینکه متمایل به خشک شدن هستند با استفاده

ا ایجاد حفره های برشی هوادهی گردد و پرلیت به نرمی سطح چمنزار باید ب وضع بهتری پیدا می کنند.

لیتر در هر  50درون حفره ها با شن کش و یا با آبیاری جای بگیرد. برای رسیدن به نتیجه مطلوب مقدار 

انجام دهید تا به مرور ل با چند سری از مقادیر کمتر کار را در ابتدا چندین فصمتر مکعب مورد نیاز است. 

 متراکم مطلوب برسید.زمان به مقدار 



 
 چمنزار در حال رشد خود را احیا کنید ،با استفاده از پرلیت

 

 
 تا آب را حفظ و ذخیره است قرار دهیدتازه روییده  که یک الیه جاذب در پایین کلوخه چمنمی توانید 

 کند.



 کاشت در پاسیو

د گیاه در ظرف ها و گلدانهای پاسیوهاست. این ظروف و محیط کاشت و رش برای با ارزش ک مادهپرلیت ی

گلدانها که با ترکیبات خاک و پرلیت پر می شوند حتی اگر کامال پر شوند باز سبک وزن هستند و بنابراین 

براحتی می توان آن ها را بنا به شرایط مختلف دما و آب و هوا جابجا کرد و یا حتی نوآرایی نمود.  مقادیر 

ای گلدانهای واقع در پاسیوها به اندازه یک سوم گنجایش آن ها از پرلیت، یک سوم از پیت پیشنهادی بر

پوست درختان یا تراشه هاست. ظروف کاشت باغبانی و ماس و یک سوم از کمپوست محصوالت چوبی نظیر 

پرلیت سود  ایجاد شده از  نیز بسترهای برجسته و محصور رشد گیاهان می توانند از ظرفیت حفظ رطوبت

ببرند، چرا که پرلیت اجازه می دهد آب ذخیره شود و مقدار مورد نیاز را برای رشد با کیفیت گیاه به آن 

 عرضه می کند.

 

 پرلیت باعث تقویت کیفیت خاک می شود و محیطی با شرایط ایده آل برای رشد درختان، درختچه ها

 و گیاهان تزیینی فراهم می آورد.

 

 درختان و گیاهان تزیینیکاشت درختچه، 

گودالی بزرگ تر و عمیق تر از ریشه گیاه حفر کنید تا به ریشه فضای بیشتری برای گسترش و برای کاشت، 

بدانید گودالتان را تا شرایط باغبانی و محوطه آرایی محل خود را بررسی کنید بهتر است  پایین رفتن بدهید.

 گودال مورد نظر، پرلیت باید ریخته شود تا هم از ریشه  . بعد از حفربا چه اندازه و عمقی حفر کنید

گیاه محافظت نماید و هم ماده ای باشد برای حفظ و ذخیره آب مورد نیاز آن. سپس مخلوطی با یک سوم 

 خاک، یک سوم پرلیت و یک سوم پیت ماس یا کمپوست به گودال اضافه کنید.



 
 مخصوصی از این ویژگی جذب و نگهداری آبتمامی سرزمین ها از جمله در خاورمیانه به شکل 

 پرلیت منتفع می گردند.

 

 باغهایی بر سقف و بیشه زارهای عمودی

محدودیت خاص خود را دارد، پرلیت می تواند برای ساکنین منازل آپارتمانی که باغچه های پشت بام آنها 

سازه های حمل کننده مطرح  ماده ای فوق العاده سودمند باشد. در این باغچه ها بخصوص زمانی که قدرت

مرطوب در هر گیاهی حاوی رس و شن  و است، وزن ترکیبات کشت شونده بسیار مهم است. خاک کشاورزی

کیلوگرم دارد در حالی که این مقدار برای مخلوط خاک مرطوبی که  2240تا  1920متر مکعب، وزنی بین 

در  کیلوگرم است. 560مکعب در حدود حاوی سهم های یکسانی از پرلیت و پیت ماس است در هر متر 

داشته  بطور معمول ییک مخلوط از کاشت پرلیتی می تواند عمقی چندین برابر یک مخلوط خاک نتیجه

همین موضوع به معماران و مهندسان کمک می کند تا بتوانند در  باشد بدون آنکه وزن آن افزایش یابد.

امکان ی برپاساختن باغچه و باغ بگنجانند. همچنین طراحی خود سطوح بزرگتر و بسترهای عمیق تری برا

ن و رطوبت ذخیره شده برای آنها باید که وزن اضافه شده گیاهاتر را می دهد سقف های قدیمی  نوسازی

 مورد توجه قرار گیرد.



در نتیجه  باغچه ها کیفیت هوا را با جذب آالینده ها و اکسیژن زایی بهتر می کنند. همچنین –وجود بام 

برای  د.ی نیز در شهرهای ما افزایش می یابعملکرد حرارتی ارتقا پیدا می کند و تنوع گونه های زیست آن،

 مصرفتان انتخاب کنید از تولیدکننده آن مشورت بگیرید. دراینکه دانه بندی درست پرلیت را 

 

 
 اده متحیرکنندهبرنده جایزه در میالن ایتالیا یک نمونه فوق الع "بیشه زار عمودی "

 است که چگونه یک محیط کشت پرلیتی سبک وزن می تواند برای رشد گیاهی موضوع از این

 افزون تر و برای سرزنده تر کردن شهرها مورد استفاده قرار گیرد.

 

 


