
 آب کردن برای ذخیره بی نظیرماده ای  شاندازه طبیعی و ساختار منحصر به فردپرلیت منبسط بخاطر 

 است.

در مجراهایی که به  اول در بین دانه های جدا از هم، دومآب را در خود نگه می دارد:  به سه شکل این ماده

 نامنظم هرکدام از ذرات.  بسیار بر روی صفحات سومهسته های این دانه ها منتهی می گردد و 

 

درست  فرو رفتهاز حباب های شیشه ای و منافذی ذرات پرلیت به شکل صدف هایی برجسته  رویه بیرونی

. پرلیت می تواند دنآب به درون خود بکشقابل توجهی د مقدار نشده است و لذا هر کدام از ذرات می توان

آن مربوط به آب  حال حاضر بسیاری از کاربردهای اماعی از مایعات را در خود نگه دارد نمونه های متنو

  در این مقاله چگونگی این فرآیند به شکل ساده تر توضیح داده می شود.است. 

 تاثیرگذار است گنجایش ذخیره آباندازه دانه بندی ها بر روی 

همانطور که . مقدار آبی که توسط ذرات پرلیت جذب می شود به میزان زیادی به اندازه ذرات بستگی دارد

ریزدانه های خاک غنی شده رسی رطوبت بیشتری را نسبت به خاک ماسه ای و درشت دانه جذب می کنند، 

 نسبت به سایر خاک ها رطوبت بیشتری را در خود نگه می دارند. پرلیت منبسط دانه بندی های متفاوت



 
  

 رطوبت و نشر آنحفظ 

ایر مصارف در حالی که س پایه گنجایش ذخیره آب آن استکاربردهای صنعتی به پرلیت بر بعضی از نیاز 

صنعت پرلیت هم دانه بندی درشت  رطوبتی دارند که پرلیت فراهم می سازد.نیاز به فرآیند نشر یا تخلیه 

که  نه هایی با میزان تخلخل پایین ترتولید می کند که آب را براحتی از محیط تخلیه می کنند و هم ریزدا

منحنی های نشر آب از پرلیت را در  نمودار زیر در خود نگه می دارند.طوالنی تر ی مدت آب بیشتری را برا

 محیط کشت نشان می دهد.

 

میزان تخلیه و مکش دهنده  نشان در واقعمنحنی های نشر آب در دانه بندی های مختلف پرلیت منبسط 

در این شیوه، محیط کشت با آب اشباع می شود  که توسط ریشه گیاهان در خاک انجام می شود. ی استآب



تعیین گردد. سپس  نآ گنجایش ذخیرهتخلیه می گردد تا میزان بیشینه  جاذبه و سپس تنها از طریق نیروی

فشار به میزان کم اضافه می شود تا تاثیر مکش رطوبت و مواد غذایی توسط ریشه گیاهان در خاک شبیه 

در نمودار نشان می دهند که چگونه اندازه های مختلف دانه های سازی شود. منحنی های بدست آمده 

 به طور متفاوتی واکنش نشان می دهند.افزایش فشار پرلیت به 

 

با فشار جاذبه در دانه بندی های متنوع پرلیت در جدول فوق نشان آب  و ذخیره ظرفیت بیشینه نگهداری

 . داده شده است

لف از مزیت این تمایزها بهره می برند تا به سطح رطوبت بهینه عمل آورندگان حرفه ای در مناطق مخت

مناسب با وضعیت آب و هوایی خود دست یابند. آب و هوای خشک نگهداری آب بیشتری را می طلبد، در 

که نرخ تخلیه اش باالتر است. در و هوای مرطوب و خنک از دانه بندی پرلیتی استفاده می کند  حالیکه آب

تجربه این صنعت توانسته است اطالعات مورد نیاز برای فعاالن در این زمینه را فراهم خالل سالها کسب 

 ارائه دهد.به آن ها چگالی های مختلف را  باآورد و توزیع مناسب دانه بندی ها 

 توانایی نشت مویینگی و نرخ تخلیه آب

دو عامل دیگر که بر روی ظرفیت نگهداری آب در پرلیت تاثیرگذار است یکی توانایی شگفت انگیز آن در 

که میزان مناسب  تا جایینیروی جاذبه است و دیگری تخلیه آب اضافی است رطوبت بر خالف جهت جذب 

 آن برای ریشه گیاهان باقی بماند.

ری آب در پرلیت صرف نظر از سطوح رطوبتی اولیه آن بخاطر سرعت نسبتا باالی عمل مویینگی، تحرک پذی

ستونی از مایع آبی رنگ در دو نوع دانه بندی شده پرلیت دیده می شود بسیار عالی است. در تصویر زیر 

 نسبت به سایر محیط های کشت مرسوم تا ارتفاع باالتری حرکت می کند. 



 

لف، اندازه ذرات و شکل دانه بندی های متنوعی نرخ تخلیه رطوبت برای پرلیت تحت تاثیر چگالی های مخت

ذرات بزرگ تر تخلیه را سریع تر انجام می دهند در حالی که ذرات ریزتر بطور طبیعی  است که وجود دارد.

 مدت زمان طوالنی تری آب را در خود نگه می دارند و تخلیه را کندتر انجام می دهند.

 

 کاربردهایی بر مبنای نگهداری و حفظ آب

که از میان موفق ترینشان می توان موارد  از مزیت حفظ رطوبت در پرلیت سود می برند ،یاری از مصارفبس

 زیر را ذکر نمود:

 محیط های کشت بدون خاک 

 پرورش بذر گیاهان 

 تکثیر گیاهان 

 کاشت هیدروپونیک 

 سقف های با پوشش گیاهی 

 فیلتراسیون طبیعی آب های سطحی ناشی از بارندگی 

  زیرین کشت های چمنیالیه سازی 

  هایی که مواد مغذی و هوادهی مناسبی ندارنداصالح و ترمیم خاک 



بیابانی مورد  شندر مناطق خشک خاورمیانه، پرلیت با موفقیت بعنوان الیه جذب کننده بین ناحیه ریشه و 

 استفاده قرار گرفته است.

 

ای حفظ کیفیت چمن و سایر گیاهان مصرف معمول آب بردرصد  50گزارش ها نشان می دهند که کمتر از 

  کاشته شده مورد نیاز است.

در  یدر نمونه ای دیگر، یکسری از مزرعه داران در ایاالت متحده آمریکا شروع به قرار دادن الیه های پرلیت

پرلیت از  زمین هایشان کردند تا کارایی، جذب هوا و نگهداری آب در خاک مورد استفاده آن ها افزایش یابد.

. همچنین پرلیت جلوگیری می کند و انباشتگی در خاک هایی که مواد مغذی و هوادهی پایینی دارندتراکم 

 با افزودن اکسیژن کمک می کند تا فعالیت بیولوژیکی سالم در ناحیه ریشه افزایش یابد. 



 

ای دانه درشت تری دارند تا به عنوان یک قاعده کلی، خاکهایی که از لحاظ رس غنی هستند نیاز به پرلیت ه

تخلیه رطوبت بهتری را ایجاد کنند، در حالی که پرلیت های دانه متوسط به تعادل بین سطح نگهداری هوا و 

آب کمک می کند. دانه ریزها رطوبت را در خاک های ماسه ای حفظ می کنند، خاک هایی که تخلیه 

اک زمین خود را پیدا کنید، به عرضه کننده پرلیت رطوبتی سریعی دارند. برای این که دانه بندی مناسب خ

  خود مراجعه کنید.

 پایدار منابعپرلیت، حفظ آب و 

و کاشت پرلیت نقش مهمی در حفظ منابع آب شیرین دنیا دارد. استفاده متمرکز و متراکم از گلخانه ها 

ت و همچنین موجب گیاهان در جعبه ها و ظروف باعث تولید محصوالت بیشتری در مساحت کاشت شده اس

حتی در مناطق خشک، پرلیت می  د.شو استفاده بهینه تری از آب نسبت به کاشت در زمین های زراعی می

تواند بعنوان یک محیط کاشت مورد استفاده قرار گیرد و به این طریق با استفاده از منابعی محدود، تغذیه 

 ساکنین محلی تامین می شود. 

و این  کاشت، پرلیت بالفاصله و به سهولت آب را در اختیار گیاهان می گذاردبر خالف سایر محیط های 

می رسد و مقدار گیاهان عنی است که با صرف انرژی کمتری، آب بیشتری از مواد رشد دهنده به بدان م

و از آن جا که پرلیت از منابع معدنی طبیعی بدست می . بیشتری از انرژی شامل ریشه و رشد گیاه می گردد



ید، محیط کشتی که شامل پرلیت است می تواند در پایان استفاده بعنوان کمپوست مصرف شود و یا این آ

 . زده نمی شوده دوباره به چرخه استفاده برگردد و بدین شکل به بحران مساله دفن زباله و محل آن دامن ک

ب، مواد غذایی و سایر مایعات در پر کاربرد امکانات بی پایانی برای ذخیره سازی و رساندن آ این ماده معدنی

اختیار کاربران آن قرار می دهد. برای این که راجع به طرز بکار بردن و مصرف پرلیت اطالعات بدست 

 بیاورید می توانید از تولید و عرضه کنندگان آن در محل خود کمک بگیرید.

 


