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در شهرهای مختلف ایران، مخازن متعددی جهت ذخیره آب 
اراضی  در  آبیاری  آب  ذخیره  برای  مخازن  این  دارد.  وجود 
کشاورزی استفاده می شوند. استفاده نادرست از منابع آب، 
آلودگی منابع آب در اثر ورود فاضالب های شهری، صنعتی و 
عوامل طبیعی نظیر تبخیر از سطح مخازن روباز آب منجر به 
هدررفنت آب در دسرتس می شود. برای کاهش و یا جلوگیری 
از تبخیر آب مخازن و استخرهای ذخیره ای راه های مختلفی 
مانند استفاده از مواد فیزیکی و شیمیایی ارائه شده است. 
شناور  پوشش های  تبخیر،  کنرتل  در  فیزیکی  مواد  از  یکی 
بررسی  به  پژوهش،  این  در  است.  پلی استایرن  ورقه های 
با  کلرادو  استاندارد  تبخیر  از تشت  تبخیر آب  میزان کاهش 
میلی مرت،   3 ضخامت  با  پلی استایرن  ورقه های  منودن  اضافه 
جرم 50 گرم در یک مرتمربع، قیمت هر مرتمربع 8000 ریال 
و پوشش 60 درصدی پرداخته شد. نتایج نشان داد این ماده 
انجام  با  دارد.  تبخیر  کاهش  و  کنرتل  در  مناسبی  عملکرد 
آزمایش از خردادماه تا شهریورماه 1397 به مدت 4 ماه در 
می توانند  پلی استایرن  الیه های  شد،  مشاهده  سمنان،  شهر 
از  دهند.  کاهش  درصد   44 حدود  را  تبخیر  متوسط  به طور 
دیگر مزیت های این ماده ارزان بودن آن، دوام مناسب در 
برابر تابش خورشید )در حدود 3 سال( و محیط آب و عدم 

آلوده کردن آب می باشد.

ذخیره،  مخازن  پلی استایرن،  تبخیر،  کاهش  كلیدی:  واژه های 

منابع آب.

There are several water storage reservoirs in different 
cities of Iran. These reservoirs are used to store 
irrigation water on agricultural lands. Improper use 
of water resources, pollution of water resources due to 
the entrance of urban and industrial wastewaters, as 
well as natural factors such as evaporation from open 
water surfaces, leads to available water losses. To reduce 
water evaporation from storage reservoirs and pools, 
several methods have been proposed such as using 
physical and chemical materials. One of the physical 
materials that can be used to control evaporation is 
floating covers of polystyrene sheets. In this study, the 
rate of evaporation reduction in the standard Colorado 
evaporation pan was investigated by adding 3 mm thick, 
50 g/m2, 8000 Rials/m2 polystyrene sheets with 60% 
coverage. Results revealed that this material has proper 
function in controlling and reducing evaporation. By 
doing this test from June 2018 to September 2018 for 4 
months in Semnan city, it was observed that polystyrene 
sheets could reduce evaporation by an average of 44%. 
Other advantages of this material include its cheapness, 
good durability against sunlight )about 3 years(, water 
environment and no water contamination. 

Keywords: Evaporation Reduction, Polystyrene, Storage 
Reservoirs, Water Resources.
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آن  از  حاصل  نتایج  و  منوده  اندازه گیری  را  تبخیر  مستقیم 
و  ذخیره ای  مخازن  دریاچه،  سطوح  از  تبخیر  به  تعمیم  قابل 
 Irmak( تبخیرتعرق در کشاورزی در منطقه مورد نظر می باشد
مستقیم  روش های  بر  عالوه  همچنین،   .)2002 همکاران،  و 
تبخیر  برای محاسبه  نیز  انرژی  بیالن  تبخیر، روش  اندازه گیری 
استفاده می شود. روش بیالن انرژی در برآورد میزان تبخیر که 
بیشرت در محاسبه تبخیر از سطح آزاد آب نظیر دریاچه ها به کار 
می رود، بر پایه اصل بقای انرژی استوار است )صفوی، 1393(.

نظیر  آب  منابع  از  تبخیر  کاهش  روش های  از  استفاده  اثر 
آمریکا،  جمله  از  کشورها  از  بسیاری  در  ذخیره ای  استخرهای 
است  رسیده  اثبات  به  کانادا  و  ترکیه  هندوستان،  اسرتالیا، 
)Barnes، 2008(. تاکنون روش های مختلفی برای کاهش تبخیر 
از مخازن آب پیشنهاد شده است و مهمرتین آن ها  دو دسته 

.)1988 ،Brown( روش های شیمیایی و فیزیکی می باشند
بر  الکل  اثر  شاملی  کویینزلند  دانشگاه  در   )2008(  Barnes
داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  منود.  بررسی  را  تبخیر  کاهش 
به منظور  مخازن  برای  هگزادکانول  و  اکتادکانول  الکل های 
 2 تا   1 بین  آن ها  ماندگاری  زمان  و  مناسب اند  تبخیر  کاهش 

روز می باشد.
در  فیزیکی،  روش های  بررسی  )1990( جهت   Issac و   Khan
آزمایشی به بررسی استفاده از الیه های پلی اتیلنی که به صورت 
شناور در سطح آب قرار می گیرند پرداختند. آن ها مدت زمان 
مورد مطالعه را 19 ماه و درصد پوشش سطح آب را حدود 75 
درصد اعالم منودند. نتیجه حاصل از این آزمایش نشان داد که 
آزمایش،  این  معایب  از  است.  یافته  کاهش  درصد   66 تبخیر 
از بین رفنت سطح پلی اتیلن و به وجود آمدن ترک و شکاف بر 
بر  تابش نور خورشید  را  سطح آن است که می توان علت آن 

سطح این الیه ها دانست.
به صورت  که  پوشش هایی  اثر   )2006( همکاران  و   Alvarez
سایه انداز روی سطح آب عمل می کنند را برای کاهش تبخیر 
و  آلومینیوم  از  پوشش ها  این  جنس  منودند.  بررسی  روزانه 
پلی اتیلن بوده است. میزان کاهش تبخیر با این مواد به ترتیب 
و همکاران   Abbas Dawood .آمد به دست  درصد   80 و   50
)2014( استفاده از سطل هایی از جنس پلی اتیلن با چگالی های 
مختلف و قطر 8 سانتی مرت را به عنوان پوششی شناور به منظور 
کاهش تبخیر بررسی کردند. نتایج نشان داد این ماده با چگالی 
را  تبخیر  کاهش  درصد   57 تا  مکعب  مرت  بر  کیلوگرم   800
نشان می دهد. Howard )2015( کارایی استفاده از توپ های 
سایه انداز در کاهش تبخیر بررسی کرده است. این مطالعه در 
انرژی و آب شهر لس آنجلس کشور آمریکا در  مرکز تخصصی 
توپ ها در سطح آب شناور  این  بزرگ صورت گرفت.  مقیاس 
آن ها خنک  زیر  و آب  دارند  برای آب  را  نقش سایه  و  مانده 

مقدمه 

امروزه افزایش روزافزون جمعیت و محدود شدن منابع طبیعی 
کره زمین، برش را مجبور به اتخاذ روش های مختلف به منظور 
رصفه جویی و آینده نگری این منابع منوده است. آب از جمله 
و  زمانی  محدودیت های  می باشد.  برش  نیازهای  رضوری ترین 
بهره برداری  قابل  و  شیرین  آب  محدود  بسیار  و حجم  مکانی 
بیشرتی  آن رضورت  برنامه ریزی  و  مدیریت  است  باعث شده 

نسبت به گذشته پیدا کند )پیری و همکاران، 1388(.
نزوالت  با  نیمه خشک،  و  خشک  منطقه ای  در  ایران  کشور 
این  ساالنه  بارندگی  میانگین  است.  شده  واقع  اندک  جوی 
کشور حدود 250 میلی مرت است. در حالی که میزان متوسط 
تقریباً  زمین  کره  کل  خشکی های  سطح  در  ساالنه  بارندگی 
در  بارندگی  نتیجه  در  است.  زده شده  تخمین  میلی مرت   860
ایران از یک سوم میزان بارندگی متوسط در سطح دنیا کمرت 

می باشد )علیزاده، 1394(.
صنعت  و  کشاورزی  رشد  عامل  اصلی ترین  به عنوان  آب 
مرصف  می  شود.  محسوب  نیمه خشک  و  خشک  مناطق  در 
از راه های  از حد منابع آب و هدررفت آن  نادرست و بیش 
شده  آبی  تنش  و  شدید  بحران های  ایجاد  به  منجر  مختلف 

است )ابراهیمی و یزدانی، 1392(. 
یکی از منابع تأمین کننده نیاز آب رشب، کشاورزی و صنعت 
در کل کشور، آب ذخیره شده در مخازن پشت سدها می باشد 
ذکر  آبی  نیازهای  تأمین کننده   .)1397 رحیم زادگان،  و  )زمانی 
آب  ذخیره  استخرهای  نیمه خشک  و  خشک  مناطق  در  شده 
هستند.  کم  دبی  با  چاه های  آب  ذخیره  استخرهای  و  قنوات 
سامانه های  اساسی  اجزای  از  شهرها  در  آب  ذخیره  مخازن 
آبرسانی می باشند که باید به دقت طراحی شوند. به طوری که 
عالوه بر جربان تغییرات تقاضای آب، کم شدن نوسانات فشار 
و  نیاز  مورد  فراهم منودن آب  و  توزیع، ذخیره  در شبکه  آب 
استمرار آبرسانی و توزیع آن در هنگام قطع برق، از کمبود آب 
و آلودگی آب نیز جلوگیری مناید. از جمله روش های هدررفت 
به خصوص  و  و مخازن سدها  دریاچه های آب شیرین  در  آب 
استخرها و مخازن روباز آب، تبخیر از سطح آزاد آن ها است. 
این موضوع به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک  نقش 
باشد   داشته  می تواند  آب  منابع  مدیریت  در  تعیین کننده ای 

)زمانی و رحیم زادگان، 1397(. 
از سطح  آب  تبخیر  میزان  برآورد  و  تخمین  رایج  از روش های 
همچنین  و  آب  مخازن  و  ذخیره ای  استخرهای  دریاچه ها، 
تبخیر  تشت های  از  استفاده  گیاهان،  تبخیرتعرق  اندازه گیری 
از تشت  استفاده  با  تبخیر  اندازه گیری  است )صفوی، 1385(. 
تبخیر به عنوان روشی که هزینه باالیی ندارد می تواند به طور 
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می ماند. این راهکار در کاهش تبخیر موثر خواهد بود. نتایج 
این نوع پوشش ها، 85  از  استفاده  این تحقیق نشان می دهد 
را در پی داشته و موجب رصفه  تبخیر  الی 90 درصد کاهش 
جویی 1134000 مرت مکعب آب در سطح 708225 مرت مربع در 
سال شد. Taboada و همکاران )2016( در پژوهشی در کشور 
شیلی، با قرار دادن پوشش شناور و سلول های فتوولتاییک در 
سطح آب، به این نتیجه رسیدند که این پوشش در کاهش تبخیر 
مؤثر بوده است. Saggaï و Bachi )2018( برای کاهش تبخیر، 
از یک الیه نازک شیمیایی روی سطح آب به مدت 20 هفته 
روی تشت کلرادو استفاده کردند. نتایج کاهش تبخیر بین 16 
 )2020( و همکاران   Ghazvinian داد.  نشان  را  درصد   22 تا 
استاندارد  تبخیر  تشت  از  آب  تبخیر  کاهش  میزان  بررسی  به 
کلرادو سانکن، با کاربرد ورقه های MDF، پرداختند. نتایج نشان 
داد که ورق MDF می تواند به طور متوسط حدود 91 درصد 
را کاهش دهد. هاشمی منفرد و همکاران )1397( در  تبخیر 
یک پژوهش، اثر استفاده از دیوارهای بادشکن در جهت کنرتل 
نرخ رسعت باد که باعث کاهش تبخیر می شود را بررسی کردند. 

مدل  از  استفاده  با  بادشکن  روی  از  عبوری  باد  جریان  آن ها 
بین  فاصله  و  بادشکن  هندسه  اثر  تعیین   ،FLUENT عددی 
بادشکن ها روی نرخ باد ورودی را شبیه سازی کردند. از نتایج 
پژوهش انجام شده می توان دریافت، با طراحی بادشکن هایی 
به ارتفاع دو مرت، فاصله بین آن ها 48 مرتو زاویه 90 درجه در 

جهت شامل غربی می توان نرخ تبخیر را کاهش داد.
در  شده  انجام  پژوهش های  بررسی  با  تحقیق  این  محققان 
زمینه کنرتل تبخیر به این نتیجه رسیدند، تحقیقات انجام شده 
مخازن  از  تبخیر  کنرتل  و  کاهش  زمینه  در  ایران  کشور  در 
منابع  بودن  باتوجه به محدود  در حال حارض،  است.  محدود 
آب کشور ایران از یک طرف و مسائلی همچون تغییر اقلیم 
و اثرات منفی ناشی از آن بر منابع آب کشور، باید اقدامات 
تبخیر،  کاهش  برای  نوین  اجرایی شدن روش های  در  اساسی 
این  هدف  شود.  انجام  خشک،  و  گرم  مناطق  در  به خصوص 
فرشده  فوم  شناور  ورقه های  از  استفاده  بررسی  تحقیق، 
)پلی استایرن( برروی مخازن آب جهت کاهش تبخیر، در بازه 

زمانی چهارماهه، در شهر سمنان می باشد. 

مواد و روش ها

این پژوهش در فضای باز دانشکده مهندسی عمران دانشگاه 
و  رشقی  دقیقه   43 و  درجه   53 جغرافیایی  طول  با  سمنان، 
از  ارتفاع  و  شاملی  دقیقه   43 و  درجه   35 جغرافیایی  عرض 
سطح آزاد آب 1148 مرت انجام شد. مطابق شکل )1(، در ابتدا 
بولدوزر تسطیح شد. محل حفر  با  برای کندن  زمین محوطه 
چاله ها با نقشه برداری و رنگ مشخص شد و مطابق شکل )2( 
چاله ها با کمک بیل مکانیکی حفر شدند. در این آزمایش، 6 
عدد تشت تبخیر استاندارد کلرادو در داخل زمین جایگذاری 

تیامر مشاهداتی که  به عنوان  این تشت ها  از  3 عدد  شد که 
تیامرهای  به عنوان  دیگر  تشت   3 و  بود  آب  آنها  محتوای 
در  پلی استایرن  ورقه های  آب،  بر  عالوه  که  بودند  آزمایش 
اضافه  آن  به  میلی مرت   3 و ضخامت  سانتی مرت   40×20 ابعاد 
شد. درصد پوشش ورقه های پلی استایرن در 3 تکرار آزمایش 

60 درصد سطح آب داخل تشت استاندارد کلرادو بود. 
گالوانیزه،  از جنس ورقه های  استاندارد کلرادو،  تبخیر  تشت 
ابعاد تشت  پر شد.  از آب  از کف  40 سانتی مرتی  ارتفاع  تا 
است  شده  ارائه   )1( جدول  در  کلرادو  استاندارد  تبخیر 

)وزیری و همکاران، 1387(.

جدول 1- مشخصات تشت تبخیر استاندارد کلرادو 

)cm( طول)cm( عرض)cm( ارتفاع)mm( ضخامت)cm3( حجم کل تشت

9292463389344

 

شکل 1- مشخص کردن محل حفر گودال با رنگ به منظور قراردادن تشت های تبخیر کلرادو 
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شکل 2- حفر گودال توسط بیل مکانیکی به منظور قرار دادن تشت تبخیر کلرادو

رطوبتی  و  حرارتی  عایق های  بهرتین  جزو  که  پلی استایرن، 
ساختامن،  صنعت  در  متفاوتی  کاربردهای  می باشد، 
مختلف  ضخامت های  در  و  دارد  پرتوشیمی  و  کشاورزی 
کم  جذب  پوشش،  این  مزیت های  از  یکی   . می شود  تولید 
این   . این محصول نسبت به حجم آن است  آب و وزن کم 
 8000 مربع  مرت  هر  به ازای   1397 ماه  اردیبهشت  در  ماده 
ماده  سطح  واحد  هزینه  مقایسه  با  شد.  خریداری  ریال 
این پژوهش نسبت به مواد دیگر موجود  مورد استفاده در 
انجام  است.  کم هزینه تر  پلی استایرن  از  استفاده  بازار،  در 

تا   1397 خرداد   2 تاریخ  از  داده ها  جمع آوری  و  آزمایش 
تلفات  به  مربوط  داده های  شد.  انجام   1397 شهریور   31
عمق  در  تغییرات  )یعنی  کلرادو  استاندارد  تشت  از  تبخیر 
آب( به صورت روزانه برای هر 6  مخزن و به صورت مستقیم 
اندازه گیری  مخازن  داخل  در  شده  نصب  خط کش های  با 
برای  روزانه  تبخیر  به عنوان  تکرار  سه  میانگین  سپس،  شد. 
شکل  در  شد.  ثبت  پوشش  بدون  و  پوشش  دارای  مخازن 
)3(، جامنایی مخازن، مخازن بدون پوشش )شاهد( و دارای 

پوشش پلی استایرن نشان داده شده است. 

 
)الف(

   

     
)ج(                                                                        )ب( 

شکل 3: الف( جامنایی تشت استاندارد کلرادو مدفون، ب( مخزن بدون پوشش )شاهد( و ج( مخزن دارای پوشش پلی استایرن
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نتایج و بحث
 

و  شاهد  تیامر  تبخیر  ماه   4 میانگین  از  آمده  به دست  نتایج 
تیامر مورد آزمایش در شکل )4( آمده است. این نتایج نشان 
تشت  از  تبخیر  میزان  آزمایش،  ماه های  متام  در  که  می دهد 
تبخیر شاهد بیشرت از تشت تبخیر همراه با ماده پلی  استایرن 
 1397 خرداد  ماه  از  تبخیر   ،)4( شکل  به  توجه  با  می باشد. 
کاهشی  روند  آن  از  پس  و  است  افزایشی   1397 تیر  ماه  تا 
دارد. این روند افزایش و سپس کاهش، به تغییرات پارامرتهای 
ساعات  و  نسبی  رطوبت  باد،  رسعت  دما،  نظیر  هواشناسی 
این  نتایج  صحت  تغییرات،  روند  این  دارد.  ارتباط  آفتابی 
پژوهش را تأیید می کند. با افزایش رسعت باد، عملکرد پوشش 

بودن  کارا  برای  راه حل ها  از  یکی  می شود.  کم  پلی استایرن 
پوشش پلی استایرن در برابر باد و طوفان، قابلیت اتصال آسان 
آن  از جابه جایی  که  است  به همدیگر  پوشش  این  ورقه های 
جلوگیری می کند و دارای وزن مناسب  است و در سطح آب 
پایدار می باشند. استفاده از این روش در مناطقی که متوسط 
رسعت باد بسیار زیاد است تأثیر مثبتی نخواهد داشت. این 
دارد.  مطابقت   )1388( همکاران  و  پیری  تحقیق  با  نتیجه 
دوران  کل  در  شاهد  مخزن  از  روزانه  تبخیر  مقدار  حداکرث 
مقدار  بود.  تیرماه  در  روز  در  میلی مرت   20/3 اندازه گیری 
در  پلی استایرن  پوشش  دارای  مخزن  از  روزانه  تبخیر  حداکرث 
کل دوران اندازه گیری 11/7 میلی مرت در روز، مربوط به ماه 

تیر می باشد. 

 

شکل 4- متوسط تبخیر روزانه از مخازن پوشش دار و مخزن شاهد

در شکل )5(، مشاهده می شود که مقدار تبخیر از تشت شاهد 
در متام روزهای اندازه گیری )123 روز( از مقدار تبخیر در تشت 
حاوی پلی استایرن بیشرت می  باشد. در شکل )5(، محور x تعداد 

و  مرداد  تیر،  خرداد،  ماه  چهار  در  شده  اندازه گیری  روزهای 
شهریور و محور y مقدار تبخیر روزانه برای دو تشت شاهد و 

حاوی پلی استایرن را منایش می  دهند.

 

شکل 5- مقایسه میزان تبخیر روزانه مخزن شاهد و مخزن دارای پلی  استایرن

شکل )6( منودار میزان تبخیر تجمعی در کل روزهای اندازه گیری 
شیب  می  شود،  مشاهده  که  هامن گونه  می دهد.  منایش  را 
منحنی در ابتدای بازه که مربوط به روز 20 ام اواخر ماه خرداد 
می باشد تا روز 80 ام )اواسط ماه مرداد( تندتر بوده و به مرور 

با رسیدن به انتهای بازه کاهش یافته است. کاهش دما با تأثیر 
بر میزان تبخیر در اواخر مردادماه و شهریورماه منجر به کاهش 
شیب و تحدب منحنی در تشت شاهد و تشت دارای ورقه های 

پلی استایرن شده است.
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شکل 6- مقایسه تبخیر تجمعی مخزن شاهد و مخزن دارای پلی استایرن

پوشش  کارایی  دیگر  عبارت  به  یا  تبخیر،  کاهش  درصد 
به کل  پلی استایرن به صورت روزانه، که حاصل درصد ذخیره 
حجم آب تلف شده از مخزن شاهد در هامن روز می  باشد، 
شده  ترسیم  منودار  نوسانات  است.  شده  ارائه   )7( شکل  در 
حداقل  و  درصد   48/9 کارایی  حداکرث  که  می دهد  نشان 
بین  اختالف  است.  شده  برآورد  درصد   31/1 با  معادل  آن 

تغییرات  از  ناشی  می تواند  تبخیر،  کاهش  حداقل  و  حداکرث 
پارامرتهای هواشناسی باشد. خط افقی ترسیم شده در شکل 
اندازه گیری  بازه  در  پلی استایرن  پوشش  عملکرد  متوسط   )7(
این  می باشد.  درصد   43/13 آن  مقدار  و  می دهد  منایش  را 
و  تبخیر  کنرتل  در  پوشش  این  خوب  کارایی  پارامرتمنایانگر 

ذخیره آب می  باشد.

 

شکل 7- کارایی پوشش پلی استایرن در بازه های اندازه گیری تبخیر از مخازن آب

در شکل )8(، درصد کاهش تبخیر پوشش پلی استایرن نسبت 
به شاهد در هر ماه ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست 
 45/5( مرداد  ماه  در  تبخیر  کاهش  میزان  بیشرتین  آمده، 
درصد( و کمرتین میزان کاهش تبخیر در ماه شهریور )41/2 
درصد( می باشد. همچنین در شکل )8(  مشاهده می شود که 
به کارگیری پلی استایرن از خرداد تا مرداد باعث افزایش کنرتل 
کنرتل کنندگی  درصد  شهریور  تا  مرداد  ماه  از  و  شده  تبخیر 
تبخیر توسط ورق های پلی استایرن کاهش یافته است. تفاوت 
تشت  با  درصد   60 پوشش  تبخیر  کاهش  میزان  دو  به  دو 
 95 اطمینان  سطح  در  و   Dunnett T3 آزمون  طبق  شاهد، 
درصد در جدول )2( ارائه شده است. میانگین میزان کاهش 
استفاده  1 درصد معنی دار می باشد.  پوشش در سطح  تبخیر 

متفاوت  تبخیر  کاهش  درصد  )فوم(،  پلی استایرن  پوشش  از 
از  تبخیر  استاندارد  خطای  و  میانگین  تفاوت  بود.  خواهد 
تشت شاهد و پوشش پلی استایرن به ترتیب 5/405 و 0/3295 

می باشد.
Khan و Issac )1990( با استفاده از الیه های پلی اتیلنی روی 
کردند.  گزارش  درصد   75 حدود  را  تبخیر  کاهش  آب،  سطح 
آب  سطح  درصدی   60 پوشش  باتوجه به  حارض،  پژوهش  در 
توسط پلی استایرن، می توان از عملکرد نسبتاً مطلوب این ماده 
استفاده شده رضایت داشت. نتایج این پژوهش در مقایسه با 
نتایج Howard )2015( که استفاده از پوشش توپ سایه انداز 
پیشنهادی  ماده  بودن  کم هزینه تر  به  می توان  کرد،  بررسی  را 

پلی  استایرن نسبت به توپ سایه انداز پی برد.
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جدول 2- نتایج آزمونDunnett T3  تحلیل واریانس به منظور بررسی دو به دو کاهش تبخیر پوشش ها

حد باالحد پایینSigخطای استانداردتفاوت میانگینتیامر 2تیامر 1

5/40510/95320/0004/1666/644پلی استایرنشاهد

  

شکل 8- مقایسه درصد کاهش تبخیر در چهار ماه اندازه گیری شده

به طورکلی،  شود.  ارزیابی  پوشش  دوام  بر  آن  تأثیر  و  تبخیر 
باید هزینه های اجرا، بهره برداری، نحوه نگهداری و زمان دوام 
و  آب  استخرهای ذخیره ای  روی  پلی استایرن  استفاده  پوشش 

سطوح بزرگ مانند مخازن سدها در نظر گرفت. 
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حدود 7 درصد می باشد. 
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