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 .تِ سَال ّای صیش خاسخ کاهل تذّیذ (د

تِ آساهی خاسچ آب سا تش سٍی خشُ . دس یک خاسچ آب هقذاسی آب هیشیضین ٍ دس یک تطت خالی خشُ ای کِ تا یک هذاد سٍی تطت قشاس هیذّین : آصهایص.1

اص ایي آصهایص ًتیجِ هی گیشین آب جاسی . ّا هی سیضین هطاّذُ هیکٌین ؛ خش ُ ّا تِ آساهی ضشٍع تِ حشکت هی کٌٌذ ٍ تش حَل هحَس خَد هی چش خٌذ 

 .داسای اًشطی هی تاضذ

 آب ،تاد، ًَس خَسضیذ ف سَخت ّای فسیلی.2

 اًشطی آتی ، اًشطی تادی ، اًشطی الکتشیکی ، اًشطی صَتی، اًشطی حشکتی ، اًشطی گشهای، اًشطی ًَساًی .3
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