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عمومی
حفظمحیطزیست

زنده باد زاینده رود

تدوین و گردآوری مهرنوش ضیاءشهابی

راهنمای عملی بازیافت
کد  ۱۳۶ ۲۱۰صفحه

چاپ ۱۰

 ۸۰۰۰تومان

موش

نویسنده فریبا همتیان
تصویرگر ابوالقاسم سهرابی مطلق
کد  ۲۴ ۵۱۳صفحه
چاپ  ۲۵۰۰ ۳تومان

کد  ۱۲۰ ۴۴۳صفحه
چاپ  ۲۰۰۰ ۲تومان

خودروی سبز

ّ
پارکهای ملی خجیر و سرخهحصار

 30کار ساده برای نجات زمین
کد  ۸۸ ۸۹۹صفحه

چاپ ۱

 ۷۵۰۰تومان

نویسنده معصومه صفایی،
محمدرضا محمدی
کد ۲۱۴

 ۷۴صفحه

چاپ ۲

 ۵۰۰۰تومان

نویسنده محمدرضا افضلی
کد  ۸۰ ۴۰۵صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان

عمومی
حفظمحیطزیست

حماسهٔ صلح سبز
کد  ۱۸۶ ۳۷۵صفحه
چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

حفاظت محیط زیست

راهنمای عملی زندگی سبز

(پیشنهاد  50کار ساده)

کد  ۱۹۲ ۳۷۱صفحه

چاپ ۱۰

 ۱۰۰۰۰تومان

کد ۲۳۷

 ۱۹۲صفحه

راهنمای صرفهجویی در مصرف
انرژی خانگی

راهنمای حفاظت محیط زیست در
محلهای کار

خودروی سبز

کد  ۲۵۵ ۳۱صفحه
چاپ  ۱۰۰۰۰ ۱۲تومان

کد  ۱۲۰ ۲۴۷صفحه
چاپ  ۷۰۰۰ ۸تومان

کد  ۲۰۱ ۳۷۰صفحه

چاپ ۳

 ۱۲۰۰۰تومان

(راهنمای بهینه سازی مصرف سوخت)
چاپ ۱

 ۳۰۰۰تومان

عمومی
حفظمحیطزیست

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی
کد  ۲۶۴ ۱۷۸صفحه

چاپ ۳

 ۴۵۰۰۰تومان

ً
ا گــر گیاهانــی در آپارتمــان خــود داریــد ،حتمــا دوســت داریــد کــه آنهــا
همیشــه شــاداب باشــند و دربــارهی آنهــا اطاعاتــی داشــته باشــید.
اطاعاتــی ماننــد میــزان نــور مــورد نیــاز گیــاه ،میــزان رطوبــت محیــط ،شــرایط
نگهــداری ،آفتهــای گیــاه و روش مبــارزه بــا آنهــا ،شــیوهی آبیــاری ،طــرز
اســتفاده از کــود ،روش تمیــز کــردن ،هــرس کــردن ،انــواع بیماریهــای گیــاه
و حتــی شــیوهی چیدمــان گیاهــان.
امــا ا گــر گیاهــی در آپارتمــان خــود نداریــد ،ولــی دوســت داریــد گیاهــان
مناســب خانــهی خــود را انتخــاب کنیــد ،بــاز هــم ایــن کتــاب بــه کار شــما
خواهــد آمــد .جدولهــای ایــن کتــاب فهرســتی از گیاهــان آپارتمانــی بــه
دســت میدهــد کــه بــا هــر نــوع ســلیقه و شــرایط محیطــی محــل زندگی شــما
تطبیــق دارد .بــا خوانــدن متــن بــا شــکل ظاهــری و طــرز نگهــداری گیاهــان
آشــنا شــوید و دســت بــه انتخــاب هوشــمندانه و علمــی بزنیــد و ســالها از
پــرورش گیاهــان خــود لــذت ببریــد.
گیاهــان آپارتمانــی اطاعــات کاملــی از  ۲۵۰نــوع گیــاه آپارتمانــی موجــود در
ایــران را در اختیــار شــما قــرار میدهــد.

عمومی
محیطزیست
حفظمحیط
حفظ

محیطزیست دانشگاهی
کد  ۵۲۴ ۱۱۵۹صفحه

چاپ ۱

محیطزیست عمومی
کد  ۴۹۸ ۱۲۰۷صفحه

 ۶۵۰۰۰تومان

 100ایده برای گل آرایی
کد  ۲۷۲ ۱۲۳۰صفحه

چاپ ۱

 ۴۵۰۰۰تومان

چاپ ۱

 ۴۸۰۰۰تومان

عمومی
حفظمحیطزیست

م موع   زیست
بــا نگاهــی گــذرا بــه نقشــۀ ایــران ،دو رشــته کــوه پهنــاور ،دو پهنــه بیابانــی گســترده و بیــش از دو هــزار کیلومتــر نــوار ســاحلی را مشــاهده میکنیــم.
در کنــار ایــن پهنــههــا ،طبیعــت چهــار فصــل ایــران بــه دلیــل عــرض جغرافیایــی گســترده ،اختــاف ارتفــاع در نقــاط مختلــف ،گونا گونــی زیســتی ،و
زمیــن شناســی کــم نظیــر ،ایــران را در زمــره شــگفت انگیزتریــن کشــورهای جهــان قــرار داده و دلیــل وجــود تنــوع ا کوسیســتمی در ایــران شــده اســت.
جنگلهــای کهــن هیرکانــی ،بلوطهــای زا گــرس ،بیابانهــا و کویرهــا ،تعــدد تاالبهــای آب شــیرین و شــور و جنگلهــای مســحور حــرا از جملــه
ا کوسیســتمهای منحصــر بــه فــرد و غنــی ایرانانــد.
مجموعــه کتابهــای زیســت ایــران بــر آن اســت تــا دانــش نوجوانــان را در خصــوص ا کوسیســتمهای ایــران ،پوشــش گیاهــی و جانــوری ،کاالهــا و
خدمــات ،اثــر فعالیتهــای انســان بــر ا کوسیســتمها و  ...را بــا هــدف ایجــاد حساســیت بــرای حفــظ ایــن میــراث طبیعــی افزایــش دهــد.

هیرکانی
هایهیرکانی
جنگلهای
کد ۱۲۵۶

 ۵۶صفحه چاپ ۱

جنگلهای مانگرو (حرا)
مانگرو
 ۲۸۰۰۰تومان
۲۴۰۰۰

چاپ ۱۱
صفحه چاپ
 ۵۶صفحه
۵۶ ۱۲۵۶
کد ۱۳۵۱

بیابانها
کد ۱۳۵۳

 ۵۶صفحه چاپ ۱

کوههای زا گرس

 ۲۴۰۰۰تومان
۲۸۰۰۰

۱۳۵۲
کد ۱۲۵۶

 ۵۶صفحه چاپ ۱

تاالبها
 ۲۸۰۰۰تومان

کد ۱۳۵۴

 ۵۶صفحه چاپ ۱

 ۲۸۰۰۰تومان

تومان
۲۸۰۰۰تومان
۲۴۰۰۰

عمومی
حفظمحیطزیست

حشرات

والها
کد ۱۶۵۰

 ۷۲صفحه چاپ ۱

 ۲۸۰۰۰تومان

خزندگان
کد ۱۶۵۲

 ۷۲صفحه چاپ ۱

کد ۸۸۹

پستانداران
 ۲۸۰۰۰تومان

دوزیستان
 ۲۸۰۰۰تومان

دایناسورها
 ۷۲صفحه چاپ ۱

کد ۱۶۴۹

 ۷۲صفحه چاپ ۱

کد ۱۶۵۳

 ۷۲صفحه چاپ ۱

 ۲۸۰۰۰تومان

کد ۹۵۶

کد ۱۶۵۱

 ۷۲صفحه چاپ ۱

 ۲۸۰۰۰تومان

پرندگان
 ۲۸۰۰۰تومان

ماهیها
 ۷۲صفحه چاپ ۱

زمین مهم است (دایرةالمعارف بومشناسی)

کد ۱۶۵۴

 ۷۲صفحه چاپ ۱

گرم شدن اقلیم زمین
 ۲۸۰۰۰تومان

جانوران
 ۲۸۰۰۰تومان

کد ۱۶۵۵

 ۷۲صفحه چاپ ۱

کد ۱۲۹۶

 ۲۵۶صفحه چاپ ۱

 ۵۵۰۰۰تومان

کد ۱۶۴۰

 ۷۲صفحه چاپ ۱

 ۲۸۰۰۰تومان

منقرض میشوند؟
کیس
جانوران
چراروز که
آن
 ۲۸۰۰۰تومان

 ۲۴صفحه چاپ ۱
۷۲ ۱۰۵۳
کد۱۶۴۱

تومان
۲۸۰۰۰تومان
۶۰۰۰

عمومی
م





ی

م موع 

ت

آ گاهــی ،تشــخیص و درمــان بــه موقــع بیمــاری
بــرای بیمــار ،اطرافیــان و جامعــه ســودمند اســت.
مجموعــهی هشــت جلدی بهداشــت روان شــامل
عناویــن ســامت روان ،افســردگی ،اســکیزوفرنی،
اســترس ،اختــال بیشفعالــی ،فراموشــی و آلزایمــر
و اختــاالت اضطرابــی میشــود.

سالمت روان
کد  ۶۴ ۲۲۵صفحه

چاپ ۴

 ۳۰۰۰تومان

دربارهی اسکیزوفرنی
کد  ۶۴ ۲۲۹صفحه

چاپ ۲

آشنایی با فراموشی و آلزایمر

آشنایی با استرس

کد  ۴۸ ۲۳۲صفحه
چاپ ۲۰۰۰ ۲تومان

کد  ۶۴ ۲۲۶صفحه
چاپ ۴۰۰۰ ۳تومان

دربارۀ افسردگی

آشنایی با بیماریهای روانی

کد  ۶۴ ۲۲۸صفحه

چاپ ۲

 ۲۰۰۰تومان

آشنایی با اختالل بیشفعالی

اختالالت اضطرابی
 ۲۰۰۰تومان

کد  ۸۰ ۲۳۰صفحه

چاپ ۲

کد  ۶۴ ۲۲۷صفحه
چاپ ۲۰۰۰ ۲تومان

 ۲۵۰۰تومان

کد  ۴۸ ۲۳۱صفحه

چاپ ۳

 ۳۵۰۰تومان

