عمومی
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عمومی
حفظ محیطزیست

راهنمای حفاظت محیط زیست در
محلهای کار
کد ۲۴۷
چاپ ۸

کد  ۸۸ ۸۹۹صفحه

راهنمای عملی بازیافت

 ۱۲۰صفحه

 30کار ساده برای نجات زمین
چاپ ۱

کد  ۱۳۶ ۲۱۰صفحه

راهنمای عملی زندگی سبز
کد ۲۳۷

راهنمای صرفهجویی در مصرف
انرژی خانگی

 ۱۹۲صفحه

چاپ ۳

کد ۳۱

چاپ ۱۰

ٔ
حماسه صلح سبز
کد ۳۷۵
چاپ ۱

 ۲۵۵صفحه

حفاظت محیط زیست
(پیشنهاد  50کار ساده)

 ۱۸۶صفحه

کد  ۱۹۲ ۳۷۱صفحه

خودروی سبز

نویسنده محمدرضا افضلی
کد ۴۰۵
چاپ ۱

 ۸۰صفحه

موش

خودروی سبز

(راهنمای بهینه سازی مصرف سوخت)
کد  ۲۰۱ ۳۷۰صفحه
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چاپ ۱

نویسنده فریبا همتیان
تصویرگر ابوالقاسم سهرابی مطلق
کد ۵۱۳
چاپ ۳

 ۲۴صفحه

چاپ ۱۰

عمومی

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی
کد  ۲۶۴ ۱۷۸صفحه

حفظ محیطزیست

چاپ ۳

ً
نهــا اطالعاتــی
نهــا همیشــه شــاداب باشــند و دربــارهی آ 
ا گــر گیاهانــی در آپارتمــان خــود داریــد ،حتمــا دوســت داریــد کــه آ 
تهــای گیــاه و
داشــته باشــید .اطالعاتــی ماننــد میــزان نــور مــورد نیــاز گیــاه ،میــزان رطوبــت محیــط ،شــرایط نگهــداری ،آف 
یهــای گیــاه و
نهــا ،شــیوهی آبیــاری ،طــرز اســتفاده از کــود ،روش تمیــز کــردن ،هــرس کــردن ،انــواع بیمار 
روش مبــارزه بــا آ 
حتــی شــیوهی چیدمــان گیاهــان.
ی خــود را انتخــاب کنیــد ،بــاز هــم ایــن
امــا ا گــر گیاهــی در آپارتمــان خــود نداریــد ،ولــی دوســت داریــد گیاهــان مناســب خانـ ه 
لهــای ایــن کتــاب فهرســتی از گیاهــان آپارتمانــی بــه دســت میدهــد کــه بــا هــر نــوع
کتــاب بــه کار شــما خواهــد آمــد .جدو 
ســلیقه و شــرایط محیطــی محــل زندگــی 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.
گیاهان آپارتمانی اطالعات کاملی از  250نوع گیاه آپارتمانی موجود در ایران را در اختیار شما قرار میدهد.

ت ایران»
مجموعهی «زیس 
بــا نگاهــی گــذرا بــه نقشــۀ ایــران ،دو رشــته کــوه پهنــاور ،دو پهنــه بیابانی گســترده و بیــش از دو هزار کیلومتر نوار ســاحلی
را مشــاهده میکنیــم .در کنــار ایــن پهنــههــا ،طبیعــت چهــار فصــل ایــران بــه دلیــل عــرض جغرافیایی گســترده ،اختالف
ارتفــاع در نقــاط مختلــف ،گونا گونــی زیســتی ،و زمیــن شناســی کــم نظیــر ،ایــران را در زمــره شــگفت انگیزتریــن کشــورهای
طهــای
لهــای کهــن هیرکانــی ،بلو 
جهــان قــرار داده و دلیــل وجــود تنــوع ا کوسیســتمی در ایــران شــده اســت .جنگ 
لهــای مســحور حــرا از جملــه ا کوسیســتمهای
بهــای آب شــیرین و شــور و جنگ 
نهــا و کویرهــا ،تعــدد تاال 
زا گــرس ،بیابا 
منحصــر بــه فــرد و غنــی ایرانانــد.
بهــای زیســت ایــران بــر آن اســت تــا دانــش نوجوانــان را در خصــوص ا کوسیســتمهای ایــران ،پوشــش
مجموعــه کتا 
تهــای انســان بــر ا کوسیســتمها و  ...را بــا هــدف ایجــاد حساســیت
گیاهــی و جانــوری ،کاالهــا و خدمــات ،اثــر فعالی 
بــرای حفــظ ایــن میــراث طبیعــی افزایــش دهــد.

هایهیرکانی
لهای
جنگ
هیرکانی
جنگل
کد ۱۲۵۶

 ۵۶صفحه چاپ ۱

خزندگان
 ۲۴۰۰۰تومان

کد ۱۳۵۹

 114صفحه چاپ ۱

جنگلهای مانگرو (حرا)

کوههای زا گرس
۱۳۵۲
کد ۱۲۵۶

 ۵۶صفحه چاپ ۱

 ۲۴۰۰۰تومان

کد ۱۳۵۱
چاپ ۱

 ۵۶صفحه

x4
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عمومی
حفظ محیطزیست

محیطزیست دانشگاهی
کد  ۵۲۴ ۱۱۵۹صفحه

چاپ ۱

 ۱۰۰ایده برای گل آرایی
کد  ۲۷۲ ۱۲۳۰صفحه
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چاپ ۱

محیطزیست عمومی
کد  ۴۹۸ ۱۲۰۷صفحه

چاپ ۱

دکوراسیون سبز
کد  162 1639صفحه

چاپ ۱

عمومی
حفظ محیط زیست

حشرات

والها
کد ۱۶۵۰

 ۷۲صفحه چاپ ۱

خزندگان
کد ۱۶۵۲

 ۷۲صفحه چاپ ۱

دایناسورها
کد ۸۸۹

 ۷۲صفحه چاپ ۱

کد ۱۶۴۹

 ۷۲صفحه چاپ ۱

دوزیستان
کد ۱۶۵۳

 ۷۲صفحه چاپ ۱

ماهیها
کد ۹۵۶

 ۷۲صفحه چاپ ۱

پستانداران
کد ۱۶۵۱

 ۷۲صفحه چاپ ۱

پرندگان
کد ۱۶۵۴

 ۷۲صفحه چاپ ۱

جانوران
کد ۱۶۵۵

 ۷۲صفحه چاپ ۱

زمین مهم است (دایرةالمعارف بومشناسی)
کد ۱۲۹۶

 ۲۵۶صفحه چاپ ۱

گرم شدن اقلیم زمین
کد ۱۶۴۰

 ۷۲صفحه چاپ ۱

منقرض میشوند؟
کیس
جانوران
چراروز که
آن
چاپ ۱۱
صفحه چاپ
 24صفحه
۷۲ 1053
کد۱۶۴۱

 ۶۰۰۰تومان
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عمومی
مهارتهای زندگی

مجموعهی «کتاب راهنما»
---

مدیریت خشم برای والدین
کد 648

146

 32صفحه چاپ ۱

چگونه میتوان پدر بهتری بود؟
کد 308

 32صفحه چاپ ۱

حل اختالفات خانوادگی
کد 309

 32صفحه چاپ ۱

