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 -1معرفی واحد ( :بخش ها  ،وظایف و خدمات )

وظایف:
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز در راستای اهداف قانونی و تخصصی خود در محورهای محیط زیست انسانی ،محیط
زیست طبیعی ،امور نظارتی ،امور ارتباطی و آموزشی ،برنامه ها و وظایف متعددی را بر عهده دارد که مهمترین آنها به قرار زیر
است:
 .7اجرای قوانین و ضوابط مربوط به استقرار و فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی.

 .5کنترل واحدهای آلوده کننده محیط زیست و الزام آنها به رعایت ضوابط و استانداردهای موجود.
 .2جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای آالینده.
 .5جلب همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان به منظور رعایت مالحظات زیست محیطی.

 .4رسیدگی به شکوائیه ها و اختالفات مربوط به مسائل محیط زیست.
 .2حفاظت از ذخایر طبیعی و تنوع زیستی در منطقه تحت پوشش.
 .2سرشماری وحوش
 .7تهیه و آماده نمودن نمونه های گیاهی ،جانوری
 .2رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه آلودگیهای زیست محیطی.
 .72اجرای قوانین شکار و صید قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست.
 .77نشر فرهنگ زیست محیطی در بین افراد جامعه برای ایجاد عالقه در حفاظت از محیط زیست.
 .75تالش در زمینه ارتقای دانش عمومی از طریق برگزاری مصاحبه ها ،دوره های آموزشی ،بازدیدها
 .72برقراری ارتباط اداره با دیگر دستگاهها و رسانه های همگانی به منظور تبادل اطالعات در زمینه فعالیتهای سازمانی.
مراجعان :
 .7متقاضیان احداث ،تأسیس و بهرهبرداری از واحدهای تولیدی ،صنعتی ،خدماتی و کشاورزی.
 .5شاکیان نسبت به آلودهکنندگان محیط زیست (واحدهای تولیدی آلودهکننده).
 .2متقاضیان دریافت پروانههای شکار.

 .5متقاضیان دریافت دفترچه شناسایی شکارچیان.
 .4متقاضیان بهرهبرداری از معادن.

 .2متقاضیان زندهگیری جانوران وحشی.
 .2شاکیان نسبت به مزاحمت وحوش در مناطق روستایی و مزارع کشاورزی.
 .7متقاضیان دریافت کارت همیاری محیط زیست و همیاران محیط زیست.
 .2عضای تشکلها و عالقهمندان به فعالیت در تشکلهای زیستمحیطی.

 .72دانشجویان و دانشآموزان عالقهمند به تحقیق در مباحث زیستمحیطی.
 .77فارغالتحصیالن رشتههای مرتبط با محیط زیست ،جویندگان کار.
خدمات :
 .7اعالم نظر زیست محیطی برای تأسیس ،بهرهبرداری و فعالیت واحدهای تولیدی.
 .5صدور پروانه شکار و صید در مناطق آزاد شهرستان
 .2اطالع رسانی و آموزش زیست محیطی همگانی.
 .5پایش آلودگی واحدهای صنعتی و خدماتی.
 .4رسیدگی به شکوائیه های زیست محیطی.
 .2صدور دفترچه شناسائی شکارچیان.
 .2تعدیل جانوران زیانکار وحشی با هماهنگی استان
 .7حفاظت از تنوع زیستی شهرستان

 -2مشخصات شهرستان ،مناطق تحت پوشش و فهرست گونه های شاخص جانوری و گیاهی :

معرفی شهرستان نطنز
شهرستان نطنز یکی از نواحی خوش آب و هوای ایران است از کوهستان با رشته کوه های کرکس تا کویر بکر امامزاده آقا علی
عباس با مساحتی بالغ بر 2222کیلومتر مربع،منطقه کوهستانی با حداکثر ارتفاع  2242متر از سطح دریا و منطقه کویر با ارتفاع
 272متر از سطح دریا دارای  2نوع آب و هوای سردسیری،کویری و معتدل می باشد .از شمال به کویر آران و بیدگل،از جنوب به
میمه،از شرق به اردستان و از غرب به کاشان محدود می باشد.
این شهرستان در  752کیلومتری شمال اصفهان  72،کیلومتری جنوب شرقی کاشان و  254کیلومتری تهران قرار دارد .موقعیت
استراتژیک نطنز،واقع شدن در مجا ورت آزاد راه تهران –نطنز-اصفهان و جاده ترانزیت بندرعباس و عبور خطوط راه آهن شمال
به جنوب و غرب به شرق نکات قابل توجهی است که بر اهمیت این شهرستان می افزاید.
در سال  7222هجری شمسی،با دایر شدن فرمانداری ،نطنز به شهرستان ارتقا یافته و در حال حاضر دارای دو بخش مرکزی و
امامزاده و  5شهرنطنز،بادرود ،خالد آباد و طرقرود و  4دهستان به نامهای کرکس ،طرقرود،برز رود،امامزاده آقاعلی عباس (ع) و
خالد آباد بوده و بر اساس آخرین سرشماری بعمل آمده در سال 7222جمعیت شهرستان نطنز برابر با  55522نفر می باشد.این
شهرستان حدود  522شهید و ایثار گر در راه دفاع از انقالب و میهن اسالمی تقدیم نموده است.
آب این منطقه از رودخانه های فصلی و بیشتر از چشم ه ها و قنات ها فراهم می شود که در سابق دارای  522رشته قنات دایر
بوده است.حفاری های صورت گرفته در اریسمان (52کیلومتری شمال شرقی نطنز)مشخص کرده که این منطقه در حدود 2222
سال قبل یکی از نخستین مراکز استخرج و ذوب فلزات و یکی از قدیمی ترین شهرهای صنعتی شناخته شده در جهان بوده
است.آثار باستانی و تاریخی بی نظیر موجود و مناظر طبیعی ودست نخورده آن توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند که از
آن جمله روستای تاریخی و منحصر به فرد ابیانه و بافت شگفت انگیز آن چشم هر بیننده را مجذوب می کند.
این شهرستان دارای بیش از  7722اثر تاریخی ،فرهنگی ،طبیعی و جاذبه های گردشگری می باشد از این آثار و ابنیه تاریخی
بیش از  752اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.شهرستان نطنز به دلیل وجود بیش از  22امامزاده به خاک
اولیاا...مشهور شده است.در شهرستان صنایع دستی متنوعی تولید می شود که مهمترین آنها فرش بافی ،سفالگری چینی و
سرامیک سازی ،ریسندگی ،بافندگی و چاروق دوزی می باشد همچنین به دلیل وضعیت خاص آب و هوایی محصوالت کشاورزی
متنوعی در این شهرستان به عمل می آید که از جمله مهمترین آنها می توان به گالبی (معروف به تحفه نطنز)،انار،به،صیفی جات
 ،حبوبات،غالت،زعفران و طالبی معروف آقاعلی عباس اشاره نمود .منطقه حفاظت شده (کرکس)به دلیل وجود منابع کافی آب و
نیز اعتدال شرایط اقلیمی دارای انواع پوشش گیاهی مرتعی ،زینتی وتجاری از جمله بادام کوهی ،انجیر کوهی ،درمنه ،زیره،زرین
گیاه،زنبق وحشی ،گیاهان دارویی و همچنین درختان و درختچه های پراکنده می باشد.
این منطقه گونه های مختلف جانوران وحشی اعم از خزندگان ،پرندگان و پستانداران نظیر کل و بز ،قوچ و میش وحشی ،گراز ،

گرگ ،شغال ،روباه ،کفتار،گربه وحشی،پلنگ ،تشی و غیره را در خود جای داده است.همچنین تا کنون حد اقل  42گونه پرنده
مهاجر و بومی  7،گونه مار و  2گونه مارمولک شناسایی شده است.این منطقه به دلیل داشتن آب و هوای معتدل و چشم انداز
های زیبا و بکر طبیعی قابلیت فراوانی در جذب گردشگر دارد.
همچنین وجود چشمه ها و آبشار ها و برکه های فصلی و منطقه ییالقی ،زیستگاههای مناسبی را جهت گونه های مختلف
جانوری به وجود آورده است.

وجه تسمیه نطنز
نطنز به دلیل قدمت چند هزار ساله و واقع شدن در مسیر اصلی شمال و جنوب کشور و با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی از
زمانهای دور مورد توجه حکومتها بوده  ،در خصوص وجه تسمیه نطنز گویند نطنز در ادوار دور به نطین و نطن ( به معنای جای
خوش آب و هوا به زبان پهلوی ) مشهور بوده که به مرور زمان به نطنز تغییر یافته است .
دیگر قول مشهور حکایت از آن دارد که در زمان مامون خلیفه عباسی که هشتمین پیشوای شیعیان جهان ثامن االئمه حضرت امام
رضا (ع) به حسب ظاهر به والیت عهدی برگزیده شدند ،اقوام و آشنایان و اهالی مدینه و یثرب که به دیدار آن امام همام می
شتافتند  ،از خاک نطنز عبور می کردند که خاک نطنز را به دلیل وجود علما و فضال ی موجود و مدفون در این منطقه و اینکه
منطقه به همین دلیل به خاک اولیاء ا ...معروف بوده و هس ت این خاک را دیگر جای شوخی و طنز نمی دانستند و می فرمودند که
طنز دیگر جای شوخی و طنز نیست و به همین دلیل معروف به نه طنز (نه شوخی) گردیده است .
قول دیگر حاکی است به دلیل اعتقاد قلبی مردم این دیار که از ارادتمندان به ساحت مقدس ائمه اطهار (ع) بودند و زائران زیادی
به زیارت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) در طوس مشرف می شدند پس از شهادت آن امام همام ماموران خلیفه
عباسی مردم را از عزیمت به طوس منع می کردند و میگفتند نه طوس  ،که دیگر به طوس نروید و کم کم نه طوس به نطنز تغییر
یافته است .

معنی لفظی نام نطنــز
سمعانی در کتاب "انساب" همانند یاقوت در کتاب معجم البلدان ،نطنز را "بلیده" یعنی شهر کوچکی از توابع اصفهان خوانده
است ،از اینجا معلوم می شود که این نام ترکیبی از واژه های اوستایی " نا " یا " نه " (حرف نفی) و " تـنج " به معنی بزرگ و
نیرومند بوده و در مجموع نطنـز به معنی " شهر نه چندان بزرگ و گسترده " یا " بلیده " می باشد  .به نظر می رسد ریشه
دیگر نام شهر نطنز واژه اوستایی" تـنج " به معنی شهری با آبهای فراوان بوده است  ،نطنز را به معنی " شهر تنگ یا شهر غنچه
" تعریف نموده اند.
در جای دیگر شهرستان نطنز به لحاظ سرسبز و کوهستانی بودن  ،به باغ شهر معروف بوده و سالیان دراز محل امنی برای
کاروانیانی بوده که جهت سیاحت  ،زیارت و تجارت از این شهر عبور کرده و نعمتهای خدادادی آن مانند چشمه سارهای جاری ،

آب و هوای مطبوع و مطلوب آن به همراه مهمان نوازی و خونگرمی مردم این خطه که خصیصه مشترک مردم ایران زمین می باشد
موجبات آسایش خاطر و آرامش سیاحان و گردشگران را در طول تاریخ فراهم نموده است.

آب و هوای شهرستان
شهرستان دارای  2نوع آب وهوای متمایز از یکد یگر است.
-7روستاهای غربی وجنوبی که در اطراف کوه کرکس با ارتفاع تقریبی  2724متر قرار گرفته اند دارای آب وهوای سرد سیری با
زمستان های فوق العاده سرد توام با برف و یخ وتابستان معتدل با آب و هوای لطیف و فرحبخش و بهار وپاییزمعتدل هستند .
 . 5نواحی بین کوهستان و کویر یا جلگه هایی که به دامنه کوه ها پایان میگیرند از بارندگی کمتری برخوردارند و دارای زمستان
های سرد و خشک و تابستان های نسبتا معتدل می باشد .
 . 2نواحی بادرود دارای آب و هوای بری و سخت ویژه کویر با زمستان های خشک وبدون برف و باران و تابستان های گرم وطوالنی
میباشد.

منطقه حفاظت شده کرکس:
تاریخچه:
این منطقه برای اولین بار طی آگهی شماره  7-5275مورخ  27.2.72مندرج در روزنامه رسمی شماره  2757مورخ  27.2.54شکار
ممنوع اعالم گردید .مساحت اولیه آگهی شده حدود  22هزار هکتار بود که ارتفاعات واقع در جنوب ابیانه شامل کوههای ریزنده و
همچنین ارتفاعات مشرف به نیازمرغ و نچفت نیز به مساحت تقریبی  55هزار واقع در ضلع غربی محدوده اعالم شده طی آگهی
رسمی شماره  7-4252مورخ  25.2.72به آن اضافه گردید .سپس طی آگهی شماره  75-227مورخ  22.2.72ممنوعیت شکار در
کل منطقه به مدت  4سال اعالم گردید .و سپس با درج آگهی مجدد آن در روزنامه رسمی شماره  72227مورخ  77.7.2ممنوعیت
شکار در این منطقه به مدت  4سال دیگر تمدید شد .نهایتا در سال  7272با مساحتی بالغ بر  775هزار هکتار به عنوان منطقه
حفاظت شده ارتقاء سطح و معرفی یافت.

مشخصات منطقه
منطقه حفاظت شده کرکس با وسعت  775هزار هکتار بخشی از جنوبی ترین منطقه کرکس است که شهر نطنز در دامنه شرقی
آن قرار داشته و راه ارتباطی این شهر به کاشان و اصفهان به ترتیب از شرق و جنوب آن می گذرد.

منطقه کرکس از سمت جنوب شرقی به کویر بزرگ اردستان و از سمت غرب و جنوب غربی به بیابان های حد فاصل شهرهای
اصفهان و میمه مشرف است .این منطقه در منتهی الیه شمال شرقی استان اصفهان و همجوار با اکوسیستم بیابانی و نزدیک به
پارک ملی کویر قرار گرفته است .وجودکوههای بلند نظیر رشته کوه و قله کرکس موجب تغییرات پر دامنه آب و هوایی در این
منطقه گردیده به طوریکه کامالً آنرا از مناطق همجوار خود متمایز ساخته است.
این منطقه یکی از بهترین زیستگاههای طبیعی فالت مرکزی ایران محسوب میشود و شامل مجموعه ارتفاعات سنگالخی و بسیار
مرتفع و همچنین تپه ماهورها بوده که این ارتفاعات در قسمتهای مختلف ،دشتهای جلگهای کوچکی را احاطه نموده اند .این
منطقه شامل کوه کرکس با ارتفاع  2724متر و ارتفاعات پیرامون است که مهمترین آنها عبارتند از  :کوههای زیر پل ،هشاش،
ریزنده ،اللیوان ،کمر سیاه ،غلبه شاه ،ارشد ،کش قبله ،دو میالن ،توک برار ،سفید ،قلعه و شاق ،الحرص ،دو گلجیون و پای میل .
پراکنش بارندگی نامنظم و بیشترین مقدار ریزش در زمستان بصورت برف و تابستان فاقد بارندگی می باشند .بارندگی اصوالً از آبان
ماه شروع شده و تا فروردین ادامه دارد و بیشترین مقدار بارندگی در سه ماهه دی و بهمن و اسفند می باشد .متوسط بارندگی
سالیانه  772میلیمتر و در ماههای تیر و مرداد و شهریور فاقد بارندگی است .این موضوع نشانگر این است که فصل رویش گیاه
بدون بارندگی و آب حاصل از بارندگی زمستانه به صورت هرز آب از دسترس خارج و غیر قابل استفاده می باشد .حداکثر درجه
حرارت مطلق  22.4درجه سانتیگراد و حداقل درجه حرارت مطلق  -72.4می باشد .سردترین ماه سال فوریه و خشک ترین ماه
سال جوالی است که گرمترین ماه سال هم می باشد .پربارانترین ماه سال مارس که مرطوبترین ماه سال هم است .تعداد روزهای
یخبندان در این ایستگاه  722روز که از آذر شروع و تا نیمه های اسفند ادامه دارد .حداکثر میزان رطوبت  22درصد و حداقل
متوسط رطوبت  % 25می باشد .فصل خشک در این منطقه نسبتاً طوالنی و از اردیبهشت ماه شروع و تا اواخر مهر ماه ادامه دارد.
روستاهای حاشیه منطقه عبارتند از ابیانه ،یحیی آباد ،طرق و برز .روستاهای داخل منطقه نیز عبارتند از طره ،آبکشه ،باغستان باال،
کشه ،طار ،مزده ،طامه ،اوره ،صالح آباد ،هنجن ،ولوجرد ،چیمه ،تکیه ،بیدهند ،فریزهند ،یارند ،کوجان و طره.
گونه های گیاهی متنوعی در این منطقه رویش دارند .بر اساس مطالعات انجام یافته تعداد 522گونه گیاهی متعلق به  522جنس و
 45خانواده گیاهی در منطقه کرکس وجود دارد.
همچنین تعداد  72گونه پستاندار 25 ،گونه پرنده 75 ،گونه خزنده و یک گونه دوزیست در این منطقه شناسایی و ثبت گردیده
است " .کل و بز" و " گراز" از گونه های شاخص این منطقه می باشند .از گونه های جانوری دیگر این منطقه می توان پلنگ،
گربه پاالس ،گربه وحشی ،گرگ ،کفتار ،شغال ،روباه ،کل و بز ،قوچ و میش ،انواع جوندگان و خزندگان ،انواع پرندگان بخصوص
کبک ،تیهو ،بلدرچین ،انواع چکچک و چکاوک ،شاهین ،عقاب طالئی ،انواع سارگپه ،قرقی ،هما ،پیغو ،و بحری را نام برد.

منطقه شکار ممنوع کرکس :
تاریخچه حفاظت :این منطقه با توجه به قر ار داشتن در حاشیه منطقه حفاظت شده کرکس بعلت تنوع گونه های جانوری و
گیاهی بنا به پیشنهاد این اداره در سال  7222با موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با وسعت بالغ بر  22هزار هکتار به عنوان
منطقه شکار ممنوع معرفی گردید .

موقعیت جغرافیایی :این منطقه در ضلع جنوب و جنوب غربی و شمال منطقه و در حاشیه منطقه حفاظت شده کرکس قرار
دارد.
وضعیت توپوگرافی و اقلیمی منطقه :منطقه شکار ممنوع کرکس دارای اقلیمی کوهستانی می باشد
هدف و مدیریت حفاظت :حفظ تنوع زیستی منطقه به خصوص حفظ گونه های جانوری
موقعیت به عنوان کریدور زیستگاهی :با توجه به قرار گیری در مجاورت منطقه حفاظت شده کرکس و و مهاجرت گونه های
منطقه حفاظت شده کرکس به این منطقه از زیستگاه های حمایت کننده منطقه حفاظت شده کرکس می باشد.
اهداف منطقه شکار ممنوع :جلوگیری از صید بی رویه شکار در این منطقه
قابلیتهای منطقه :پوشش گیاهی بسیار مناسب و منابع آبی فراوان
حیات وحش :کل و بز – قوچ و میش -گرگ – کفتار  ،گراز و ...
پرندگان :کبک  ،عقاب  ،سارگبه  ،دلیجه و ...

 -3فهرست منابع کتابخانه موجود در واحد :
ردیف یک :
ردیف

عنوان کتاب

مولف

مترجم

ناشر

7

وضعیت جهان 7227

لستر آر

دکتر فرزانه بهار

جهاد دانشگاهی مشهد

5

کارنامه زیست محیطی دولت

محیط زیست انسانی

موج سبز

2

مبادی علم هواشناسی

دکتر احمد سعادت

دانشگاه تهران

5

شهید آل طه

مجید زجاجی کاشانی

مرسل

4

مهندسی محیط زیست

2

وضعیت جهان 7227

لستر آر

2

کارنامه زیست محیطی دولت

محیط زیست انسانی

موج سبز

7

مبادی علم هواشناسی

دکتر احمد سعادت

دانشگاه تهران

2

شهید آل طه

مجید زجاجی کاشانی

مرسل

72

مهندسی محیط زیست

دکتر مجید عبا سپور

دانشگاه آزاد اسالمی

77

اقتصاد مقاوم تر محیط سالم تر

مجتهد نجفی

نصایح

75

هواشناسی و اقلیم شناسی کشاورزی گیاهان

دکتر فرزانه بهار

دکتر جواد خوشحال

جهاد دانشگاهی مشهد

سازمان جهانی هواشناسی

تعداد

دستجردی

زراعی
ادوارد ویلسون

72

تنوع حیات

75

تعهد سازمانی

74

پائو نتولوژی

دکتر احمد زواره ای

عبدالحسین وهاب زاده

جهاد دانشگاهی مشهد

محمد حسن امامی

انتشارات سنا
محیط زیست

72

مقدمه ای بر اکولوژی رفتار

کربز و دیویس

عبدالحسین وهابزاده

جهاد دانشگاهی مشهد

72

عالئم حیاتی کره زمین

لستر براون و همکاران

دکتر حمید طراوتی

جهاد دانشگاهی مشهد

77

آموزش محیط زیست

فریبا همتیان

72

زیستن در محیط زیست

جی  .تی  .میلر ph

52

حمایت کیفری از محیط زیست

57

راهنمای عملی زندگی سبز

کیان مهر
دکتر مجید مخدوم

دانشگاه تهران

میرعظیم قوام

محیط زیست

ناهید صفایی

انتشارات فنی ایران

مدیریت تاالب ها

دکتر مسعود باقرزاده
کریمی

پیک انیشه آموزگار

55

مراقبت از زمین

عبدالحسین وهابزاده

جهاد دانشگاهی مشهد

52

پیامد های اکولوژیکی تغییر اقلیم

دکتر عوض کوچکی

جهاد دانشگاهی مشهد

55

اصول و مدیریت ذخیره گاه های زیسکره ایران

حمید گشتاسب

نشر معارف

دکتر رقیه جهدی

نشر پونه

استاد مرتضی مطهری

انتشارات صدرا

57

54

استاندار دهای صالحیت و مواد آموزشی

52

اسالم و نیازهای زمان

سارا کلرد

مرکز جهانی پایش
حریق

52

حقوق کیفری محیط زیست

دکتر ناصر قاسمی

محیط زیست

57

ستارگان و شگفتی های فضا

دکتر حمید تقی زاده

سیمای دانش

گزارش اجالس جهانی توسعه پایدار

دبیرخانه کمیته ملی
توسعه پایدار

محیط زیست

برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس
مرکزی

فرهاد دبیری

نشر معارف

هشدار منابع طبیعی بستر حیات است

دکتر محمد
خسروشاهی

نشر پونه

25

خودروی سبز

محمد رضا افضلی

انتشارات فنی ایران

52
22
27

22

پیامدهای نشت نفت

لسلی ا دوتمپل

حمید کاشانیان

انتشارات فنی ایران

25

اقصاد در تنگنای اکولوژی

هروه کمف

شاهرخ وزیر دفتری

محیط زیست

مقدمه ای بر اکوژی آبهای زیرزمینی

دکتر سید هادی
خاتمی

محیط زیست

22

برنامه جامع آموزش همگانی

شادی دیبایی

محیط زیست

22

فرهنگ گیاهان دارویی

امیر امینی

آرام گستر

24

27

راز مرگ سینه سرخ

جین کریگ هد جورج

لیال شمس زاده امیری

انتشارات فنی ایران

22

تمساح گمشده

جین کریک هد جورج

ناهید صفایی

انتشارات فنی ایران

شاهدان شهر شهدای شهرستان نطنز

حجه االسالم
والمسلمین ابوالفضل
لیمانی

52

طبیعت مهربان به سوی اقلیم عاطفه

خانوم کی میلتون

55

حیات وحش ایران

اسکندر فیروز

52

بهار خاموش

راشل کارسون

55

فرهنگ اصطالحات متقابل و متشابه

علی رضا طاحونی

انتشارات بخشایش

54

طبیعت در قران

زینب هاشمی

آصف

سیره امام رضا

دکتر محمد صالحی و
دیگران

دارالهدی

نگاه سبز به اصفهان

جمعیت پیام سبز

دانشگاه صنعتی اصفهان

57

52
52
57

امیدوار
محمد مهدی رستمی
شاهرودی

محیط زیست
مرکز نشر دانشگاهی

عبدالحسین وهاب زاده

جهاد دانشگاهی مشهد

چقدر کافیست

الن درنینک

عبد الحسین وهاب
زاده

جهاد دانشگاهی مشهد

52

برای چند نفر جا هست

لستر براوتی

دکتر فرزانه بهار

جهاد دانشگاهی مشهد

42

کویر

منصور عطاردی

برگ زیتون

47

مصرف بهینه و فناوریهای سبز

محیط زیست

محیط زیست

45

محیط زیست استان اصفهان و منابع الوده
کننده ان

محیط زیست

محیط زیست

موزه تنوع زیستی

احمد رضا الهیجان
زاده

مهراد

45

کاهش پسماند ها از مبدا

محیط زیست

محیط زیست

44

سبک زندگی

محمد باقر پورامینی

قدس رضوی

42

صدقه گلریزان عرشیان

عبدالعلی حسین پور

حیات طیبه

42

مفاهیم و تعاریف استاندارد شده

محیط زیست

محیط زیست

47

زکات رحمت و برکت

علی خلجی

شمیم گل نرگش

جوانان و کیمیای سعادت

رحمت اله علیرحیمی
نطنزی

خورشید

خاندان پاک

مجید مالمحمدی

چاپ عالمه

راهنمای کاشت بلوط

انجمن جوانان حافظ
زمین

محیط زیست

42

42
22
27

5

ردیف دو :
ردیف

عنوان کتاب

مولف

مترجم

ناشر

7

شناسنامه سبز

--------

--------

مهر ایریا

دایره المعارف محیط زیست جلد دوم

امیر هوشنگ مهر پرور

--------

سازمان حفاظت محیط
زیست

فصل نامه محیط زیست

طاهر قدیریان ،
محمود کرمی و محمد
رضا هماهی

--------

سازمان حفاظت محیط
زیست

راهنمای انتخاب مناطق حفاظت شده ساحلی-
دریایی

هنریک مجنویان

--------

سازمان حفاظت محیط
زیست

آزمونهای آماری در علوم زیستی

سید هادی خاتمی

--------

سازمان حفاظت محیط
زیست

خالصه ویژگی مناطق آبخیز مدیریتی

--------

--------

سازمان حفاظت محیط
زیست

گزارش فرهنگی سازمان حفاظت محیط زیست
در سال 7272

--------

--------

سازمان حفاظت محیط
زیست

راهنمایی آموزش طبیعت در کالس درس

صفورا زوارن حسینی
فاطمه حسینی

--------

سازمان حفاظت محیط
زیست

سالنامه دانش طبیعت سال اول شماره 22- 5

--------

--------

سازمان حفاظت محیط
زیست

72

سالنامه دانش طبیعت – سال اول – شماره 7
22

--------

--------

سازمان حفاظت محیط
زیست

77

سالنامه دانش طبیعت سال دوم – شماره - 2
7225

--------

--------

سازمان حفاظت محیط
زیست

آموزش زیست محیطی

هنری مجنویان

--------

سازمان حفاظت محیط
زیست

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

خلیل پاریاب

--------

دانشگاه تهران

آفاق شخصیت و فکریه

محمد نوری

--------

آثار مفاخر فرهنگی استان
اصفهان

فیروزه برومند

یونسکو

داریوش کریمی –
شیده عطری

--------

سازمان حفاظت محیط
زیست

هنریک مجنونیان
محمد دانش  ،هادی
غبرایی

--------

5
2

5
4
2
2
7
2

75
72
75
74
72

آموزش بین المللی محیط زیست
همایش توسعه پایدار

72
مدیریت زیست محیطی کوهستان

سازمان حفاظت محیط
زیست

تعداد

77
72
52

بوی سیب

عباس دهقانیان

--------

موسس نشر امام خمینی

5

آلودگی هوا و راهکارهای کاهش آن

بابک صادقیان

--------

اداره کل حفاظت محیط
زیست استان اصفهان

75

انگلیسی بهداشت محیط زیست

احیائ عمل صالح و
دیگران

--------

انتشارات سمت

5

---------------

شهر داری
کیهان مهر
هزار رنگ

57

مسیر فردا

57

تقویم آموزشی

شادی دیبایی

55

نقش زنان روستایی در تحوالت اجتماعی

پروین معروفی

--------

عوامل زیان آور محیط کار

محمدرنجبریان

--------

مجتمع آموزشی و فنی
تهران

سم شناسی

مجتمع اموزشی تهران

--------

مجتمع آموزشی و فنی
تهران

مهدی حسینی
مصطفوی

کتیبه  -اراک

تولید بزر یونجه

مسعود ترابی

--------

سازمان جهاد کشاورزی

انفلوانزای فوق حاد پرندگان

اداره محیط زیست
همدان

--------

اداره محیط زیست همدان

57

ائین نامه های اجرایی بند ج ماده  725و 725

محیط زیست

--------

دایره یبز

52

متون اسالمی

عبدالمحمدی

--------

زالل کوثر

چشم انداز بیست ساله استان اصفهان

امور اقتصادی و برنامه
ریزی

--------

مدیریت برنامه ریزی
اصفهان

52
55
54
52
52

22

تغییر اقلیم تهدید یا فاجعه

27
25

-------مصرف بهینه و فناوریهای سبز

محیط زیست

--------

اداره کل محیط زیست
اصفهان

22

واژه نامه آمار محیط زیست

--------

کتایون رفیع تبار

روناس

25

تجارت بینالمللی و تغیرات اتقلیمی

24

اتحاد ملی و انسجام اسالمی

-------رضا کریمی

علی اکبر زراعی

سازمان انتشارات

--------

نسیم حیات

22

زمین تب کرده است

هوشنگ یحیی آبادی

22

شکوه ملی در فناوری هسته ای

محسن نصری

---------------

نقش نگین

27

طبیعت در قرآن

زینب هاشمی

22

مدیریت حوادث شیمیایی

-------دکتر شهره پور آرین

محبان

آیین کشورداری

حضرت آیت اهلل
العظمی فاضل لنکرانی

--------

مرکز فقهی ائمه اطهار

اسالم دین جاویداتن

حسین حسین زاده
اوره نطنزی

--------

گلهایه بهشت

52
57

حدیث عشق
آصف

55

سه چالش با اخالق

جیمزپی

علی حقی

جهاد دانشگاهیی مشهد

52

آخرین واحه آّ مایه حیات

ساندراپوستل

امین علیزاده

جهاد دانشگاهیی مشهد

55

منازل االخره

حاج شیخ عباس قمی

--------

نشر نوند

54

تکیه گه خیال

عباس دهقانیان

52

زنده یاد زاینده رود

مهر نوش ضیا شهابی

---------------

پرشکوه
فنی ایران

بانوی بانوان

حسین حسین زاده
اوره

--------

شکوفه یاس

57

امام مهدی و نمادهای قرانی

حسن دهشیری

--------

نر روح

52

باران اسیدی

حسن نقاش

42

موزه تنوع زیستی

محیط زیست

---------------

محیط زیست

47

پیام های آسمانی

احسان زاهری

45

ایمنی زیستی برایه همه

مریم وفا

---------------

موج سبز

42

محیط زیست

اسکندر فیروزی

--------

محیط زیست

مدیریت سبز

احمد رضا الهیجان
زاده

--------

محیط زیست

52

45

محیط زیست
الطیار

ردیف سه :
ردیف

عنوان کتاب

مولف

مترجم

ناشر

تعداد

7

فرهنگ پرندگان آبزی خلیج فارس و دریای
عمان

بهروز بهروزی راد

---

سازمان حفاظت محیط
زیست

7

واژگان محیط زیست

فرید مند و دکتر
سروش مدبری

سازمان حفاظت محیط
زیست

راهنمای زیست محیطی

محمد دانش و هادی
رضایی

سازمان حفاظت محیط
زیست

تحلیل حقوقی جایگاه

محمد عسگری

سازمان حفاظت محیط
زیست

برنامه ریزی محیط زیست شهری

دونالد میلر

دکتر ابوالفضل
مشکینی

پارس زیست

ماکرو فسیل های گیاهی ایران

دکتر فاطمه واعظ
جوادی

----

دانشگاه شیراز

االسالم والبیئه

شیخ عبداله جوادی

-----

سازمان محیط زیست

شکار و صید در حقوق ایران

عبدالکریم شاه حیدر

-----

سازمان حفاظت محیط
زیست

شگفتی های تنوع زیستی

دکتر دیگر انوهی

------

سازمان حفاظت محیط

5
2
5
4
2
2
7
2

5

72
77
75

محیط بان

هواکمیان

زیست

نظارت و بازرسی

سازمان حفاظت محیط
زیست
هنریک مجنونیان

راهنمایی طرح ریزی پارک کلی
تاالب بین المللی گاو خونی

حبیب اله نجاری

سازمان حفاظت محیط
زیست
سازمان حفاظت محیط
زیست

72

راهکارهای های توسعه بیهنه زیست محیطی در
گردشگری ساحلی

------

سید زهرا پور
وخشوری

سازمان حفاظت محیط
زیست

75

اصول تربیت زیست محیطی در اسالم

صادق اصغری

------

نشر سپهر

اخالقیات و ارزشهای معنوی

احمد رضا اشرف
االقالبی

------

سازمان حفاظت محیط
زیست

محیط زیست در اسالم

عالمه جوادی آملی

داود سودا گر

مرکز نشر اسرا

گردشگری پایدار در مناطق حفاظت شده

مزدک در بیکی

------

سازمان حفاظت محیط
زیست

آلودگی صوتی در سیستم های حمل و نقل

محمود صفار زاده

فرزاد رحیمی

سازمان حفاظت محیط
زیست

74
72
72
77
72
52
57
57
55
52
55
54
52

انقالب اسالمی ایران و گزارش سازمان محیط
زیست

------

فنون عکسبرداری از حیات وحش

سید مهدی نقیبان

-------

سازمان حفاظت محیط
زیست

منطقه حفاظت شده جهان نما

بهرای کیابی

------

سازمان حفاظت محیط
زیست

صدای محیط

شهرام سپهر نیا

------

سازمان حفاظت محیط
زیست

مدیریت فاضالب غذایی

محمد مسافری

-------

سازمان حفاظت محیط
زیست

مقدمه بر اکولوژی آب های زیر زمینی

سید هادی خاتمی

-------

سازمان حفاظت محیط
زیست

معرفی مناطق مدیریت استان اصفهان

کمیته تخصصی
انتشارات

------

سازمان حفاظت محیط
زیست

اقتصاد در تنگاه اکولوزی

هروه کمف

شاهرخ وزیری دفتری

سازمان حفاظت محیط
زیست

زن و توسعه پایدار

گروه تدوین

------

سازمان حفاظت محیط
زیست

ضوابط و استاندارد های زیست محیطی

معاونت محیط زیست
انسانی

------

سازمان حفاظت محیط
زیست

52

سالها باید ...

محمد رضا زمانی

------

کلک سیمی

وعده دیدار

نامه امام خمینی سید
احمد

------

تکا

کتاب سبز

کمیته انتشارات

------

اداره کل محیط زیست
اصفهان

5

27

دل در هوای پاک

تقی ابتکار

------

دایره سبز

5

25

قوانین و مقررات محیط زیست

دفتر حقوقی سازمان

22

طبیعت مهربان

کی میلتون

-----محمد مهدی رستمی

سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست

25

بی مهرگان کف زی آبهای شیرین

سید هادی خاتمی

------

سازمان حفاظت محیط زیست

24

اولین ها

علیرضا طاعونی

------

سازمان حفاظت محیط زیست

22

نشست هم اندیشی سازمان مردم نهاد

------

سازمان حفاظت محیط زیست

22

اخالق زیست محیطی

------

سازمان حفاظت محیط زیست

دقایقی با قران

محسن قرائتی

------

مرکز فرهنگی درس های از
قران

22

غدیر شناسی

حیدر علی عسکری

------

دارخوین

52

میراث ماندگار

حسین زاده اوره

------

گلهای بهشت

57

سیره و سیمای پیامبر اعظم

علیرضا طاعونی

------

بخشایش

راهنمای تاالب های ایرانی

مسعود باقر زاده
کریمی

------

سازمان حفاظت محیط
زیست

52

قرائیت تامالت دکارت

هنری

------

هرمس

55

جلوه های والیت

حاج حسین کشمیری

------

نشر

54

حجاب

آقایی

------

ظهور

52

نامه های بهشت

ابراهیمی

------

آشیانه

52

مجموعه غزل

محمد امین رضا زاده

------

شاپرک

57

دیدگاه امام خمینی در مورد زن

فرهاد هدایتی

------

تکا

52

بافت سر نوشت

فرح نادری

------

نگین نقش

آلودگی هوا و راهکارهای کاهش

بابک صادقیان

------

سازمان حفاظت محیط
زیست

57
52
22

27

55

42

5

5

5

42

