 -B11آکواریوم
 .1راهنمای بیماریهای آکواریومی1..........................

مولف :دکترهربرت آکسلورد
مترجم :حمید سپهری

 .2ماهیهای آکواریوم " شناخت و نگهداری " انواع  -نگهداری  -تجهیزات  -تکثیر  -پرورش  -بهداشت

1..........................................................
 .3ماهی های زینتی خلیج فارس2...........................

مولف :هلمولت اشتا لکنشت
مترجم :پروفسورعلی فرشچی
مولف :دکترهمایون حسین زاده صحافی
عیسی کمالی

 .4شناسایي  -جمع آوري و پرورش گیاهان آكواریومي ( با تاكید بر گیاهان آبزي ایران)

1...............................................................

مولف :فربد امامي لنگرودي

 .5اطلس ماهیان آكواریوم آب شیرین 1...................

مولف :مهدي اعظمي

 .6ماهیان آب شور1...........................................

ترجمه و تالیف :سید حسین مرادي

 .7اطلس جدید بیماری های ماهیان زینتی گرمسیری و استخری ( مشاهده  ،تشخیص  ،پیشگیری  ،درمان )

1 ...............................................................

مولف :جرالد باسلر
ترجمه :دکتر ابراهیم زاده موسوی
دکتر رحمتی هوالسو

 .8آكواریوم هاي مرجاني 1..................................

ترجمه و تالیف :سید حسین مرادي
سهیال لهراسبي

 .9گیاهان آکواریومی گرمسیری2...........................

ترجمه و تالیف :عباس حسنی نیا

 .11تکثیر -پرورش و نگهداری ماهیان زینتی " خانواده کاراسیده "

2 ................................................................
تالیف :مهندس مهدی ارجینی
 .11آکواریوم ماهیان آب شور1.............................

ترجمه و تالیف :دکتر حسین عمادی

 .12ماهیان آکواریومی دریا ( آب شور)2..................

ترجمه و تالیف :مهندس عطار شاکری

 .13راهنمای تکثیر -پرورش و نگهداری ماهی دیسکوس
1..............................................................

مولف :جک وات لی
ترجمه :حمید سپهری

 .14زندگی ماهیان آکواریوم1..............................

مولف :محمدرضا شیخیان

 .15تشخیص نر و ماده در ماهیان آکواریومی1........

مولف :دکتر حسین عمادی

 .16بیماریهای ماهیان آکواریومی و نحوه درمان آنها
2 ................................................................

ترجمه تالیف :دکتر حسین عمادي

 .17ویزگیهای زیستی و ریخت شناسی ماهیان آکواریومی2.......

مولف :الینورلورنس – سوهارینس
ترجمه :مهندس ارمغان دامغان پور

 .18ماهیان تزییني در اینترنت 1..............................

مولف :محمود نفیسي
مرتضي علیزاده

 .19آکواریوم ماهیان آب شیرین............................

مولف :دکتر حسین عمادی

 .21تکثیر -پرورش و نگهداری ماهیان آکواریومی زنده زا " گوپی  -مولی  -سوارتیل  -پالتی "
مولف :محمد استواری
1...........................................................
 .21آکواریوم1...............................................

مولف :م .ایلین
ترجمه :حسین فرپور

 .22ماهیهای آکواریومی1................................

تالیف :دیوید گودوین
ترجمه :مهندس پرهام بیهقی
دکتر حسین عمادی

 .23گیاهان تزیینی آکواریومی1.........................

مولف :سیمون وشوستر
ترجمه :جواد جلیلیان
مولف :مهندس سیامک مهینی

 .25تکثیر و پرورش ماهیان زینتی1..................

گرد آورنده و مترجم :محمد امینی

 .26چگونه یک آکواریوم موفق داشته باشیم1.........

مولف :فریزر برونر
ترجمه :دکتر کیوان حضایی

 .24اسرارماهیان اکواریوم1.............................

 .27گلدفیش ( ماهی طالیی ) تکثیر و پرورش  -نگهداری1........................
مولف :محمد رضا شیخیان
 .28راهنمای گلد فیش ( تکثیر و پرورش – تغذیه – بیماریها ) 1...............مولف :مهندس مهدی ارجینی
 .29تکثیرو پرورش و نگهداری ماهیان زینتی ( )2خانواده سیکلیده

1.....................................................

مولف :مهندس مهدي ارجیني

 .31تکثیرو پرورش و نگهداری ماهیان زینتی ( )3ماهیهای البیرنت دار1......................
مولف :سید حامد موسوی
مهندس مهدی ارجینی
 .31ماهیان سیچالید شامل " دیسکاس  -اسکار  -آنجل " روشهای تکثیر و پرورش و نگهداری

......................................................
 .32دیسکوس" پادشاه ماهیان آب شیرین " 1..........................

مولف :محمد رضا شیخیان
مولف :علی کرمی

 .33اطلس رنگی ماهیان زینتی" آب شیرین"1.....................

مولف :اولریش بانس
مترجم :دکتر احسان مقدم
مهندس عادل دندانی

 .34بهداشت و درمان ماهیان آکواریومی1...................

مترجم :دکتر رحیم پیغان
دکتر غالمرضا حمیدیان
دکتر امیر پرویز سالطی
دکتر شهروز مسائلی

 .35انگلها و بیماریهای انگلی ماهی1........................

مولف :دکتر رحیم پیغان

 .36غذا و تغذیه ماهیهای آکواریومی1.......................

مولف :دکتر حسین عمادی

 .37آکواریوم و تکثیر و پرورش ماهی های آکواریومی آب شیرین
1 ..................................................

مولف :دکتر حسین عمادی

 .38ماهیان آكواریومي آب شیرین و شور1..................

ترجمه و تالیف  :د .مسعود هاشمي

 .39اطلس ماهیان آب شیرین 1..................................

ترجمه و تالیف  :سید حسین مرادي

 .41ماهي اسكار1..................................................

مولف :نیل پرونك
مترجم :فربد امامي لنگرودي
شیوا حیدري پور
دكتر حسین عمادي

 .41راهنماي كامل آكواریوم آب شیرین و شور1...........

مولف :زینب سادات شمیم فاضلي

 .42آكواریوم نمادي از طبیعت زیر آب 1.......................

مولف :مهدي ارجیني

 .43اطلس ماهیان آكواریومي آب شیرین 1.................

مولف :د .فرید فیروز بخش
م .مهرداد علي اصغري

 .44بیماریهاي ماهي هاي زینتي 1.........................

مولف :د .ابراهیم زاده موسوي
د .ذبیحي محمود آبادي
د .عادل باغي
د .منصوري دانشور

 .45راهنماي جامع آكواریوم آب شور و شیرین 1......

مولف :مهندس محمد امیني چرمهیني
مهندس سمیرا ناظم رعایا

 .46راهنماي جامع ماهیان زینتي آب شیرین 1 .........

مولف :مهندس حسین مصطفوي

 .47راهنمای نگهداری ازآکواریوم های خانگی 2
3............................................................

تهیه و تنظیم :محمدرضا مهدی زاده
هاجر نوعی

 .48ماهیان آکواریومی آب شور1.....................1

تالیف و ترجمه :سید حسین مرادی
سهیال لهراسبی

 .49نور در آکواریوم 1 .................................

مولف :رولف کوبلر
مترجم :مهندس سهیل بهربر
دکتر حسین عمادی

 .51زیست شناسی و اکولوژی آکواریوم 1 ..........

تالیف و ترجمه :مهندس سهیل بهربر

 .51راهنمای تکثیرو پرورش،ژنتیک و اصالح نژاد ماهی بتا1......

تالیف:علیرضاطالسازفیروزی
محمدرضا مهدیزاده

