
 

 األخبار من املبادرة الدولية للفحم الحيوي 
لتعزيز تعاون أصحاب املصلحة ، املبادرة الدولية للفحم الحيوي هي منظمة غير ربحية تقدم منصة 

اآلمنة والقابلة  الفحم الحيوي لدعم أنظمة ة الجيدة ، واملعايير البيئية واألخالقية يمارسات الصناعاملو 

 للتطبيق اقتصادًيا.

 

  نساعد على أن 

 

 ، محرر  روبرت جيليت         من أخبار هذا الشهر ملحات

 :في إصدار هذا الشهر ، ابحث عن األخبار واألفكار واالتجاهات مثل هذه

 في النمو لعضويةاتستمر   ❖

  العديد من املواد األولية املختلفة ❖

 طفرة في البحث ❖

 القيادة البيئية الصينية ❖

 

 ...... مرحًبا ، أعضاء دائمين جدد

TILAPIAGROUP AS 

www.tilapiagroup.com 

 .مزود نظام التكنولوجيا واملستثمر في املشاريع )معلومات إضافية قريبا(

 جفارف ، النرويج

 

Corigin Solutions LLC 

 (Corigin) حلول شركة

/https://www.corigin.co 

 ليفرمور ، كاليفورنيا

 

نحن نساعد املزارعين على تجديد التربة وتحقيق األرباح من خالل حلولنا العضوية املنتجة 

 .من نفايات املزارع

 

 األعضاء الحالين

10,000 YEARS INSTITUTE 

ADVANCED RESILIENT BIOCARBON  

AGRINOVA 

AMERICAN BIOCHAR COMPANY 

APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC  

ARIES CLEAN ENERGY 

AUSTRALIA NEW ZEALAND BIOCHAR 

INITIATIVE INC. (ANZBI) 

BC BIOCARBON 

BEES SAS 

BIO GREEN WOODS, S.A. 

BIOCHAR WORKS 

BIORESOURCE MANAGEMENT  
BLACK & VEATCH – HONG KONG 

CARBOFEX OY 

CARBONFUTURE GMBH 

CARBON GOLD LTD 
CHAMPION WASTE & RECYCLING 

SERVICES 

 CIRCLE CARBON SL 

CITY LIGHT CAPITAL  

CLEAN MAINE CARBON 

CONCORD BLUE ENERGY 

CORIGIN SOLUTIONS LLC 

CORNELL UNIVERSITY 

CUMMINS, INC. 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
http://www.tilapiagroup.com/
https://www.corigin.co/
https://ariescleanenergy.com/
https://www.corigin.co/
https://lehmannlab.cals.cornell.edu/research/biochar/


املاء . يستخدمون الطاقة الشمسية لتحويل ثاني أكسيد الكربون و وكأنها حقول مصانع طاقة شمسية حيوية املحاصيل  فكر فى

مصدر  ة ولكنها إلى اللجنين والسليلوز والسكريات. هذه الهياكل ال تعطي النباتات فقط شكلها وقدرتها على الوقوف منتصب

ملجموعة من الجزيئات الحيوية الطبيعية التي تنتجها النباتات للدفاع عن نفسها ضد الضغوط الناجمة عن اختالالت 

 .، والجفاف ، ومسببات األمراض واآلفاتاملغذيات ، ودرجات الحرارة القصوى 

لتربة التي تساعد املزارعين على زيادة لومحسنات بتحويل هذه الهياكل النباتية إلى حلول جزيئية حيوية عضوية  Coriginتقوم 

مع تقليل استخدام الكيماويات واألسمدة واملياه ، باإلضافة إلى إعادة بناء مستويات الكربون في  إنتاجية املحاصيل وجودتها ،

 النتيجة هي زيادة أرباح املحصول القادم وزيادة خصوبة التربة ألجيال.تكون التربة. و 

الكربون من الغالف الجوي إلى تثبيت ى إعادة سلبية الكربون مما يؤدي إل Coriginالـ  فس القدر من اإلثارة ، فإن عمليةنعلى و 

بتحويل الكربون املوجود في نفايات  Corigin ، حيث قد يبقى لعدة قرون. تستخرج املحاصيل الكربون. تقوم شركةالتربة

 .املحاصيل إلى منتجات تمنع عودة الكربون إلى الغالف الجوي 

 ربما نجري العملية األكثر استدامة على األرض

 ... وتجديد استدامة األعضاء!

Aries GREEN ™ 

  /https://ariescleantech.com 

      .الفحم الحيوي الصانع والبائع ملنتجات 

 فرانكلين ، تينيس ي

 جامعة كورنيل

/http://lehmannlab.cals.cornell.edu/research/biochar 

 إيثاكا ، نيويورك
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 ...الشركات من الجدد اآلخرونعضاء األ 

SEQUEST  

www.sequest.uk 

 املتحدةبريستول ، اململكة 

 واستخدامه وتطبيقه بشكل مهم. الفحم الحيوي في جميع جوانب إنشاء  -التخطيط االستراتيجي واملشورة  Sequestتقدم 

 ، ويدير سلسلة ندوات الويب املستمرة. IBIمالحظة املحرر: املدير العام جيمس ماكفيل هو مستشار اتصاالت في 

 

 GLANRIS, INC. 

www.glanris.com 

Olive Branch, MS 

 يصنع جالنريس وسائط هجينة لترشيح املياه من قشر األرز.

 

 BIOCHAR WORKS الفحم الحيوي أعمال 

 بريستول ، اململكة املتحدة

 بما في ذلك اإلنتاج والتطبيق ومشاريع وخدمات تقليل الكربون. الفحم الحيوي ألفراد واملنظمات في جميع جوانب إستشاري ل

التي أجراها بيتر  املقابلةفي هذه  Biochar Worksمالحظة املحرر: استمع إلى سيمون مانلي ، الرئيس التنفيذي لشركة 

 أوليفييه من السؤال الحارق.

 

 عضاءاأل  لشركاتل... وتجديد 

 .Carbon Gold Ltdشركة 

http://www.Carbongold.com 

 بريستول ، اململكة املتحدة

 

املخصب كمعيار لغرس األشجار والعناية بها في اململكة املتحدة  الفحم الحيوي الستخدام  Carbon Goldروجت شركة 

وأوروبا. إنهم يعملون مع عمالء تتراوح من شركات البستنة التجارية إلى املزارعين املنزليين والتعاونيات املجتمعية وكانوا 

 ي.إلى سوق العشب الرياض ي االحتراف الفحم الحيوي مسؤولين عن جلب 

http://www.sequest.uk/
http://www.glanris.com/
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1ZTV0bO9YLxrKgGIz60HwWDXWWPmaVLzXGAd9hj5nlOztAH6ZOv1yPxOU&v=RQwoWRO5Sas&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1ZTV0bO9YLxrKgGIz60HwWDXWWPmaVLzXGAd9hj5nlOztAH6ZOv1yPxOU&v=RQwoWRO5Sas&feature=youtu.be
http://www.carbongold.com/


 

 Advanced Resilient Biocarbon LLCشركة 

www.advancedresilientbiocarbon.com 

 كولد سبرينج ، نيويورك

إلى مبادرة  بتجميع فريق من العلماء واملهندسين ورجال األعمال والصناعيين من جميع أنحاء العالم لالنضمام ARBقام 

تعاونية لتحسين جودة الحياة العاملية من خالل استعادة البيئات وعزل الكربون وإدارة التكنولوجيا املتجددة من خالل 

 .ابتكارات التكنولوجيا النظيفة وإحداث تأثير اجتماعي تحسينات

 Biochar ،LLCمزارع سينيكا 

www.SFBiochar.com 

 أوديسا ، نيويورك

 وخل الخشب. الفحم الحيوي أفران الشركة املصنعة وبيع  الفحم الحيوي 

 

 

 

 الجديدة IBI املوائد املستديرة ألعضاء األعمال واستدامة

 

يناير مع التركيز على  15في  (S & B) بشأن االستدامة واألعمال IBI تم استضافة أول مناقشة للمائدة املستديرة ألعضاء

، وجوشيا هانت ، الرئيس التنفيذي  Carbofex أسواق إزالة الكربون. تحدث سامبو توركينن ، الرئيس التنفيذي لشركة

على التوالي. كما تحدث  Carbon Future و Puro عن تجربتهما في بيع أرصدة الكربون إلى Pacific Biochar لشركة

، عن سوق إزالة الكربون الشامل والفرص املتاحة لصناعة  BiocharWorks لتنفيذي لشركةسيمون مانلي ، الرئيس ا

بالتواصل مع آخرين في الصناعة ، وطرح أسئلة حول  S & B . سمحت هذه الجلسة غير الرسمية ألعضاءالفحم الحيوي 

 .حيوي الفحم ال كيفية املشاركة في أسواق الكربون وما هو الطلب املستقبلي على ائتمانات

 

موائد مستديرة إضافية حول هذا املوضوع وموضوعات أخرى على أساس ربع سنوي.  IBI من اآلن فصاعًدا ، ستستضيف

إذا كنت ترغب في ترقية عضويتك واالستماع إلى  .S & B تم إرسال تسجيالت املائدة املستديرة إلى جميع أعضاء

-info@biochar على Brian Schorr بل ، فيرجى االتصال بـالتسجيالت أو االنضمام إلى موائد مستديرة في املستق

international.org 

 

http://www.advancedresilientbiocarbon.com/
http://www.sfbiochar.com/


 روبرت جيليت                                                الصورة الكبيرة 

. إجمالي عدد األوراق الفحم الحيوي في الصورة الكبيرة الشهر املاض ي ، كان هناك رسم بياني يوضح االرتفاع الهائل في أبحاث 

 ألف +. هناك الكثير من املعلومات الجديدة القوية ملواكبة ذلك. 57إلى  ألف + 17تضاعف ثالث مرات من  2017منذ عام 

 من ذلك ، فقد تم إصدار 
ً
بما في ذلك فصل عن  (CDRإزالة ثاني أكسيد الكربون )د تمهيإذا كنت تفضل األخبار القديمة بدال

 mate-analysis هو تحليل تلوي  تمهيدلحيد لـ. املرجع األخير الو 2006مع مراجع للدراسات التي تعود إلى عام  الفحم الحيوي 

وما قبله ، أي عندما تم إجراء  2017من عام  الفحم الحيوي آخر لتقنيات االنبعاثات السلبية التي تم استخالصها من أوراق 

 .حتى يومنا هذابحاث األ ثلث 

، ولكن هذه األرقام سنة /ثاني اكسيد الكربون  جيجا طن   3.3إلى  1.1املعطاة للفحم الحيوي  CDR، تبلغ إمكانات  دفي التمهي

. والسبب في أن تقدير عزل الكربون هذا منخفض جًدا بسبب تضمين املواد األولية الزراعية 2010عام  بحث واحدتعود إلى 

ي فقط. لم يتم إعطاء أي اعتبار ألحجام الكتلة الحيوية الكبيرة املحتملة مثل النفايات الصلبة البلدية ، ومياه الصرف الصح

الروطان ، أو األعشاب البحرية )سواء كانت مستزرعة ، واملنتجات الثانوية الصناعية )مثل حمأة مصانع الورق( ، أو الخيزران /

 أو مجمعة من الشواطئ(.

مع منتجاتها  الفحم الحيوي وماذا يحدث عندما تبدأ الصناعات األخرى في رؤية كيف يمكن دمج مادة منتجة بسهولة مثل 

 :Biocharربون مع تحسين خصائص املواد؟ وصلت للتو أداة جديدة لهذه الصناعات في شكل كتاب بعنوان كبالوعة ك

Emerging Applications  مذكور في عمود البحث الجديد في نهاية هذه النشرة اإلخبارية. تم تأليف مقدمة الكتاب من قبل

من الفصول األخرى )األولى منها عبارة عن تحديثات حول علم  يساهمون في العديد IBIالسابق توم مايلز مع أعضاء  IBIرئيس 

!(. تتضمن بعض 2018(. يستشهد الفصل التمهيدي لتوم بخمسة عشر مرجًعا )ثالثة عشر منها ما بعد الفحم الحيوي إنتاج 

ق ، البالستيك املقوى ، التطبيقات التي يغطيها هذا املجلد تقنية النانو ، التدريع الكهرومغناطيس ي ، املواد املقاومة للحري

 الخرسانة واملالط ، املكثفات الفائقة ، واملحفزات.

. اآلن بعد أن بدأ العالم في التراجع عن الفحم الحيوي هذا ليس في مكان قريب من قائمة شاملة للمكان الذي يذهب إليه 

عات سيحدث بسرعة كبيرة لدرجة كمورد متجدد يالمس العديد من الصنا الفحم الحيوي الوقود األحفوري ، فإن امتصاص 

)التي تعززها خالصات ميتة عند الوصول  الفحم الحيوي تجعل الرؤوس تدور. أولئك الذين لديهم وجهات نظر محدودة من 

إلى األعلى حيث تكتشف الصناعات الرشيقة  الفحم الحيوي ( يتعرضون للمفاجأة عندما يرتفع نمو إنتاج CDR Primerمثل 

 ل تطبيقاته املفيدة.مدى توسع البحث حو 

 .IBIاآلراء املعبر عنها أو الضمنية هنا هي فقط آراء املؤلف وقد ال تعكس املوقف الرسمي لـ 

 

 

 

https://cdrprimer.org/


 موجزات إقليمية

 جنوب آسيا

في بنغالديش ، كما هو الحال في معظم البلدان ، تقوم النساء بمعظم أعمال الطهي ، وبالتالي ، يمكن أن يكونن هن من  

في بنغالديش على تشجيع استخدام موقد  الفحم الحيوي . لتسريع هذا االنتقال ، تعمل مبادرة فحم الحيوي اليصنعن معظم 

Akha .في املنازل 

  Dilmahمفيًدا جًدا لصناعة الشاي في سريالنكا ، لدرجة أن شاي  الفحم الحيوي أصبح  
ً
أدرج املوضوع في كتاب احتفاال

 عاًما على تأسيسهم. 70بمرور 

الخاص بحمأة الصرف الصحي في ثالث مدن في الهند مع تخطيط مدن ودول  Omniيتم تشغيل معالج االنحالل الحراري  

 أخرى أيًضا لبنائها.

 أفريقيا

تعمل وكالة املمرات املائية في والية الغوس مع شركة محلية ومنظمة غير حكومية على أمل القضاء على صفير املاء الغازي في  

 .الفحم الحيوي البالد عن طريق التحويل إلى  جميع أنحاء

 امريكا الجنوبية

عند حرق شجرة الكينا االستوائية ، يتحول الكلور املوجود في الخشب إلى ديوكسين ، وهو ملوث سام. حصل باحث ما بعد  

األوكالبتوس قبل  الدكتوراه من جامعة هارفارد من البرازيل على براءة اختراع لعملية تطهير الكلور من حبيبات خشب

 استخدامها كمواد وسيطة.

 أمريكا الشمالية

( كعضو مجموعة في FSCعلى شهادة سلسلة الحراسة من مجلس اإلشراف على الغابات ) Wakefield BioChar حصل ▪

لخشب في (. تعمل ويكفيلد على زيادة اإلنتاج بمدخالت رئيسية تأتي من رماد اFSC C125400شبكة اعتماد األعمال الصغيرة )

 مصانع الورق.

 Aries Clean Energyنتهاء من منشأة تغويز املواد الصلبة الحيوية الجديدة في نيوجيرس ي ، تبنت اال  قرب الصدفة قبيل من ▪

مشروع أكبر للمواد الصلبة الحيوية على لوحات الرسم في تونتون ،  Aries. لدى Aries Clean Technologiesاللقب الجديد ، 

 .ماساتشوستس

الفحم ت بها اآلفات الغازية في الوقت املناسب لتعزيز استعادة الغابات. يعتبر ابتلي التي مينيسوتا في األشجار حصاد يمكن ▪

 استخداًما اقتصادًيا نهائًيا لكمية هائلة من الخشب امليت. الحيوي 



 الخشب لرقائق أفضل منتًجا سكوشا نوفا في املنشور  الخشب شركات إحدى وجدت ، اللب تصنيع عمالء أحد خسارة بعد ▪

. يبدو أن املعنويات املحلية إيجابية بالنسبة للتصريح الفحم الحيوي طن سنوًيا من  8400ضة الجودة: منخف األولية واملواد

 للمض ي قدًما.

لحيوية بطاقة في والية بنسلفانيا بتطوير منشأة لتغويز الكتلة ا Pottstown Sustainable Energy Park LLC (PSEP) تقوم ▪

سنوًيا إلى جانب الديزل الحيوي. سيعالج املشروع النفايات  الفحم الحيوي طن من  22000ألف طن سنوًيا إلنتاج  174

 مصنًعا كبيًرا لإلنتاج في املقاطعات املجاورة. 54التجارية النظيفة )الورق والكرتون والخشب بشكل أساس ي( من 

حاب األراض ي على إنقاذ أي بقايا مفيدة لألخشاب بسرعة ، ومع ذلك فإن كميات كبيرة تجبر الغابات التي أحرقها الحرائق أص

من األخشاب املحترقة ستظل مفيدة كمواد وسيطة للفحم الحيوي ، خاصة وأن األشجار املحترقة يجب ، في معظم الحاالت 

 ، أن يتم تطهيرها من أجل زراعة محصول جديد.

 ربحية غير منظمة تخطط ، الغابات استعادة مشروع من األخشاب تفريغ طريق عن الغابات حرائق مخاطر من الحد بهدف ▪

 6 بعد دائمة منشأة إنشاء بهدف مؤجرة معدات باستخدام الفحم الحيوي  من طًنا 40 إلنتاج أوريغون  والية في ميثو وادي في

 .التجريبية املرحلة أشهر

خشبية سكنية جديدة ، على سبيل املثال مواقد االنحالل الحراري ، قد تكون مؤهلة للحصول على  سخانات تركيبات ▪

أيًضا من  COVID( بموجب فاتورة أمريكية موقعة مؤخًرا. يتطلب التشريع الشامل لإلغاثة من ITCائتمان ضريبي استثماري )

. الفحم الحيوي تخدام العمليات الزراعية ، على سبيل املثال وزير الطاقة العمل مع وزير الزراعة لتنفيذ احتجاز الكربون باس

مليار دوالر في شكل منح تمويل تنافس ي لبحوث وتطوير تكنولوجيا تخزين الطاقة ومشاريع العرض  1كما يتضمن مبلغ 

و مرافق أصغر ميجاوات أ 50٪ من تكلفة النقل املتكاملة لـ 30اإليضاحي. تشمل اإلعفاءات الضريبية الجديدة أيًضا نسبة 

 تنتج الكهرباء من الحرارة املهدرة.

فدان في كاليفورنيا ملقارنة تأثير كل منها  100والسماد في االختبارات على حوالي  الفحم الحيوي سوف يتنافس غبار الصخور و 

 لثالثة.على مستويات انبعاثات التربة. هذه هي تعديالت التربة التكميلية ، لذلك قد يكون من املفضل مزيج من ا

 لتقييم أدوات إضافة مين لجامعة التابع للغابات الحيوية املنتجات أبحاث معهد مع الدفاع لوجستيات وكالة عقد سيشمل ▪

 .الخرسانة ونفاذية قوة لتحسين أو للتربة كتعديل املثال سبيل على ، الحيوي  للفحم املفيدة االستخدامات احتماالت

لبيئة للحد من التلوث الناجم عن املناجم املفتوحة في منطقة بوتي ، مونتانا ، شهدت ا حماية وكالة تمولها التي الجهود في ▪

 .الفحم الحيوي ٪ في االختبارات املعملية للواتل املليئة ب90جامعة مونتانا التكنولوجية انخفاًضا في املعادن السامة بنسبة 

في املائة  90ه من صفير املاء / صفير املاء من شأنه أن يقلل ميا فلتر يصمم أن فيالدلفيا في تمبل جامعة في طالبي فريق يأمل ▪

 من الرصاص املتدفق من صنابير املنزل.

لتشكيل مركبات قابلة للتحلل على جائزة جيمس  PHAوالبالستيك الحيوي  الفحم الحيوي حصلت شركة ناشئة تستخدم 

 دايسون.



ون في جامعة فرجينيا التقنية أن تكرير ثفل العنب إلى منتجات الباحث أثبت ، النبيذ عنب على نفايات صفر مفهوم بتطبيق ▪

عام  2.5٪ مع فترة استرداد تبلغ 34( يمكن أن يحمل معدل عائد داخلي يبلغ الفحم الحيوي كيميائية مختلفة )بما في ذلك 

 فقط.

 .الفحم الحيوي الكرز هو فاكهة أخرى معلقة منخفضة كمواد خام 

 أوروبا

 تمديدها تم وقد. 2022 يوليو 16 في املفعول  سارية لتصبح األسمدة الئحة مسودة األوروبي االتحاد وضيةمف نشرت ▪

 . يمكن تقديم املالحظات خالل الفترة املتبقية من شهر يناير.الفحم الحيوي ، بما في ذلك  األسمدة أنواع جميع لتشمل

في تحقيق ما يزيد عن ثالثة أضعاف هدفها في االستثمار الجماعي مما سمح للشركة بالتقدم  Carbon Goldنجحت شركة 

 أكثر في السوق العاملية.

مما يؤدي إلى سماد دائم ال يتطلب  الفحم الحيوي بتطوير عملية لخلط روث املالط مع  ABC4Soil مشروع يقوم ، النرويج في ▪

 النقل خارج املزرعة.

 .املتحدة اململكة في الفحم الحيوي  شواء أنه على للشواء املستخدم الصواريخ موقد تسويق يتم ▪

 الصين

 يجب على الدول األخرى مثا تشكل الزراعة من الحراري  االحتباس غازات انبعاثات من للحد وخططها الصين تقدم ▪
ً
ال

 مراعاته.

 

 أستراليا واملحيط الهادئ

إلى  الفحم الحيوي ره على مستوى العالم. يقوم بعض النيوزيلنديين بإحضار الغابات الصغيرة هي تدخل بيئي يتزايد انتشا

 املزيج في أول طعنة لهم في هذا النهج القائم على املجتمع.

 

 

 

 

 

 



 ذات الصلة بالفرص والوظائف والتعليم الفحم الحيوي 

األخير في الواليات   WeekNational Biocharحيث ستجد عروًضا تقديمية من مؤتمر  YouTubeقناة جديدة على  USBIلدى 

 املتحدة.

 25حتى شهر فبراير. تتكون كل جلسة من محادثتين مدتهما  الحلقات الدراسية عبر الويب للكربون األخضرستستمر سلسلة 

أو الفحم الهيدروليكي أو الكربون املنشط. سجل مجانا اآلن لتلقي الوصول  الفحم الحيوي دقيقة حول التقدم في استخدام 

 ثات. تتوفر أيًضا مقاطع فيديو من السلسلتين السابقتين من الندوات عبر اإلنترنت.والتحدي

إصداًرا خاًصا بعنوان "تحويل نفايات الكتلة الحيوية الصلبة إلى مادة نانوية ملعالجة  Chemosphereتصدر املجلة املرموقة 

 .2021مارس  31حتى  قبول الطلبات الورقيةالنفايات الخطرة". يتم 

 املوعد النهائي لتقديم" مفتوح اآلن ويقبل الطلبات. Biochar from Biomassبعنوان " Energies ار خاص جديد إصد 

 .2021مارس  31املخطوطات: 

. املوعد الطلباتللمعالجة البيئية" مفتوح اآلن ويقبل  الفحم الحيوي بعنوان "مركبات Molecules  إصدار خاص جديد 

 .2021أبريل  30النهائي هو 

األوراق لتقديم سيكون بعنوان "تقييمات االستدامة وإدارة النفايات الخشبية". املوعد النهائي Forests ر خاص إصدا

 .2021أغسطس  10 :البحثية

 

 الروزنامة

 
 

PYRO 2021 
Apr 26 – 30, 2021 Ghent, Belgium   23rd International 

Conference on Analytical and Applied Pyrolysis.  

http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/  

 

Biomass Conference & Expo 

March 15 - 17, 2021 

http://www.biomassconference.com/ 
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http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
http://www.biomassconference.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 ةث جديدو بح

مقالة مدرجة في أحدث القوائم الشهرية املتاحة على  300من بين ما يقرب من  IBIفيما يلي بعض األوراق التي كتبها أعضاء 

الفحم لتجلب لك الجانب التقني من أخبار  Abhilasha Tripathi. تم جمع هذه من قبل IBI الصفحة الرئيسية الخاصة بأعضاء

كل شهر سيرسم صورة أكمل بكثير مما  . إذا كنت تريد حًقا معرفة ما هو قيد التشغيل ، فإن استكشاف هذه القائمةالحيوي 

تحصل عليه بمجرد قراءة هذه النشرة اإلخبارية. يمكنك الحصول على قائمة األوراق البحثية الكاملة عن طريق البريد 

 .IBIاإللكتروني كل شهر من خالل االنضمام إلى 

 :امليكروويف خارج حائط ❖

خفيفة الوزن  الفحم الحيوي ( "مركبات 2020، ) ACS Omega -ي لو ناتاليو ، إف ، تي بي كوراليس ، واي فيلدمان ، ب 

 .ACSاملستدامة مع خصائص الحماية الكهرومغناطيسية." منشورات 

04639c0acsomega./10.1021https://pubs.acs.org/doi/abs/. 

 ، الفحم الحيوي  محتوى  زيادة مع االنحناء ومعامالت الكثافةينخفض  الفحم الحيوي من امللخص: "هذا املركب الجبس و 

 زيادة الفحم الحيوي و  الجبس من املصنوعة الجافة الحوائط تشبه التي املركبة النماذج تعرض. وزن/  وزن ٪20 بعد خاصة

والتي تختلف عن املعادن التقليدية األخرى  ، الفحم الحيوي  ملحتوى  كدالة امليكروويف نطاق في الغالب في التدريع كفاءة

 )النحاس( واملواد القائمة على الكربون الصناعي. "

 :  الحرق الالهوائي البطيء❖

 Thengane ،SK ،KS Kung ،A Gupta،… M Ateia - Cleaner Engineering ( ،2020 األكسدة بالحرارة من أجل" )

فير. االستخدام األنظف للكتلة الحيوية لتعديل التربة." إلس

2666790820300331https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S. 

درجة حموضة التربة  الفحم الحيوي : "عند اختبارها لتعديل التربة ، خفضت معالجات الكتلة الحيوية الخام و امللخصمن 

في املوسم ، مع أدنى قيم للرقم الهيدروجيني في حالة نشارة الصنوبر. انخفض إطالق النيتروجين املقّدر  0.3-0.2بمقدار 

واملواد العضوية مع زيادة ]مؤشر التجديد[ ، ولكن معظم التعديالت لم يكن لها تأثير كبير على إنبات البذور وعدد البراعم 

 الخضراء. "

 

 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsomega.0c04639
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666790820300331


 :الفحم الحيوي  األشياء كل ❖

 .Iopscience.Org: التطبيقات الناشئة". Biochar( "2020ألبرتو تاغليافيرو وكارلو روسو وماورو جيورسيلي ، محرران. )

5-2660-7503-0-978https://iopscience.iop.org/book/. 

ومتعددة االستخدامات قائمة على الكربون ، من امللخص: "... التطبيقات الناشئة للفحم الحيوي كمواد متجددة مبتكرة 

ومواد  الفحم الحيوي تتجاوز استخداماتها التقليدية في الزراعة. ]هذا الكتاب[ هو مرجع قيم لجميع الباحثين في مجاالت 

 الكربون ، بما في ذلك املمارسين في الصناعة. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

international.org-http://www.biochar        ginternational.or-info@biochar 

 Facebook  وأعجب بنا على Twitter  تابعنا على

 

https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-2660-5
http://www.biochar-international.org/
file:///C:/Users/malwabel/Documents/biochar%20group/News%20letter%20IBI/info@biochar-international.org
http://www.twitter.com/biochar_ibi
https://www.facebook.com/pages/International-Biochar-Initiative/151512738198724


 

 

 

 !IBIاعمل مع 

 الخيارات التالية للتعاون مع املشاريع العلمية. حدد الحزمة األفضل ملؤسستك وأكمل نموذج الدفع املصاحب. IBIيقدم 

   1الباقة الفضية  □

والروابط والصور ؛ يمكن تحديث املوقع مرة وصًفا للمشروع على موقعه على الويب مع تفاصيل االتصال  IBI أ( ينشر

 .واحدة في السنة

ا للمشروع في النشرة اإلخبارية الشهرية مرتين سنوًيا للمشروع IBI ب( يرسل
ً
 تحديث

 .IBI ج( يضمن إدراج املطبوعات التي ينشرها املشروع في التحديث الشهري ملنشورات

 IBI ، يتم إرساله في تحديث منشور  IBI من اللجنة العلميةد( مناقشة متعمقة ملنشور واحد كل عام من قبل عضو 

 .IBI الشهري ونشره على موقع مشروع

 دوالر لكل سنة مشروع ، تدفع في بداية سنة املشروع 1000التكاليف: 

     2الباقة الذهبية  □

 .1أ( يشمل جميع خدمات الحزمة 

ندوة عبر اإلنترنت مدتها ) IBI مع موضوع مناسب لجمهور ب( ندوة عبر اإلنترنت حول خطط املشروع أو التقدم أو النتائج 

، ويتم اإلعالن عنها عاملًيا ، مع جلسة أسئلة  IBI مشارك في جميع أنحاء العالم( ، يديرها 100-50ساعة واحدة مع حوالي 

 .(دوالر للوصول املفتوح 1000رؤيته )أضف  IBI ويمكن ألعضاء IBI على موقع Webinar وأجوبة(. يتم أرشفة

 دوالر لكل سنة مشروع ، تدفع في بداية سنة املشروع 4000التكاليف: 

     3الباقة البالتينية  □

 .2و  1أ( يشمل جميع خدمات الحزمة 

إلى مشروعك في وقت يكون فيه جذاًبا لجمهور متنوع يتراوح من العلماء إلى ممثلي الصناعة وصانعي  IBI ب( رحلة

 
ً
ا ، وال 40السياسات ، عادة

ً
  https: // biochar-  ذين سيدفعون تكاليف سفرهم ورسوم التسجيل )انظرمشارك

 /finland-tour-study-biochar-international.org/event/ibiللحصول على مثال للرحالت السابقة). 

 دوالر لكل سنة مشروع ، تدفع في بداية سنة املشروع 15000التكاليف: 

 

من مشروعه  2و  1في العام  1)على سبيل املثال ، قد يختار املشروع الحزمة يمكن أن تختلف الحزم لكل سنة مشروع 

 (. يرجى االستفسار عن الخيارات اإلضافية ومجموعة الخدمات غير املذكورة أعاله.3في السنة  2والحزمة 

 IBIح وتمويله ، يمكن لـ خطاب التزام يمكن تضمينه في اقتراحك إلى أحد املانحين. إذا تمت املوافقة على االقترا IBIسيقدم 

 العمل مع أوامر الشراء أو العقود ، كما هو أسهل بالنسبة للمشروع.

https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/
https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/


 املبادرة الدولية للفحم الحيوي 

 

 :الحالي الفواتير وعنوان اسمك تقديم يرجى

 

 

 األمريكي( بالدوالر )األسعار التعاون  خيارات

 دوالر 15000 البالتين:□

 دوالر 4000 الذهب: □

 دوالر( 1،000 )+ الويب عبر للندوة مفتوح اختياري  وصول  □

 دوالر 1000 الفضة: □

 

 ________ $ :املرفق اإلجمالي املبلغ

 

 _ ________________________________ ةالتأشير  / MC رقم األمريكي بالدوالر نقًدا □ األمريكي بالدوالر شيك □

 

 _____________________________ :البطاقة على املوجود االسم __________ أرقام: 3 من املكون  األمان رمز __________ : اءهاإلنت تاريخ

 

 __________________________________ :الهاتف رقم / __________________________________ إلى: اإللكتروني البريد إيصال  

 

 :IBI مكتب إلى وإرسالها ، االئتمان بطاقة معلومات تقديم أو نقًدا أو شيك إرفاق يرجى

 األمريكي البريد أو (5537-223-202-1) الفاكس أو )MCO.TTCORP@BSCHORR( اإللكتروني ريدالب عبر

(1211 CONNECTICUT AVENUE، NW، SUITE 650، WASHINGTON، DC 20036، USA). 

 

 !لدعمكم شكرا
 

mailto:bschorr@ttcorp.com

