
 

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

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

 للتطبيق اقتصادًيا.

 

  نساعد على أن 

 

 ، محرر  روبرت جيليت         من أخبار هذا الشهر ملحات

 :األخبار واألفكار واالتجاهات مثلتتبع في إصدار هذا الشهر ، 

ي كل مكان  ❖
 

       جيجا طن ف

         مازالت تظهرمحطات جديدة  ❖

       حالل الحراريلالنتقنيات جديدة ❖ 

ي طلب تقديم االوراق البحثية ❖ 
 

ة ف        غزارة كبير

 

   ...... جددأعضاء شركات مرحًبا ، 

REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH 
/eigengrund.de-https://www.rheinische 
  

ي مشاري    ع ا
اء التقنية مستثمر ف   الخض 

 

 !عضوية شركات ... وتجديد 

 Advanced Resilient شركة

Biocarbon LLC 
www.advancedresilientbiocarbon.com 

ينج ، نيويورك  كولد سبر
  
  

كةقام بتجميع فريق من العلماء والمهندسي   ورجال األعمال والصناعيي   من جميع  ARB ت شر
أنحاء العالم لالنضمام إىل مبادرة تعاونية لتحسي   جودة الحياة العالمية من خالل استعادة 

نظيفة وإحداث تقنيات من خالل ابتكارات  وذلكالمتجددة  التقنيةالبيئات وعزل الكربون وإدارة 
 . ةاجتماعي توتحسيناات تأثب  

 

 األعضاء الحالين

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 

CITY LIGHT CAPITAL  

CLEAN MAINE CARBON 

CONCORD BLUE ENERGY 

CORIGIN SOLUTIONS LLC 

CORNELL UNIVERSITY 

CUMMINS, INC. 

ECOERA AB 

ENVIRAPAC MONTICELLO 

FOREST CREEK RESTORATION 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.rheinische-eigengrund.de/
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.advancedresilientbiocarbon.com/
https://ariescleanenergy.com/
https://www.corigin.co/
https://lehmannlab.cals.cornell.edu/research/biochar/
https://ecoera.se/


 
Metzler Forest Products ،LLC 

         www.metzlerforestproducts.com 
 ، بنسلفانيا ، الواليات المتحدة ريدسفيل

كة منتجات الغابات   شر
 

Pure Life Carbon Inc. 
http://purelifecarbon.com 

 ، كندا ABادمونتون ، 
 Pure Life Carbon Inc. كة كة فرعية مملوكة بالكامل لشر وقد  .Pure Life Global Inc هي شر
كة  تم تأسيسها بهدف أن تكون ي ة رائد ة و منتج  شر

ة القائمة عىل الكربونالصناعة ف   Pure Life Carbon سوف تركز .تقنيات المتمب  
ات البيئية   .المنتجات القديمة احاللو بشكل كبب  عىل البحث والتطوير والتأثب 

 

International BioRefineries, LLC 
www.inbio.net 
ي ، 

الندإليكوت سيت   مب 
بتطوير تقنية مصفاة حيوية شيعة االنحالل الحراري لتجزئة الخشب واألشكال األخرى  International BioRefineries LLC تقوم 

ي المنتجات عالية القيمة مثل
الحيوى والفحم  (Bio-Oil) الحيويالزيت  من الكتلة الحيوية الصلبة بشكل فعال من حيث التكلفة ف 

(Bio-Char )  بتصميم مبتكر ومبسط يتطلب مدخالت مادية أقل وتكاليف صيانة أقل وعدم وجود غاليات أو معالجة تتمب   تقنيتهم
 .لمياهل

 

City Light Capital  
http://www.citylight.vc 

 ILشيكاغو، 
 City Light  كات حيث توجد ي الشر

كة لرأس المال االستثماري تسىع جاهدة لالستثمار ف  هي شر
ة بي   النتائج المالية والتأثب  االجتماعي القابل للقياس  .عالقة مباشر

 

North Suburban Tree Service, Inc.  
www.northsuburbantree.com 

 جيبسونيا ، بنسلفانيا ، الواليات المتحدة األمريكية
  

North Suburban Tree  ي غرب والية بنسلفانيا  العوائق األرضية إلزلهاول مق لتنظيفهي أكبر
ف 

ي تكرس اعمالها وهي 
ي المجتمعات الت 

 مستداًما وتؤدي إىل تحسينات اجتماعية واقتصادية ف 
 
ي تعزز مستقبًل

للتحسينات البيئية الت 
كيب .تمارس فيها أعمالها ي و  بذر وال (الكمبوست) السماد  مرشحات جراب مهتمون بب 

 . هالتغطيالمائ 

 
  

SCANDI ENERGY AS 
www.scandienergy.no 

وي    ج  النغوس ، الب 
  

 صانع مصانع التغويز
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 American BioChar Company  

https://ambiochar.com 
 نايلز ، ميشيغان ، الواليات المتحدة

  
 لفحم الحيوي وخالطات الفحم الحيوي. ُمصنع وموزع ل

  

 

Soiltest Farm Consultants 
www.soiltestlab.com 

ة موىس ، واشنطن  بحب 
  

ات واالستشارات لتعزيز الممارسات الزراعية  ي واشنطن تقدم خدمات المختبر
كة مملوكة للموظفي   ف  هي شر

بة وخصوبة الحقلالمستدامة و   .الحفاظ عىل صحة الب 

 
York Region Environmental Alliance 

www.yrea.org 
  
  

YREA  ي الفحم
ية بيئية بحثت ف  ي أونتاريو مع خطط إلجراء مزيد من اللألشجار الحيوي هي مؤسسة خب 

ية والزراعة ف  بحث عن الحض 
 منظومة اجتماعية خاصة بالفحم الحيوي.  استخداماتها وإنشاء

 
ICHAR Italian Biochar Association  

www.ichar.org 
  

ي عام  (ICHAR) اإليطالية الفحم الحيوي جمعية
بهدف عام هو  2009هي منظمة غب  ربحية تأسست ف 

التوضيحية والمشاري    ع التعليمية المتعلقة بإنتاج  تعزيز الحلول والتقنيات والدراسات المتقدمة واألنشطة
بة و  ي الزراعة لتحسي   خصوبة الب 

ي أكسيد الكربون حجز واستخدام الفحم الحيوي ف 
ي  ICHAR يقع مقر .ثائ 

ف 
ي فلسفةفلورنسا 

كون ف  كات خاصة ومؤسسات عامة ومواطني   بسطاء يشب   ، ويتألف من باحثي   ومهنيي   وشر
ي  ICHAR ، أصبحمر السني    عىل .الفحم الحيوي

ي  الفحم الحيوي نقطة مرجعية ف 
، حيث زاد عدد األعضاء عىل المستوى الوطت 

ي ألعضائها  .ومبادرات البحث والنشر 
ام االجتماعي والماىلي والثقاف  ، وتنفيذ إجراءات تهدف إىل: تعزيز تتم متابعة األهداف من خالل االلب  

ي الزراعة والبيئة الفحم الحيويدور ونشر 
ي الدراسات والمشاري    ع ؛ ؛ف 

وي    ج والمشاركة ف  إنشاء شبكة وطنية من األفراد والمؤسسات  الب 
كات ؛ ي  .نشر دورات تنظيم المعرفة واالجتماعات والندوات والمؤتمرات والشر

التعاون مع المنظمات األخرى ، الوطنية واألجنبية ، الت 
ي عام  .تسىع لنفس األغراض

يىعي بالفحم الحيوي كمحّسن  ICHAR حصلت ، 2015ف  اف التشر من قبل وزارة الزراعة اإليطالية عىل االعب 
بة للزراعة اإليطالية  .للب 

 
 

Sumitomo SHI FW 
/fw.com-https://www.shi 
  

Sumitomo SHI FW  ي
كة رائدة عالمًيا ف   عالية القيمة للمرافق ومولدات  تقنياتهي شر

 
اق وتوليد البخار ، حيث تقدم حلوًل االحب 

مداخن  يفتنظ غطي ن، حيث الطبقة المميعة تقنيةتتوسع حلولنا إىل ما هو أبعد من  .الطاقة المستقلة والبلديات والعمالء الصناعيي   
 الخاىلي من الكربون ، والتغويز واالنحالل الحراري ، ومراجل تسخي   النفايات ومجموعة كاملة من اتغاز ال

اق الوقود باألكسجي  
، واحب 

نحن نفخر بأنفسنا لكوننا قادرين عىل تحويل أكبر مجموعة من أنواع الوقود منخفضة الجودة ومواد النفايات  .خدمات ما بعد البيع
ي وبخار ميسورة التكلفة لعمالئنا بشكل نظيف وموثوق الصلبة

ي  .والحرارة المهدرة إىل طاقة وحرارة وغاز تخليق 
يعتمد هدفنا المتمثل ف 
ي 
ة ف   موهبة الذين يتمتعون بأعمق الدراية والخبر

توفب  حلول الطاقة المستدامة لجميع أنواع تطبيقات الطاقة عىل األشخاص األكبر
 .الصناعة

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://ambiochar.com
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 روبرت جيليت                                                يرة الصورة الكب

ة للعقل وتقدير أفضل  عىل Covi d-19 الجهود المبذولة لتحقيق مناعة القطيع من خالل التطعيم ضد عرفنالقد                أرقام محب 

ضخامة الخدمات  ، ولكنأمر ال يصدق بما فيه الكفايةعة إن إمكانية تطوير مثل هذه اللقاحات بهذه الش  .لحجم الحملة العالمية

 .عن ذلك أهمية للتسليم ال تقل اللوجستية

الرتفاع  تطوير واختبار لقاحلقد أكملنا  .صناعة الفحم الحيوي تدور حول المكان الذي كنا فيه مع اللقاح منذ حواىلي أربعة أشهر

كما وجدنا  .ما نحتاجه اآلن بشكل عاجل هو تصنيعها وتوزيعها وإدارتها .٪ من أنها ستنجح95نحن متأكدون بنسبة و  األرض حرارةدرجة 

 فإن ،  Covid مع لقاح
ً
 .هذه هي المشكلة األكبر رعبا

ي تتطلب فريقا ل إلزالة الكربون ( XPRIZE)جديدة  Xجائزة تتطلب  هذه المشكلة تصادف أن
وط المسابقة. حلهوالت  ي شر

 ف 

حجم حيث المن   اضعاف ست اإلنتاج يجب أن تزيد مجموع كن، ول CO 2 (م يو / طن) يوميا واحد طن  مطلوب نماذج اولية إلزالة

ي كل  هي  الفحم الحيوي يقة الوحيدة للقيام بذلك باستخدام.  الطر (Gigaton) نجيجا ط نطاق  للحصول عىل 
من خالل االنتشار ف 

ي الية التطعيم والجهود   ، مكان
 .الدولية كما هي ف 

ي 
ي مدى xprize ل  النموذج الكبب  للنماذج األولية  ف 

طن بالسنة  ونحن قد نحتاج اىل  275،  المنشآت الفردية ممكن أن تنتج ف 

جيجا طن من كم مرب  ع( لسطح األرض او مامقداره اثني   مليون منشآة فحم حيوي إلزالة 34.5ميل مرب  ع ) 13منشآة فحم حيوي لكل 

ة كما هو  . وهذا يتطلب ان تكون منشأت الفحم منتشر
ً
ي اكسيد الكربون سنويا

إنتشار محطات الوقود بالواليات المتحدة األمريكية  ثائ 

كب   الذي يحكمه بشكل أساىسي اليوم،  
 . توافر مصادر الكتلة الحيوية المستدامةهو مع الب 

أعىل  )BīCRS( الكتلة الحيوية وتخزينها من إزالة الكربون قيمة )ICEF(  برودة االرض  اآلن بعد أن رفع منتدى االبتكار من أجل

ي كتابه الجديد عن أزمة المناخ  غيتسبيل ،  BECCS من
طريقة غب  فعالة للغاية  (DAC)مفهوم  مسك الهواء المباشر  " أن أوضح ف 

ي العالم الكربون مشكلة حلل 
 إىل التوسع إىل نسو  ، المتبقية من تقنيات إزالة الكربون القليلة ةواحدوالفحم الحيوي ”،  ف 

ً
حتاج حتما

 .جيجا طنتصل اىل  مستويات

ي إنتاج مليار طن من الفحم الحيوي  IBI ، أعلنمدى السنوات الخمس الماضية عىل
أن رؤيتنا للعالم تتمثل ف 

، يمكننا أن نصل اىل XPRIZE التعلم لدينا الحاىلي باإلضافة إىل منحت   ربما، مع .عاًما 50قد يستغرق  األمر أن اعتقدنا .سنوًيا

ا هناك   .الحيوي سنة الفحم  2021أشع، مما يجعل بوقت  كثب 

 .IBI الضمنية هنا هي فقط آراء المؤلف وقد ال تعكس الموقف الرسمي لـ اآلراء المعير عنها أو 

لتصل إىل تجمعات أكبر من المواد الخام. التقديرات الواردة هنا ، األكبر من هذا المتوسط   المنشآتتفضل وفورات الحجم حالًيا 1
ض أن  ي تفب 

ي  غاز  لمسك الحيوي الفحم قدرة معاملوالت 
اء -شمل انبعاثات دورة ي، ال  2.0محافظ ال الكربون اكسيد  ثائ  الحياة لشر

بة ، مما قد يؤدي إىل الالكتلة الحيوية ، واإلنتاج ، والتطبيق ، أو تآزر تقليل  ي الب 
نتاج إل  الطلبغازات الدفيئة للفحم الحيوي والنباتات ف 

 أكبر أو أقل إىل حد ما للوصول إىل الهدف. 
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 موجزات إقليمية

 أوروبا
ي إزالة الكربون.  المسستشارون البيئيون 

 
     ترى  أن الفحم الحيوي سيصبح ذو شأن عاىلي ف

كة ي ألمانيا تروج الستخدام الفحم الحيوي كمادة مضافة لمواد البناء مثل الخرسانة والمالط عىل الجائزة األوىل  حصلت شر
 
ناشئة ف

ي 
 
       خطة العمل.  مسابقة ف

كات إعادة  تقوم▪  وي    ج بدراسة المزايا االقتصادية والبيئية لتفحإحدى شر ي الب 
 
 من حرقها م المخلفات الحيويةيتدوير النفايات ف

 
كخطوة  بدال

ي تحديد ما إذا كان يجب اإلنتاج أم ال
 
       .أوىل ف

ي  عام تاثن▪ 
 
ويحية )كروز(  سوف تطلق ف ي  متقدمةتحتوي عىل تقنيات  2026و 2024ان من السفن الب 

 
من   تنقية مياه الضف الصحي ف

ي تقدمها نظمةأ
.  تي   مع خيارات لتقديم وحدتي   اخرييScanship  الت 

 
     مستقبال

كة ةالمشارك ةكارول ريوس ، المؤسس تم اختيار▪  ي  امرأة قيادية 100أفضل  ، كواحدة من Husk Ventures لشر
 
ي عام  إسبانياف

 
 .      2020ف

 أفريقيا
 ي دير ماالوي للدواجن الفحم الحيوي  تغذية للحصول عىل بعض النصائح حول

 
 .، انظر إىل تجربة الراهبات ف

  ي جنوب
 
  .فرصة عمل 1000خلق . مصنع فحم متنقل واحد. إفريقيا: بلدية واحدةف

 جنوب امريكا
  ي جامعة سينتيفيكا ديل سول ، عىل تمويل سيمكن من إضافة نموذج أوىلي لمبادل حراري إىل مفاعل حصل الدكتور برينتون

 
الد ، ف

ي وإجراء تحليل لدورة الحياة عىل النظام
 
 .للفحم الحيوي الحرف

 أمريكا الشمالية
وع  ▪ عي   الغابات يحط  فاقد من  الحيوي)واشنطن( إلنشاء محطة تجريبية لصنع الفحم   وادي ماثيومشر  بالواليةويطلب بدعم من المشر

كة غب  ك$   160،000        .القطاع الزراعي  -اىل–الغابات  C6ة    ربحيالمساعدة للشر
ت بعد أن أغلق مصنع للورق أبوابه ،▪  ي  اشب 

كات الناشئة  إيست ميلينوكيت بوالية مي    بلدةالعام الماض  العقار مع خطط الستضافة الشر
كة الفحم  انهاتبدو  ين المستأجر المستفيدين أوىل  . قائمة عىل الغاباتال مع وجود  (new biochar company) جديدةال الحيويشر

ي السنة األوىل من العملية معتمد  كمقدم  CO 2 من طن 000،10لكسب  خطط
 
 ين ذات المساحة منشأة متعددة المستأجر تكون الس  .ف

ي  200000
       .ت أوروبية الصنعقدم مرب  ع ستوفر لها الحرارة عن طريق وحدة حرق الهوائ 

مي   قام احد، اىل تفضيالت قطيعه الغذائية من خالل االنتباه▪  ي أونتاريو وسيلة  األلبان بصناعة المخض 
 
لتحسي   معدالت وجدت مزارع ف

ي ماشيته
 
      .الصحة والنمو ف

كة فحم المشحي   من أحد  ، سنوات خمس قبل▪  اليوم يقوم  . ميليسا من شخص يدع الفحم الحيوي عن  سمعتكساس ب  محلية شر
كات بعيدة   بة لشر ويد الفحم الحيوي ويبتكر مزيًجا من الب  ي تقع ببب  

كة. واشنطنكالت  ع بخلط وبي Backwoods Biochar تقوم شر
ي إنتاج الفحم الح Petey Green Living Soil مايسىم

 
ي  وتوزي    ع ، يوي الخاص بهاوتخطط للبدء ف

       .هذا المزي    ج عىل الصعيد الوطت 
ي  يقوم▪ 

 
ي بوالية كاليفورنيا هنود بومو ف

الحيوية / الفحم الحيوي والذي سيتم استخدامه لتقليل مخاطر حرائق  ببناء مصنع للطاقة ليك كاونت 
ي أقنعة

 
       .N95 الغابات وتوفب  المواد الخام للفحم المنشط الستخدامه ف

كة  ▪  تا   هدم شر ي ادمونتون، ألبر
 
ي تحديد المواد الخام الفحم   تتبع النفايات تقوم بعمل تجربة عىل برنامجف

 
ي مجاري  الحيويللمساعدة ف

 
ف

       .النفايات
ي اختيار مشاري    ع إزالة الكربون  ▪
 
ي أن تصبحف

 
ي من الكربون بحلول  لمساعدتهم عىل تحقيق هدفهم المتمثل ف عام العلم سلتر

ي  اعتمدت مايكروسوفت ،2030
 
كات  CO (CORCs) 2 شهادات إزالة  ، عىلخططها  جزء من ف  Rainbowالحيويفحم للمن ثالث شر

Bee Eater   ،)اليا  .(     فنلنداCarbofex ) )ألمانيا ( و Carbon Cycle -الكربون دورة )أسب 

 امنتًجا وممارًسا وع 40 عقد ▪
ً
ي أبريل  لما

اضية ف  لرسم خارطة طريق للتنمية المستقبلية  2020ومهندًسا للفحم الحيوي ورشة عمل افب 
ي شمال غرب المحيط الهادئ وما وراءه

ي . لصناعة الفحم الحيوي ف 
ي  منتدى تم تقديم العديد ف 

ي  بالفحم الحيوي الرف 
ف 

 .      ورشة العمل متاحر لللتقري تنفيذيالموجز المسودة  . أكتوبر 
كب   ▪ 

ي جامعة أركنساس  الحيويبحوث الفحم  عىل الب 
مثل  حيوان من ال نتائج الجانبية للإيجاد استخدامات يركز عىل  باين بالف -ف 

       .جراد البحر وريش الدجاج قشور 
  .      لسكك الحديدية وأعمدة المرافقروابط ا قيمة الفحم الحيوي المصنوع من▪ Perdue  تستكشف جامعة

ي تأثب  الفحم  جامعة مينيسوتا و▪ 
  .      والمرونة صحة الغابات عىل الحيويتبحث ف 

 Aاليا والمحيط الهادئ  أسب 
  ي

اليا الغربية ف  ، أسب  طحن االنحالل تقنية  ستسخدم لكل ساعة  طن 1.5 تاجية تعادلوحدة تثقثفية ذات قدرة ان ، كوىلي
طن سنوًيا من النفايات الحرجية والزراعية  8000و  طن سنوًيا من النفايات الصلبة البلدية 4000سيقوم المصنع بتحويل  . الحراري
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سيتم و سيتم بيع زيت االنحالل الحراري الخام كوقود سائل للصناعة المحلية ،  و  .إىل زيت االنحالل الحراري الخام والفحم الحيوي
بة كمحسنبيع الفحم الحيوي    .للب 

ي   ة الهندسية العملية قد  20مع ماشية مرئر ي قابلة للتوسع -طور وحدة  حرق حجميةعاما من الخبر
كوسيلة   تستخدم الرمل المعدئ 

 .نقل الحرارة

 

 أخبار يمكنك استخدامها
عىل تقليل غازات االحتباس الحراري واالنبعاثات الضارة مادة مضافة مختلفة مسوقة تجارًيا لقدرتها  12عندما تم اختبار 

 .انت النتائج استثنائيةوك ثم حاولوا تغطية الروث برب  ع بوصة من الفحم الحيوي. ، لم يحدث أي فرق روث الخنازير من

 Patchاءلة يهو واجهة برمج ي تحتاج  بناء  عىل حساب االنبعاثات أرصدة إزالة الكربون تطبيقات تعمل عىل أتمتة شر
الت 

ك كة إىل  اتالشر كات بتقييم وتعويض انبعاثات النطاق وهناك . أحد المستفيدين Ecoera ازالتها. شر كة أخرى تقدم خدمة تسمح للشر شر

 Watershed Technologies هي و   3و  2و  1

  

  

 ذات الصلة بالفرص والوظائف والتعليم (Biochar) ي الفحم الحيو  

ات الكربون األخض  سلسلة  تي   تتكون كل جلسة من .  يونيومارس اىل من  تستمر سوف  محاض   25مدة كل منهما  محاض 
لتسجيل ا عىل اليةلتحصل سجل مجانا اآلن  . الرطب(-)الفحم الحيوي فحم-هيدروباستخدام الفحم الحيوي وال التطور  عن دقيقة

ا مقاطع فيديو من .
ً
نت سبعة وأربعي    تتوفر أيض ا ندوة عبر اإلنب 

ً
 . تم إجراؤها مسبق

ي 
بيب  شميدت ونيكوالس -هانز مع الويبينار Fachverband Pflanzenkohle  تستضيف ،2021مارس  9ف 

ة و الحادثة والتعديالت  (EBC) الحيوية للفحم ة األوروبيشهادالعن أهمية التصديق، مبادئ   الحديث هاجمان ي اآلونة األخب 
تطورات الف 

 .EBC ب  ةبرنامج التحكم والشهادة الخاص Heike Renner سيقدم .  C-Sink market)اسواق التخلص من الكربون ) كذلك خرى، واأل 

ي  USBI المتحدة االمريكيةمواد جديدة أضيفت اىل مبادرة الفحم الحيوي للواليات 
 وتشمل قاعدة البيانات التعلم ف 

  لعواصفلدليل مينيسوتا 

 سات : ممار د. براندون آر سميث NRCS808 بة  لصحة الب 

 ي صناعة األلبان الفحم الحيوي إمكانية
 لتعزيز االستدامة ف 

  الحيوي والفحمالنحالل الحراري لجامعة والية واشنطن منشورات 

ا Chemosphere تصدر المجلة المرموقة خاًصا بعنوان "تحويل نفايات الكتلة الحيوية الصلبة إىل مادة نانوية لمعالجة  إصدارً

 .  2021مارس  31حت   الطلبات الورقية يتم قبول."  النفايات الخطرة

A عدد خاص جديد من Energies تطويعها النفايات إىل الطاقة  " بعنوان : ي
: الطاقة الحيوية والفحم النبائ  ي

المجلد الثائ 

ي  . طلبات قبول مفتوحة اآلن و"  المستدامة والمواد
 2021.    ، نوفمبر  10لتقديم الطلبات المخطوطة:  الموعد النهائ 

الموعد  . ويقبل الطلبات مفتوح اآلن" بعنوان "مركبات الفحم الحيوي للمعالجة البيئيةMolecules  إصدار خاص جديد

ي هو 
    .2021أبريل  30النهائ 

ي . "  االستدامة وإدارة نفايات الخشب تقييمات" سيكون بعنوانForests  عدد خاص عن
لتقديم  الموعد النهائ 

 .2021أغسطس   :10 المخطوطات

كة. لديه موضوعان جديدان قد يكونان موضع اهتمام ntiersFro ناشر الوصول المفتوح iers in Biomass Front  تقبل شر

 Pyrolysis ي التهديدات . 2021أبريل  5حت   تقديم الملخصات  . جديدة مقاالت  التقديم مفتوح ويمكن قبول العالمية للتنوع البيولوجر

الكربون  مسكإدارة الغابات لزيادة : كانت حول موضوع  2021لعام   خدمة الغاباتو   الفحم الحيوي ندوة عبر الويب عن أول

ها من والعديد ة هذا االصدار ال يزال بإمكانك مشاهد . الفحم الحيوي باستخدام ات عن بعد الدارة الغابات بالواليات  غب  المحاض 

 .من األشهر الماضية المتحدة األمريكية
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https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/biochar_biomass
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/Volume_II_Bioenergy_Biochar
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https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://forestrywebinars.net/webinars/forest-management-for-increasing-carbon-sequestration-with-biochar/%3Fsr%3Dwp~upcoming
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Biochar Production in the 

Forest Virtual Demonstration 
March 10, 2021, 2 pm PST (US) 

Register: 

https://www.rffi.org/biochar/ 

 Biomass Conference & Expo 

March 15 - 17, 2021 

Includes multiple panels discussing the 

increasingly popular topic of biochar. 

http://www.biomassconference.com/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustainable, Safe, Effective 

Production & Use of Biochar  
April 10 & 11, 2021 Tamworth, N.S.W. 

Australia - Interactive Workshop - How 

to Commercialise a biochar business   

https://anzbig.org/events 
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https://www.rffi.org/biochar/
http://www.biomassconference.com/
https://anzbig.org/events
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 ةث جديدو بح

مقالة مدرجة في أحدث القوائم الشهرية املتاحة على  250حوالى من والتي اختيرت  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

شهر سيرسم صورة أكمل بكثير مما ، فإن استكشاف هذه القائمة كل  فى االعمال. إذا كنت تريد حًقا معرفة ما هو الحيوي 

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

 .IBIاإللكتروني كل شهر من خالل االنضمام إلى 

 

       : FTIR مالءمة خالية من ❖

 JanuJanu, R, V Mrlik, D Ribitsch, … J Hofman - Carbon Resources, (2021) “Biochar Surface Functional Groups as Affected by 

.” Elsevier.  Biomass Feedstock, Biochar Composition and Pyrolysis Temperature

. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2588913321000119 

املجموعات الوظيفية في الفحم الحيوي  .درجة حرارة االنحالل الحراري أكثر أهمية من وقت اإلقامة لخصوصية املجموعات الوظيفية" :من النقاط البارزة

 " .من املواد األولية الغنية باللجنين تكون أكثر مقاومة للحرارة

       : بعيًدا افركها ❖

Simmons, AT, AL Cowie, CM Waters - Science of The Total Environment, (2021) “Pyrolysis of Invasive Woody Vegetation for 

.” Elsevier.  Climate Change Mitigation PotentialEnergy and Biochar Has 

. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721003442 

الحراري في الحد من وحرق املخلفات في املوقع، نتج عن سيناريو االنحالل  (INS) نانوغرام فرك الغازية األصلي بالنسبة إلى تساقطت " :من املستخلص

الذي -2  واط في املتر-4  10×  1.06عاما بعد املقاصة ، وكان أكبر من التخفيض البالغ  INS  ،25لكل هكتار من تمكن-2  م-W 4  10×  1.28التأثير اإلشعاعي من 

     " .INS حدث عندما تم االحتفاظ بـ

 

 

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

 Facebook  وأعجب بنا على Twitter  تابعنا على

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2588913321000119
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721003442
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  □

وصًفا للمشروع على موقعه على الويب مع تفاصيل االتصال والروابط والصور ؛ يمكن تحديث املوقع مرة  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 د( مناقشة متعمقة ملنشور واحد كل عام من قبل عضو من اللجنة العلمية

 .IBI لى موقع مشروعالشهري ونشره ع

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

     2الباقة الذهبية  □

 .1أ( يشمل جميع خدمات الحزمة 

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

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

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

 عدوالر لكل سنة مشروع ، تدفع في بداية سنة املشرو  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 ، والذين سيدفعون تكاليف سفرهم ورسوم التسجيل )انظر 40السياسات ، عادة

ً
  https: // biochar-  مشارك

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

 وعدوالر لكل سنة مشروع ، تدفع في بداية سنة املشر  15000التكاليف: 

 

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

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

 IBIخطاب التزام يمكن تضمينه في اقتراحك إلى أحد املانحين. إذا تمت املوافقة على االقتراح وتمويله ، يمكن لـ  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 __________ : اإلنتهاء 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 البريد عبر

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

 

 !لدعمكم شكرا
 

mailto:bschorr@ttcorp.com

