األخبارمن املبادرة الدولية للفحم الحيوي
، املبادرة الدولية للفحم الحيوي هي منظمة غير ربحية تقدم منصة لتعزيز تعاون أصحاب املصلحة
 واملعايير البيئية واألخالقية لدعم أنظمة الفحم الحيوي اآلمنة والقابلة، واملمارسات الصناعية الجيدة
ً للتطبيق اقت
.صاديا

نساعد على أن

ملحات من أخبارهذا الشهر
: تتبع األخبار واألفكار واالتجاهات مثل، في إصدار هذا الشهر

األعضاء الحالين
10,000 YEARS INSTITUTE
ADVANCED RESILIENT BIOCARBON
AGRINOVA
AMERICAN BIOCHAR COMPANY
APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC

ARIES CLEAN ENERGY
BC BIOCARBON
BEES SAS
BELLA BIOCHAR CORPORATION
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 S.L.
CITY LIGHT CAPITAL
CLEAN MAINE CARBON
CONCORD BLUE ENERGY

CORIGIN SOLUTIONS LLC
CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

ECOERA AB
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
VANMANDER SL
WAKEFIELD BIOCHAR
WOKA FOUNDATION
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE

❖نرحب بأعضاء ر
الشكات الجدد
❖وداع مغرم جدا لمحرر ر
 بوب جيليتIBI النشة اإلخبارية
❖التقويم
❖ بحث جديد

ً
..... . شركات أعضاء جدد، مرحبا
BELLA BIOCHAR CORPORATION
www.bellabiochar.com/
Hamilton, ON, Canada
ً
.عضويا
 فحم حيوي معتمد، ه رشكة تصنيع كندية ذات جودة عالية
 يBella Biochar

MONTEREY PACIFIC , INC.
http://montereypacific.com
Soledad, CA
/
 من قبل المالكي المشغلي1992  يف ينايرInc. (MPI) ،Monterey Pacific تأسست رشكة
الخبة الزراعية التطبيقية المهنية لمزارع كروم العنب
 رMPI  توفر.Kim McIntyre  وSteve
.الواقعة يف منطقة الساحل األوسط يف كاليفورنيا

SUSTAINSCAPE , INC.

https://www.sustainscapeflorida.com/
Boynton Beach, FL
 رشكة للعمل عىل المسطحات الطبيعية المستدامة
 مشاتل للنباتات المحلية زالصالحة لألكل
 سماد عضوي

 ...وتجديد عضوية شركات !
10,000 YEARS INSTITUTE
https://www.10000yearsinstitute.org/
Forks, WA, US
لمجتمع يف مستجمعات المياه الحرجية.
ا
والتعليم
،
البيئية
والخدمات
،
التطبيقية
البحوث
تجري
منظمة غب ربحية
ي

C IRCLE CARBON S.L.
https://circlecarbon.com/
Bunyola, Spain
ً
ر
ه شكة تصنيع كندية ذات جودة عالية  ،تنتج فحم حيوي معتمد عضويا.
 Bella Biocharي

ECOTOPIC AB
https://ecotopic.se/
Kolmården, Sweden
 Ecotopic ABه رشكة استشارية متخصصة ف تطوير سوق الكربون الحيوي كخطوة نحو ممارسات زراعية ر
أكب استدامة.
ي
ي

LERCHENMÜLLER CONSULTING
Freiberg, Germany

Metzler Forest Products ،LLC
www.metzlerforestproducts.com
ريدسفيل  ،بنسلفانيا  ،الواليات المتحدة
رشكة منتجات الغابات

WAKEFIELD BIOCHAR
https://www.wakefieldbiochar.com
Columbia, MO
ر
.
عال الجودة يمنح مزارعك أفضل فرصة للنجاح ألنه يساعد يف إنشاء تربة أكب صحة مع تطبيق
 Wakefield Biocharهو محسن تربة ي
واحد فقط من الفحم الحيوي المتمب الخاص بنا  ،سبيد من المادة العضوية يف تربتك وتساعد العنارص الغذائية والماء عىل الوصول إل
جذور النباتات بشكل موثوق مع نتائج رائعة لسنوات .وكمبة إضافية  ،يساهم الفحم الحيوي يف تقليل غازات االحتباس الحراري يف
ً
ً
الت تم نسيانها
غالفنا الجوي عن طريق إعادة الكربون إل الببة .الفحم الحيوي ليس منتجا جديدا .إنه يف الواقع حل لصحة الببة الرائعة ي
عىل مر السني .من خالل التوجيه اللطيف  ،يسعدنا المساعدة يف تذكب العالم بفوائده.

وداع مغرم جدا لروبرت جيليت
ً
الت
عىل مدى السنوات األرب ع الماضية  ،حصد  IBIوالعدد المبايد من مشب يك الرسائل اإلخبارية (>  15ألفا يف آخر إحصاء!) الفوائد ي
منحها مجتمع الفحم الحيوي من قبل محررنا المتطوع  .Bob Gillettكرس بوب مئات الساعات للبحث عن أوراق مراجعة األقران
وه مهمة ليست هينة حيث ارتفع عدد المقاالت  ،ال سيما يف الجانب
المتعلقة بالفحم الحيوي باإلضافة إل ما يسىم باألدب الرمادي  -ي
ر
ر
يكتف بوب بقائمة المقاالت فحسب ،بل كان يسلط الضوء عىل العديد من المقاالت
األكب إثارة لالهتمام
البحت  ،وخالل فبة عمله لم
ِ
ي
ً
السع غب المحدود للحصول عىل معلومات
بطريقته المخترصة والفكاهية يف كثب من األحيان .سنفقد مواهبه التحريرية جنبا إل جنب مع
ي
ّ
إل وإل مجلس  IBIيف شكر بوب عىل
ورؤى جديدة بينما سينتقل بوب لمتابعة شغف ومسائل شخصية إضافية .آمل أن تنضموا ي
مساهمته الهائلة يف صناعة الفحم الحيوي وأتمت له التوفيق يف مساعيه المستقبلية.

من أين من هنا؟
ً
بينما نسع لملء مكان بوب  ،يؤسفنا أن نقول إن رسالتنا اإلخبارية ستحتوي عىل معلومات أقل تنسيقا اعتدت عىل قراءتها .قد يستغرق
بالصب بينما نعود إل مستوى التمب الذي أنشأه.
منا العثور عىل شخص قادر وملبم مثل بوب بعض الوقت ونأمل أن تتحىل
ر
نحن ندرك أن هذه مسؤولية كببة لمتطوع واحد .بالنظر إل ذلك  ،يود مجلس  IBIإنشاء هيئة تحرير متنوعة تمثل مناطق جغرافية
ً
مختلفة باإلضافة إل وجهات نظر أصحاب المصلحة للفحم الحيوي .نود أيضا تحديد شخص مستعد وقادر عىل إدارة هيئة التحرير هذه
نش الرسالة اإلخبارية والتعاون مع المسؤولي عن ترجمة ر
وتحمل مسؤولية ر
النشة اإلخبارية إل العربية والفرنسية واإلسبانية .إذا كنت
ً
ر
شء ستكون مؤهال لتوليه  ،فب رج إرسال خطاب اهتمام واستئناف العمل إل.info@biochar-international.org :
تشعر أن هذا ي

املبادرة الدولية للفحم الحيوي
املبادرة الدولية للفحم الحيوي هي منظمة غير ربحية تقدم منصة لتعزيز تعاون أصحاب املصلحة ،
واملمارسات الصناعية الجيدة  ،واملعايير البيئية واألخالقية لدعم أنظمة الفحم الحيوي اآلمنة والقابلة
للتطبيق اقت ً
صاديا.

نساعد على أن

عب اإلنبنت
مبادرة الفحم الحيوي الدولية  -سلسلة ندوات تعليمية ر
ر
الحضية و الفحم الحيوي
الغابات

ً
مساء بتوقيت رشق الواليات المتحدة
 31مارس 1:30 - 12:00 • 2021
المزيد والمزيد من المدن تتبت استخدام الفحم الحيوي ف ممارسات الحراجة الحرصية منذ أن كان ر
مشوع ستوكهولم –الفحم الحيوي
ي
ً
ائدا لهذه الممارسة منذ عدة سنوات .لقد تجاوزت الفوائد منذ فبة طويلة إطالة عمر األشجار الحرصية إل تحسي إدارة مياه األمطار.
ر
عب اإلنبنت وجهات نظر جديدة حول فوائد استخدام الفحم الحيوي يف البيئات الحرصية .قام ،Henry Kuppen
ستقدم هذه الندوة ر
ر
مستشار التشجب والمدير اإلداري لشكة  ،Terra Nostraبإجراء أبحاث تتعلق بنمو األشجار باستخدام الفحم الحيوي عىل مدار
الت تحدد استخدام الفحم الحيوي يف زراعة أشجار جديدة  ،ونقل
السنوات الثالث الماضية .وسيناقش العديد من دراسات الحالة ي
اشجار عمرها ما يقرب من  100عام وتحسي البيئة المتنامية لألشجار الناضجة يف المناطق الحرصية الهولندية.
أصبحت مينيابوليس ،مينيسوتا رائدة يف االستخدامات الحرصية للفحم الحيوي بفضل جهود  .Jim Dotenتم استخدام الفحم الحيوي
تأت من الطريق  ،ولتصفية الملوثات الحيوية القولونية و  .PFASلقد عمل
الت ي
بتوجيهات  Jimالستعادة األشجار المجهدة من االمالح ي
بالتعاون مع باحثي يف معهد أبحاث الموارد الطبيعية لفهم تباين استخدام الفحم الحيوي لالستخدامات النهائية المختلفة .سيناقش
المحىل.
الت تمت حت اآلن باإلضافة إل خطط مينيابوليس المستقبلية إلنتاج الفحم الحيوي
ي
جيم التجارب ي
ً
ً
دوالرا لغب األعضاء
مجانا ألعضاء  IBIأو 40
للتسجيل:
يشمل التسجيل الوصول إل ر
عب اإلنبنت.
الشائح وتسجيل الندوة ر
أعضاء  :IBIيمكن لألعضاء التسجيل عن طريق تسجيل الدخول إل حساب عضويتك ثم االنتقال إل موقع األعضاء فقط (قم بالتمرير
ألسفل إل قسم "العروض التقديمية واألسئلة الخاصة بالندوة الدولية .)IBI
ر
ً
دوالرا.
غي األعضاء يف  :IBIيمكن لألعضاء غب األعضاء يف  IBIالتسجيل هنا مقابل رسوم قدرها 40
ر

المتحدثون:
ر
هيي ر ر
كوبي
هبي كوبي هو المدير اإلداري ل  ، Terra Nostraمركز االستشارات والمعرفة لألشجار والببة يف هولندا
ً
ولديه ر
أكب من ً 30
الخبة يف قطاع رعاية األشجار .هبي مبتكر ويطور حلوال لإلدارة (العملية)
عاما من ر
والقضايا المتعلقة بالسياسات لألشجار يف البيئة الحرصية.

جيم ر ر
دوتي
خبة ً 35
البيت .باإلضافة إل شهادته الجامعية يف
عاما يف المجال
جيم
جيولوج محبف مرخص له ر
ي
ر ي
الجيولوجيا  ،يحمل جيم ماجستب إدارة األعمال وماجستب العلوم يف السياسة البيئية واإلدارة .يتمتع
عاما وعمل ف إدارة الصحة بمدينة مينيابوليس عىل مدار ً 11
بخبة استشارية تزيد عن ً 20
عاما الماضية.
ر
ي
ً
هيدرولوج يف فريق تطوير
الوطت للجيش كخبب
أمض جيم عاما يف جنوب أفغانستان مع الحرس
ر ي
ي
األعمال الزراعية .خالل هذا الوقت نظر ألول مرة يف الفحم الحيوي لتحسي صحة الببة يف المنطقة.
واصل جيم عمله عىل الفحم الحيوي مع مدينة مينيابوليس.

المنسق :جيمس ماكفيل
ً
أيضا العضو المنتدب ر
لشكة Sequest Ltd
جيمس زميل ورئيس للفحم الحيوي يف خارطة المناخ .وهو
ويعمل كمستشار تجاري ر
لشكة .Carbon Gold
باستخدام مؤهالته من الجامعة الزراعية الملكية  ،طور  Cirencester - Jamesثروة من المعرفة التقنية
الماض حول استخدام تعديالت الببة الغنية بالكربون عىل أساس الفحم الحيوي .أخذ
عىل مدار العقد
ي
ً
استمرار تدفق الكتلة الحيوية لتيار النفايات إلنشاء منتجات تعوض الكربون بطريقة حميدة بيئيا  ،مما
يستفيد بشكل ر
مباش من االلبام بالمبادئ البيئية واالجتماعية ومبادئ الحوكمة الحديثة.
للمزيد من المعلومات:
لمزيد من المعلومات أو إذا كان لديك أي أسئلة حول التسجيل  ،ر
وت إل  Caroline Peatعىل
يرج إرسال بريد إلكب ي
.cpeat@ttcorp.com
تريد أن تصبح عضوا يف IBI؟ قم بزيارة صفحة العضوية الخاصة بنا للمساعدة يف دعم .IBI

الروزنامة

Biochar Production in the
Forest Virtual Demonstration

Sustainable, Safe, Effective
Production & Use of Biochar

March 10, 2021, 2 pm PST (US)
Register:
https://www.rffi.org/biochar/

April 10 & 11, 2021 Tamworth, N.S.W.
Australia - Interactive Workshop - How
to Commercialise a biochar business
https://anzbig.org/events

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
Photos by Unknown photographers licensed under CC BY-SA

بحوث جديدة
فيما يلي بعض األوراق التي كتبها أعضاء  IBIوالتي اختيرت من حوالى  250مقالة مدرجة في أحدث القوائم الشهرية املتاحة على
الصفحة الرئيسية الخاصة بأعضاء  .IBIتم جمع هذه من قبل  Abhilasha Tripathiلتجلب لك الجانب التقني من أخبار الفحم
الحيوي .إذا كنت تريد ً
حقا معرفة ما هو فى االعمال  ،فإن استكشاف هذه القائمة كل شهر سيرسم صورة أكمل بكثير مما
تحصل عليه بمجرد قراءة هذه النشرة اإلخبارية .يمكنك الحصول على قائمة األوراق البحثية الكاملة عن طريق البريد
اإللكتروني كل شهر من خالل االنضمام إلى .IBI
❖ Prospective contributions of biomass pyrolysis to China’s 2050 carbon reduction and renewable
energy goals:
Yang, Q., Zhou, H., Bartocci, P., Fantozzi, F., Mašek, O., Agblevor, F. A., ... & McElroy, M. B. (2021).
Prospective contributions of biomass pyrolysis to China’s 2050 carbon reduction and renewable
energy goals. Nature Communications, 12(1), 1-12.: https://www.nature.com/articles/s41467-

021-21868-z

من امللخص :نجد هنا أن نظام التوليد املتعدد للتحلل الحراري الوسيط للكتلة الحيوية يمكن أن يكون ً
مربحا بدون دعم  ،في
حين أن نشره على املستوى الوطني يمكن أن يساهم في خفض انبعاثات الكربون بنسبة  ٪61لكل وحدة من الناتج املحلي
اإلجمالي في عام  2030مقارنة بعام  2005والنتيجة اإلضافية في تقليل انبعاثات ملوثات الهواء
Net-Zero Carbon:

❖

Environment, SM Smith - Communications Earth &, (2021) “A Case for Transparent Net-Zero
Carbon Targets.” Nature.Com. https://www.nature.com/articles/s43247-021-00095-w.

.من امللخص " :بالنسبة إلى تساقطت نانوغرام فرك الغازية األصلي ) (INSوحرق املخلفات في املوقع ،نتج عن سيناريو
االنحالل الحراري في الحد من التأثير اإلشعاعي من -4 W 10 × 1.28م -2لكل هكتار من تمكن 25 ، INSعاما بعد املقاصة ،
وكان أكبر من التخفيض البالغ -4 10 × 1.06واط في املتر -2الذي حدث عندما تم االحتفاظ بـ " INS.
❖ Fungal pretreatment:
Zhang, J, L Wang, H Ni, Q Shi, X Zhang, … H Yu - Fuel Processing, (2021) “Selective Fungal
Pretreatment Favored Pyrolysis Products of Wheat Straw Based on Pyrolytic Polygeneration
System.” Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037838202100028X.

من امللخص" :بعد املعالجة الفطرية االنتقائية  ،زاد إنتاج الزيت الحيوي بنسبة  ، ٪51.09وزادت غلة بعض املنتجات ذات
القيمة املضافة العالية  ،مثل إيزوسوربيد بشكل كبير .عالوة على ذلك فإن الفحم الحيوي الناتج عن االنحالل الحراري من
قش القمح املعالج بالفطر االنتقائي له خصائص امتزاز األصباغ وامللوثات ".

http://www.biochar-international.org
تابعنا على

info@biochar-international.org

 Twitterوأعجب بنا على

Facebook

اعمل مع !IBI
يقدم  IBIالخيارات التالية للتعاون مع املشاريع العلمية .حدد الحزمة األفضل ملؤسستك وأكمل نموذج الدفع املصاحب.
□الباقة الفضية 1
أ) ينشر ً IBI
وصفا للمشروع على موقعه على الويب مع تفاصيل االتصال والروابط والصور ؛ يمكن تحديث املوقع مرة
واحدة في السنة.
ً
ب) يرسل  IBIتحديثا للمشروع في النشرة اإلخبارية الشهرية مرتين ً
سنويا للمشروع
ج) يضمن إدراج املطبوعات التي ينشرها املشروع في التحديث الشهري ملنشوراتIBI.
د) مناقشة متعمقة ملنشور واحد كل عام من قبل عضو من اللجنة العلمية  ، IBIيتم إرساله في تحديث منشور IBI
الشهري ونشره على موقع مشروعIBI.
التكاليف 1000 :دوالرلكل سنة مشروع  ،تدفع في بداية سنة املشروع
□الباقة الذهبية 2
أ) يشمل جميع خدمات الحزمة .1
ب) ندوة عبر اإلنترنت حول خطط املشروع أو التقدم أو النتائج مع موضوع مناسب لجمهور(  IBIندوة عبر اإلنترنت مدتها
ساعة واحدة مع حوالي  100-50مشارك في جميع أنحاء العالم)  ،يديرها  ، IBIويتم اإلعالن عنها ً
عامليا  ،مع جلسة أسئلة
وأجوبة) .يتم أرشفة  Webinarعلى موقع  IBIويمكن ألعضاء  IBIرؤيته (أضف  1000دوالر للوصول املفتوح).
التكاليف 4000 :دوالرلكل سنة مشروع  ،تدفع في بداية سنة املشروع
□الباقة البالتينية 3
أ) يشمل جميع خدمات الحزمة  1و .2
ً
ب) رحلة  IBIإلى مشروعك في وقت يكون فيه جذابا لجمهور متنوع يتراوح من العلماء إلى ممثلي الصناعة وصانعي
ً
ً
السياسات  ،عادة  40مشاركا  ،والذين سيدفعون تكاليف سفرهم ورسوم التسجيل (انظر https: // biochar -
international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/للحصول على مثال للرحالت السابقة).
التكاليف 15000 :دوالرلكل سنة مشروع  ،تدفع في بداية سنة املشروع
يمكن أن تختلف الحزم لكل سنة مشروع (على سبيل املثال  ،قد يختار املشروع الحزمة  1في العام  1و  2من مشروعه
والحزمة  2في السنة  .)3يرجى االستفسار عن الخيارات اإلضافية ومجموعة الخدمات غير املذكورة أعاله.
سيقدم  IBIخطاب التزام يمكن تضمينه في اقتراحك إلى أحد املانحين .إذا تمت املوافقة على االقتراح وتمويله  ،يمكن لـ IBI
العمل مع أوامر الشراء أو العقود  ،كما هو أسهل بالنسبة للمشروع.

املبادرة الدولية للفحم الحيوي
يرجى تقديم اسمك وعنوان الفواتير الحالي:

خيارات التعاون (األسعار بالدوالر األمريكي)
□البالتين 15000 :دوالر
□ الذهب 4000 :دوالر
□وصول اختياري مفتوح للندوة عبر الويب ( 1،000 +دوالر)
□الفضة 1000 :دوالر

املبلغ اإلجمالي املرفق________ : $
□شيك بالدوالر األمريكي □ ً
نقدا بالدوالر األمريكي رقم  MC /التأشيرة ________________________________ _

تاريخ اإلنتهاء  __________ :رمز األمان املكون من  3أرقام __________ :االسم املوجود على البطاقة_____________________________ :
إيصال البريد اإللكتروني إلى / __________________________________ :رقم الهاتف__________________________________ :
يرجى إرفاق شيك أو ً
نقدا أو تقديم معلومات بطاقة االئتمان  ،وإرسالها إلى مكتبIBI:
عبر البريد اإللكتروني ) (BSCHORR@TTCORP.COMأو الفاكس ( )5537-223-202-1أو البريد األمريكي

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

شكرا لدعمكم!

