
 

 األخبار من املبادرة الدولية للفحم الحيوي 
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.

 

  على أن  نساعد

 

       من أخبار هذا الشهر ملحات

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

كات بأعضاء نرحب ❖  الجدد الشر

 الرئيسمن ❖

 لتقديم اوراق بحثيةدعوة  ❖

 التقويم ❖

 جديد بحث ❖

 للمشاركة التماس ❖

 التوظيف ❖

ن تع❖ ن متدربي   يي 

 

كات مرحًبا ،     ..... . جددأعضاء شر
 

CARBOFEX OY. 

wwww.carbofex.fi 
ي ، فنلندا  تامبير

 
Carbofex  هو منتج الفحم الحيوي الوحيد المعتمد منEBC  ي شمال أوروبا والذي يضمن

ف 
ي وعالي الجودة ، مما   Carbofex وي منالفحم الحيعملية إنتاج مستدامة وجودة فائقة. 

نق 
 يجعله مناسًبا إلنتاج األغذية العضوية. 

 

GENESIS BIOCHAR 

https://genesisbiochar.com/ 
 سومرز ، مونتانا ، الواليات المتحدة األمريكية

 

 

 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 

CORIGIN SOLUTIONS LLC 

CORNELL UNIVERSITY 

CUMMINS, INC. 

ECOERA AB 

 

 

http://www.carbofex.fi/
https://genesisbiochar.com/
https://ariescleanenergy.com/
https://www.corigin.co/
https://lehmannlab.cals.cornell.edu/research/biochar/
https://ecoera.se/


ي عمه  تم إنشاء
ي مونتانا ف 

ي تنتج الكهرباء لـ من نفايات الخشب ف 
ك الت  لية التوليد المشي 

 ، و  250
ا
ًل كة  مي   هو عبارة عن فحم معتمد من إدارة   Genesisالفحم الحيوي من شر

بة  كفحم  األمريكية الغذاء والدواء  بة وبناءها.  عضوي محسن للي  والذي يستخدم لتهيئة الي 
بة آلالف السنير  مما  الفحم الحيوي ي الي 

يجعله وسيلة عملية وفعالة لعزل  يمكن أن يدوم ف 
 الكربون. 

 
 

GREEN STATE BIOCHAR 

http://greenstatebiochar.com 
 بارتون ، فاتو ، الواليات المتحدة األمريكية

 
م  لي بالحد من نفايات الكتلة الحيوية وإنتاج فحم حيوي عا Green State Biocharتلي  

ي ذلك إنتاج الطاقة. 
ي عدد ال يحىص من التطبيقات بما ف 

 الجودة يمكن استخدامه ف 
 

NATURAL RESOURCES RESEARCH INSTITUTE 

https://www.nrri.umn.edu 

 
 دولوث ، مينيسوتا ، الواليات المتحدة األمريكية

 
ي تقديم ح NRRIتتمثل مهمة 

لول بحثية متكاملة تقدر مواردنا وبيئتنا واقتصادنا من أجل ف 
كير  مهمة ستدام ومرن. نحن فريق موجه نحو مستقبل م

وع  ، وفريق مهمته الي  عىل المشر
اف عىل الموارد الطبيعية.   ونعمل عىل خلق فرص لإلشر

 

كات والمؤسسات.   ... وتجديد أعضاء الشر
 

CUMMINS INC. 

Minneapolis, MN 

/https://www.cummins.com 

Cummins Inc ي تصمم
كة من قطاعات األعمال التكميلية الت  . هي شر

وتصنع وتوزع وتخدم مجموعة واسعة من حلول الطاقة. وتتنوع 
كة من محركات الديزل والغاز الطبيعي إل المنصات الهجينة والكهربائية ،  منتجات الشر

 
ا
ي ذلك أنظمة البطاريات وأنظمة فضل

 عن التقنيات المتعلقة بمجموعة نقل الحركة ، بما ف 
شيح وحلول االنبعاثات وأنظمة  الوقود وأجهزة التحكم ومناولة الهواء ونقل الحركة والي 

 توليد الطاقة الكهربائية. 
 

RAINBOW BEE EATER PTY LTD. 

/https://www.rainbowbeeeater.com.au 

اليا ي آي سي ، أسي 
 سومرز ، ف 
وهي وأنظمة مؤتمته لتحويل  ECHO2 أنظمة نحن نوفر 

ج الفحم الحيوي منخفض تنت ، مستمر وبنظام  طاقة وفحم الحيويال  الكتلة الحيوية 
 متجددة من مخلفات الكتلة الحيوية منخفضة القيمة. التكلفة وطاقة 

 

SIMEKEN INC. 

/https://www.simekeninc.com 

يطانية ، كندا  النجىلي ، كولومبيا الير
 تصميم / هندسة / تصنيع معدات االنحالل الحراري. 

 
 

 األعضاء الحالين

ECOTOPIC AB 

ENVIRAPAC MONTICELLO 

FOREST CREEK RESTORATION 

GENESIS BIOCHAR 

GLANRIS, INC. 

GREEN STATE BIOCHAR 

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION 

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC. 

LERCHENMÜLLER CONSULTING 

METZLER FOREST PRODUCTS LLC 

MONTEREY PACIFIC, INC. 

NATURAL RESOURCES RESEARCH 

INSTITUTE – UMN-DULUTH 

NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT 

NORSK BIOKULLNETTVERK 

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC. 

NOVOCARBO 

PURE LIFE CARBON INC. 

PYROCAL PTY LTD. 

RAINBOW BEE EATER PTY LTD 

 REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH 

SCANDI ENERGY AS 

SCANSHIP AS 

SENECA FARMS BIOCHAR LLC 

SEQUEST 

SIMEKEN INC. 

SOILTEST FARM CONSULTANTS 

SUMITOMO SHI FW 

SUSTAINSCAPE, INC. 

TANMIAH FOOD CO. 

TILAPIA GROUP AS 

 

http://greenstatebiochar.com/
https://www.nrri.umn.edu/
https://www.cummins.com/
https://www.rainbowbeeeater.com.au/
https://www.simekeninc.com/
https://www.tilapiagroup.com/


  حم الحيويفإدعم ال

 

 

 

 الرئيسمن 
 بواسطة كاثلير  دريير                                          

المبادرة الدوليةللفحم لـ  Wokaجميًعا عن منحة مؤسسة  نا حت  اآلن ، نأمل أن تكون قد سمع
ي داخل  IBIالحيوي  مع المزيد من التطورات  IBI. لقد أدى سخائهم بالفعل إل إحراز تقدم إيجابر

ي عملية التخطيط. ولعل األهم من ذلك هو أن هذه األموال ستسمح لـ 
بتعيير  عدد قليل من  IBIف 

ي ذلك المدير التنفيذي )الموظفير  الدائمير  الرئيسيير  بم
( ومدير التطوير ومدير االتصاالت. EDا ف 

ي لـ 
بالفعل عىل موقعنا عىل الويب ونأمل أن تشاركه عىل نطاق واسع  EDتم نشر الوصف الوظيق 

ي تحديث معايير 
ا بتعيير  عدد قليل من الموظفير  المؤقتير  للمساعدة ف 

ً
بير  شبكاتك. لقد قمنا أيض

IBI ي ستسهل وبروتوكوالت االخت
تنا اإلخبارية الشهرية وبدء أبحاث السوق الت  بار ، وتحرير نشر

. يمكنك قراءة المزيد عن موظفينا المؤقتير  الجدد أدناه.   تحديث استطالع السوق العالمي

ي وقت سابق من هذا الشهر ، استضفنا مائدة مستديرة لدعم أعضاء األعمال للحصول عىل 
ف 

ي يجب أن
لمساعدة صناعة الفحم الحيوي عىل التوسع. إذا كان لدى أي من قرائنا  IBIتركز عليها  مدخالت حول األنشطة الت 

ي إرسالها إلينا عىل 
دد ف   . international.org-info@biochar.أفكار إضافية حول ذلك ، فال تي 

 

 لتقديم األوراق البحثيةدعوة 
 بخاصية النشر المفتوحاالنتباه إل العدد الخاص المخطط له  Associazione Italiana Biochar ICHAR (www.ichar.org)يلفت 

ي مجلة 
" حول هذا الموضوع: "اآلثار الزراعية والفسيولوجية والبيئية طويلة األجل الستخدام الفحم الحيوي  'Agriculture'" وسينشر ف 

بة الزراعية".  ي الي 
 ف 

ي لتقديم الموع
. يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات عىل 2021أكتوبر  31هو  األوراق البحثية د النهاب 

.icultural_Soilshttps://www.mdpi.com/journal/agriculture/special_issues/Biochar_Agr 

 
 

 Current Members  
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 

UPM UMWELT-PROJEKT-

MANAGEMENT GMBH  

VANMANDER SL 

WAKEFIELD BIOCHAR 

WOKA FOUNDATION 

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD 

YORK REGION ENVIRONMENTAL 

ALLIANCE 

mailto:info@biochar-international.org
mailto:info@biochar-international.org
https://www.mdpi.com/journal/agriculture/special_issues/Biochar_Agricultural_Soils
https://www.bonfire.com/results/biochar/


 من الموقع: 

( الستكشاف تأثير الفحم الحيوي ومزجه مع األوراق المراجعية من  قليل هذا العدد الخاص مفتوح للمساهمات )األوراق البحثية وعدد 
بة وإنتاجية المحاصيل ، مع إيالء و هضممنتجات النفايات الحيوية األخرى )السماد ، وال اهتمام خاص م ، والحمأة( عىل خصوبة الي 

كز  ي الجذور. عىل وجه الخصوص ، سير
ي تحدث ف 

بة والنبات والكائنات الدقيقة الت  ات المتوسطة  العدد الخاصللتفاعل بير  الي  عىل التأثير
 والطويلة األجل للفحم الحيوي ومزيجته عىل: 

ات •  يولوجيا البيئية للنبات وعلم الفينولوجيا.  الفحم الحيويتأثير  عىل الفير 

ي وما إل ذلك ، من  تفاعل• 
الفحم الحيوي مع الطرق األخرى عىل أساس استخدام النفايات الحيوية مثل التسميد ، والهضم الالهواب 

بة   ؛ الكربونأجل إنتاج وسائط تعديل مبتكرة قادرة عىل زيادة تخزين الي 

ي ذلك ، من بير  أمور أخرى ، كربون نمذجة  • 
بة بما ف   ؛ الفحم الحيويالي 

بة ، إل جانب توزيــــع  الحيوي( والتوافر PHEs الضارة المحتملة )العناص •  ي الي 
ي أنسجة النبات ؛ PHEsالمرتبط بها ف 

 ف 

بة البيوجيوكيميائية للمغذيات و •  بة المعدلة بالفحم الحيوي.  PHEsدورة الي  يائية والكيميائية والهيدرولوجية للي   وكذلك المالمح الفير 

ي الجذور. عىل ا الفحم الحيويآثار • 
 لهرمونات النباتية والمنشطات الحيوية األخرى ف 

بة. •  ات الفحم الحيوي عىل الكائنات الحية الدقيقة للي   تأثير

 

ي األخبار
ن
 ف

بة الغنية بالكربون أن تقلل من انبعاثات المعماري ب | مجلة المهندس الفحم الحيويفوائد  لير  براونيل حول كيف يمكن لهذه الي 
 الكربون. 

"قال عمالق  (confectionerynews.comسود للزراعة" ، أشجار الكاكاو عىل االزدهار )، "الذهب األ  الفحم الحيويكيف يساعد 
ي مؤسسات بحثية مختلفة 

ي غانا وإندونيسيا ، وكذلك ف 
األعمال الزراعية باري كاليبوت عىل مدار العامير  الماضيير  إنه أجرى تجارب ف 

ي ألمانيا والمملكة المتحدة ، الختبار تركيبات الفحم الحيو 
ي ف 

ي األكير فعالية عىل الكاكاو وأنواع األشجار المحلية األخرى الموجودة ف 
 مناطق زراعة الكاكاو. "

ي  (fastcompany.comال يمكننا شق طريقنا للخروج من أزمة المناخ )
ي ف 

ي كاليفورنيا ، يتم تخفيف بعض األشجار ف 
 مثال آخر ف 

بة لعزل الكربون  .الغابات لتقليل مخاطر الحرائق ثم تحويلها إل فحم حيوي ، وهي مادة يمكن إعادتها إل الي 

 موجزات إقليمية
 

 أوروبا

ي جميع أنحاء المملكة المتحدة | انبعاثات غازات االحتباس الحراري• 
ي أكسيد الكربون من الهواء للبدء ف 

|  تجارب المتصاص ثاب 
 للفحم الحيوي حت  اآلن وستضيف 

ا
ا(  29.7هكتاًرا ) 12طن من المادة إل  200الجارديان "ستكون التجربة هي التجربة األكير شموال

ً
فدان

. يتم إنتاج المواد الشبيهة بالفحم من الخشب أو النفايات العضوية. يمكن إضافة حوالي  أطنان  10من الحقول الصالحة للزراعة والمراعي
ي ا 50من الفحم الحيوي لكل هكتار إل حقول المحاصيل ، ولكن يمكن دفن 

ا أو أكير تحت األراض 
ً
من  الفحم الحيويلعشبية. يزيد طن

ون هيب وفيسور كامير ي منع جريان األسمدة والمبيدات ". يقود الير
بة عىل االحتفاظ بالمياه والمواد المغذية ويمكن أن يساعد ف  ورن قدرة الي 

 من جامعة أكسفورد تنسيق التجارب. 

ي أكسيد الكربون من الهواء  4.5يقود باحثو نوتنغهام • 
ي لدراسة التكنولوجيا المستدامة إلزالة ثاب 

ليت  إيست ميدالندز  -مليون جنيه إسي 
نس لينك ي العالم لتقييم جدوى مادة تسم الفحم الحيوي لتخزين الكربون من الغالف الجوي تقود جامعة نوتنغها بير 

م أكير تجربة ف 
وفيسور كولير  سناب ، مدير مركز  ي التقاط الكربون وتخزينه  EPSRCلمواجهة تأثير تغير المناخ. الير

ي نوتنغهام ف 
لتدريب الدكتوراه ف 

وع. وهي القوة القائدة لل والطاقة األحفورية األنظف  مشر

https://www.architectmagazine.com/technology/the-benefits-of-biochar_o
https://www.confectionerynews.com/Article/2021/05/24/How-biochar-agriculture-s-black-gold-is-helping-cocoa-trees-to-thrive
https://www.fastcompany.com/90639454/we-cant-plant-our-way-out-of-the-climate-crisis
https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/trials-to-suck-carbon-dioxide-from-the-air-to-start-across-the-uk
https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/trials-to-suck-carbon-dioxide-from-the-air-to-start-across-the-uk
https://www.eastmidlandsbusinesslink.co.uk/mag/featured/nottingham-researchers-lead-4-5m-study-on-sustainable-technology-to-remove-co2-from-the-air/
https://www.eastmidlandsbusinesslink.co.uk/mag/featured/nottingham-researchers-lead-4-5m-study-on-sustainable-technology-to-remove-co2-from-the-air/


 •Mersey Biocharيسعد  - : الطاقة المجتمعية السلبية الكربونيةSevern Wye Severn Wye  وLeapfrog Pure  وPyroCore 
ي مسابقة 

 Netتأمير  التمويل من محفظة و وإزالة غازات االحتباس الحراري  اللتقاط الهواء المباشر  BEISباإلعالن عن نجاحهم األخير ف 
Zero Innovation  الحكومية لتطوير تقنيةMersey Biochar  .أوروباونهجها داخل المملكة المتحدة 

 امريكا شمال

وع يهدف إل مكافحة تغير المناخ ب•  ي كل مرة | بطموح قبل الميالد مشر
"تعلن أن المنتج  ...  Crosscut Kupermanذرة واحدة ف 

 صناعة الغابات هو" الذهب األسود الالمع "، ألنه يحمل مفتاًحا لتشيــــع إعادة التحريــــج."من  الثانوي 

ة عير  زراعة إنتاج -جل نمو الكروم من أ Biocharلماذا يتحول مزارعو العنب إل •  بة دوغ بيك من ذوي الخير
بة ، عالم الي  ي الي 

دكتوراه ف 
ا بريتا ، أو "األرض المظلمة".  ي تير

ي االمتيازات الزراعية ف 
 أربــع قارات ، ف 

لهذا العام  للفحم الحيويمشاريــــع  4تم اختيار  US Forest Service (usda.gov)|  2021الفائزون بمنحة االبتكارات الخشبية لعام • 
 ابداعات وابتكارات االخشابمنح ل

 أفريقيا

/ french-in-available-now-sheet-action-news/biochar-https://www.paceproject.net/pace 

ح ورقة  بسيط الفحم الحيوي ال، وكيفية صنع واستخدام موقد  الفحم الحيوي، ما هو  Biochar Action / A vous d’agir # 88تشر
بة ، لتصفية المياه والتطبيقات األخرى. مزيد من المعلومات من   الفحم الحيوي، وكيفية استخدام   pace@tusk.orgكمحّسن للي 

 

 

 للمشاركةالتماس 
 

ي أكسيد الكربون )
 ▪ حزيران )يونيو(.  30بحلول  (transitions.org-energyبلوغ األهداف المناخية: دور مدخالت إزالة ثاب 

 

 

 

 توظيفطلبات 
 

:  المبادرة الدولية للفحم الحيوي * المدير التنفيذي لمساعدتنا عىل توسيع نطاق صناعة الفحم الحيوي. المزيد عىل:  تم تعيير  تعير 
-Job-Director-Executive-content/uploads/2021/05/IBI-international.org/wp-https://biochar

2021.pdf-May-Description 
 

كة  بتعيير  مهندس إلنشاء مصنع االنحالل   estcompany.com/(https://thefutureforFuture Forest Company(تهتم شر
ي اسكتلندا. انظر وصف الوظيفة ونموذج الطلب عىل: 

الحراري للكتلة الحيوية عىل نطاق واسع ف 
company-forest-future-the-at-https://thefutureforestcompany.com/careers/engineer 

 
كير  عىل "االستخدام الفعال للفحم الحيوي تدعو جامعة كوبنهاغن ، الدنمارك إل تق

ديم طلبات للحصول عىل درجة الدكتوراه مع الي 
بة  ي لتقديم الطلبات  -لمعالجة المياه وتعديل الي 

. المزيد عىل 2021يونيو  6نحو اقتصاد دائري". الموعد النهاب 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/617970 
 

ي جامعة SETLيئية المستدامة )يسع مختير التكنولوجيا الب
طلبات للمتقدمير  ، جمهورية كوريا( حالًيا  KNUالوطنية ) Kangwon( ف 

ي خريف 
. سيعمل الطالب عىل تصنيع مواد ماصة ومحفزة 2022أو ربيع  2021للحصول عىل درجة الدكتوراه. يبدأ المتقدمون ف 

https://severnwye.org.uk/news/mersey-biochar-carbon-negative-community-energy/
https://www.pureleapfrog.org/
https://pyrocore.com/
https://crosscut.com/environment/2021/05/ambitious-bc-project-aims-fight-climate-change-one-seed-time
https://www.growingproduce.com/fruits/why-grape-growers-are-turning-to-biochar-for-vine-growth/
https://www.fs.usda.gov/science-technology/energy-forest-products/wood-innovation-grants
https://www.paceproject.net/pace-news/biochar-action-sheet-now-available-in-french/
mailto:pace@tusk.org
https://www.energy-transitions.org/publications/reaching-climate-objectives-the-role-of-carbon-dioxide-removals/
https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2021/05/IBI-Executive-Director-Job-Description-May-2021.pdf
https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2021/05/IBI-Executive-Director-Job-Description-May-2021.pdf
(https:/thefutureforestcompany.com/
https://thefutureforestcompany.com/careers/engineer-at-the-future-forest-company/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/617970


ارد. المزيد عىل تعتمد عىل الفحم الحيوي لمعالجة المياه ومياه الرصف الصحي ، واستعادة المو 
https://www.aeesp.org/jobs/3810 

ات الفحم الحيوي عىل جودة 100( ، سويشا إل تمويل طالب دكتوراه )FiBLيسع معهد أبحاث الزراعة العضوية ) ٪( لدراسة "تأثير
بة".   الي 
 ate.htmlswradu-fibl-us/career/vacancies/vacancies-https://www.fibl.org/en/aboutالمزيد عىل 

ي لتقديم الطلبات هو 
 أو باالتفاق 2021وتاريــــخ البدء هو األول من سبتمير  2021يونيو  13الموعد النهاب 

 

 

ي 
ن
ن الجدد ف  IBIنرحب بالمساهمي 

 
ي تحديث وتوسيع معايير   IBIإل  Akio Endersانضم 

وع للمساعدة ف   ختبار. وطرق اال  IBIكمدير مؤقت للمشر
 

ية والعالم الطبيعي لمعظم حياته البالغة. كشخص متعطش للبستنة  كان أكيو مدفوًعا لتحسير  التوافق بير  البشر
ي 
اء. أدى ذلك إل حصوله عىل درجة الماجستير ف  ي وقت مبكر عىل األسطح الخرص 

، كان تركير  أكيو ف 
ي عام 

ي مشاتل إيموري نول فارمز ، وبعد ذلك أصبح مدير ا 2005الزراعة من جامعة كورنيل ف 
إلنتاج ف 

اء  ي الصناعة. عندما أعادت الظروف أكيو إل إيثاكا ، نيويورك ، بدأ مشتل نباتات األسطح الخرص 
الرائدة ف 

الخاصة به ، فقط ليجد أن زراعة النباتات كانت أكير جدوى من تسويقها ، وأن كونك صاحب عمل ربما 
 ال يكون هدفه. 

اف عىل تجربة صوب الفحم الحيوي ، ولحسن الحظ ، احتاج ا وفيسور يوهانس ليمان إل شخص ما لإلشر لير
ي جامعة كورنيل. من بدايات  12لمدة  Akioوهكذا بدأ عمل 

بة والمحاصيل ف  ي قسم علوم الي 
عاًما ف 

ي 
ا ألنه قادر عىل رعاية اهتماماته وأصبح  Akio، كان  معمليةتحليالت  ييجر متواضعة كفت 

ً
محظوظ

ي دعم األبحاث م
كان له دور   Akioصمم وصنع أدوات جمع البيانات ومعدات البحث اآللية. والجدير بالذكر أن  حيثتخصًصا ف 

ي التجميع ، واستكشاف األخطاء وإصالحها ، والتكليف ، وتشغيل منشأة كورنيل لالنحالل الحراري. 
 فعال ف 

ي أبحاث الفحم الحيوي مت Akioعىل مر السنير  ، شارك 
اوح من الدفيئة والتجارب الميدانية إل دراسات موقد ف  ي تي 

عددة األنواع الت 
ي القائم عىل السنكروترون  TEMاالنحالل الحراري إل 

مع عدد  Akioالفحم الحيوي والمعادن. تعاون  لتجمعاتوالتحقيق الطيق 
ي تأليفها. لقد كان  26دى إل أكير من ما بعد الدكتوراه والعلماء ، مما أ ثير  وباحال يحىص من طالب الدراسات العليا 

ا ف 
ً
ك منشوًرا مشي 

بةلتقييم  الفحم الحيويأول مؤلف لـ "توصيف  " الذي حصل عىل جائزة أفضل ورقة لعام  ممانعة الي  من  2015واألداء الزراعي
الفحم أول مؤلف للفصلير  "تحليالت تقريبية لتوصيف  Akio. باإلضافة إل ذلك ، كان Bioresource Technologyمجلة 
ي الحيوي

ي biochars" و "التحليل األساسي الكىلي للمعادن والمغذيات ف 
 دليل للطرق التحليلية.  Biochar" ف 

ي  Akioيسع 
ته ف  ي  biocharإل االستفادة من خير

ي إعدادات العالم الحقيق 
 .لتمكير  إنتاج الفحم الحيوي وتطبيقه عىل نطاق واسع ف 

 

 

ة اإلخبارية المؤقتة:    محرر النشر
 للمساعدة بهذه الصفة.  John Hofmeyrبينما يستمر بحثنا عن محرر دائم ، تم تعيير  

ي مجال 
ة أعوام ف  ي الكيمياء الصناعية وهندسة العمليات وعشر

ين عاًما ف  تقاعد جون من خمسة وعشر
ي 
 - الفحم الحيويأجهزة توزيــــع الكهرباء والمياه. عىل مدار الخمسة عشر عاًما الماضية ، شارك ف 

ي إنقاذ العالم. تم نشر بعض أعماله الفنيةمساهمه 
ة ف  التجارية عىل موقع ويب -صغير

ResearchGate . 
ي أوائل الثمانينيات ، بناءا عىل )أ( تسويق المواد الخافضة للتوتر السطحي 

بدأ اهتمام جون بكيمياء األسطح ف 
ي تطبيقات 

غير منظفات )ال سيما تلبيس الخام( و )ب( توفير المواد لغير األيونية من يونيون كاربايد ف 
ي تجفيف "مشر 

وب" السحرة من الغازات من المناخل الجزيئية لتحل محل األلومينا المنشطة ف 
ين  ي أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشر

ي ساسول. تجدد هذا االهتمام ف 
تخليق فيشر تروبش ف 

 عندما كان مديًرا عاًما لمصنع فحم وسع إل أسواق أخرى غير الوقود الصلب ومخفضات المعادن. 
ة كمحرر ، إال أنه ك ". سيتم نشر روايته األول قريًبا ، وهو عمل شبه تعليمي خفيف عىل الرغم من أن جون ليس لديه خير ي

اتب "متمت 
ي للمال. يمكن أن يكون بعنوان "... اقتصاديات المراهقير  وما فوق".  -القلب بعنوان من المقايضة إل البيتكوين 

 التطور الجنوب 
ج بجنوب إفريقيا. وهو حاصل عىل عضوية مدى ال ي جوهانسير

ي بجنوب إفريقيا. يعيش جون بهدوء ف 
ي المعهد الكيمياب 

 حياة ف 

https://www.aeesp.org/jobs/3810
https://www.fibl.org/en/about-us/career/vacancies/vacancies-fibl-swraduate.html


 
 

IBI  :  يرحب باثنير  من المتدربير 
ي آسيا:   IBIإل  نيثان داسانضم 

ي أبحاث السوق ف 
 كمتدرب ف 

 
ي جامعة سنغافورة الوطنية )

ي السنة النهائية ف 
( أتابع درجة الماجستير NUSمرحًبا ، أنا نيثير  ، طالب ف 

ي إدارة المشاريــــع )التخصص
امنة ف  ي جامعة سنغافورة الوطنية. خالل الفصل الدراسي  المي  

( ف  المالي
السابق ، انطلق اهتمامي بالمواد والفحم الحيوي بعد أخذ وحدة مع األستاذ كوا من جامعة سنغافورة 

 الفحم الحيوي الوطنية. لقد استمتعت بمعرفة المزيد عن المواد المختلفة وذهبت لقراءة المزيد عن 
الفحم ا أثار اهتمامي وأنا ممي   لمنحي هذه الفرصة لالنضمام إل مبادرة خالل الوحدة. كان ذلك عندم

ي أتطلع إل التعلم من  الحيوي 
ي أبحاث السوق يمثل منطقة آسيا. إنت 

الدولية المرموقة كمتدرب ف 
ا. نتطلع إل 

ً
ي القيمة أيض

 أشهر رائعة قادمة.  3الجميع وآمل أن أساهم بمدخالب 
 
 
 

ي انضمت  : كم  IBIإل  كاميال أكويج  ي أبحاث السوق لألمريكتير 
 تدربة ف 

 
ي  Camila Aquijeاسمي 

ي العلوم البيئية ف 
 Universidadوقد أنهيت مؤخًرا درجة البكالوريوس ف 

Cientifica del Sur (UCSUR)  و. قبل عامير  ، أخذت دورة تدريبية أتيحت لي فيها ي ليما ، بير
ف 

ا قوًيا بالموضوع. بمساعدة األستاذ ومن هناك ، طورت اهتمامً  الفحم الحيوي الفرصة للتعرف عىل 
Brenton Ladd  وع أطروحة يركز عىل الفحم الحيوي كخيار لتخفيف تغير ، قمت بتطوير مشر

ي بالفحم الحيوي ، والتعرف 
ي توسيع معرفت 

ي أطروحة ، كان من حسن حظ 
المناخ. من خالل البحث ف 

ا  الفحم الحيوي عىل باحثير  عظماء وأصبحت عىل دراية بالعمل المهم لمبادرة 
ً
الدولية. أنا ممي   جد

 خالل األشهر الثالثة المقبلة.  ا عىل تحقيق أهدافه IBIلهذه الفرصة وأتطلع إل مساعدة 
 

 
 

 الروزنامة

 
2021 Biomass Thermal Summit 

ي )الواليات المتحدة( من  1كل خميس الساعة 
 
ف  يونيو 10مايو إىل  6مساًء بالتوقيت الشر

ن بإ (BTEC) قمة مجلس الطاقة الحرارية للكتلة الحيوية يستضاف من قبل  دراج تقنيات ، وتتمي 
ي تحقيق 

ن
ي تساعد ف

ائب الفيدرالية والموارد الطبيعية وسياسة الطاقة الت  ي الضن
ن
ن الكتلة الحيوية ف تسخي 

 :للتسجيل .المناخ وجودة الهواء واألهداف البيئية
https://www.biomassthermal.org/all-events/2021-biomass-thermal-summit/ 

 
2021 UN Climate Change 
Conference (COP26) 
November 1-12, 2021 Glasgow, 
Scotland, UK. - 
https://ukcop26.org 

 

 

 

https://www.biomassthermal.org/all-events/2021-biomass-thermal-summit/
https://ukcop26.org/


 ةث جديدو بح

 بحث جديد

ي أحدث القوائم الشهر  250المختارين من حوالي  IBIفيما يىلي بعض األوراق المكتوبة من قبل أعضاء 
ية المتاحة عىل مقالة مدرجة ف 

ي من أخبار  Abhilasha Tripathiالخاصة بك فقط. تم تجميعها بواسطة  IBIالصفحة الرئيسية ألعضاء 
لتجلب لك الجانب الفت 

biochar سم صورة أكمل بكثير مما تحصل عليه ا معرفة ما هو قيد التشغيل ، فإن استكشاف هذه القائمة كل شهر سير
ً
. إذا كنت تريد حق

ي كل شهر من خالل  بمجرد قراءة
وب  يد اإللكي  ة اإلخبارية. يمكنك الحصول عىل قائمة األوراق البحثية الكاملة عن طريق الير هذه النشر

 . IBIاالنضمام إل 

ن  وديناميات الحيوي الفحم: مراجعة ❖ وجي  ي  النيي 
ن

بة ف  الي 
Soothar et al.: The response of spinach (Spinacia oleracia L.) physiological characteristics to different 
biochar treatments under saline conditionResearchgate.Net.  

0045653521008481https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S . 

ي تحفير  ممن الملخص
ي األدبيات نتائج متناقضة مع تأثير كبير ملحوظ للفحم الحيوي ف 

المتاحة  Nدخالت : أظهرت الدراسات السابقة ف 
ة المدى. ومع ذلك ، فقد أشارت التحقيقات الميدانية طويلة األجل إل آثار ضئيلة أو  ي ظل التجارب المعملية قصير

وتقليل خسائرها ف 
ي حساب المدخالت أو الخسائر المرتبطة

ي هذا الصدد. عالوة عىل ذلك ، تفتقر بعض التجارب إل الضوابط المناسبة أو تفشل ف 
 سلبية ف 

ي سياقها بناءا عىل بيانات ميدانية حقيقية لتوف
ير بجزيئات الفحم الحيوي. وبالتالي ، من األهمية بمكان وضع التجارب عىل نطاق المختير ف 

ي الغالف الجوي.  Nنهج شامل لفهم التفاعالت المعقدة المسؤولة عن تعديل دورة 
 ف 

 ملخص رسومي 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521008481


❖ Biochar with anaerobic digestion 
Song, J, Y Wang, S Zhang, Y Song, S Xue, … L Liu - … and Sustainable Energy, (2021) “Coupling 
Biochar with Anaerobic Digestion in a Circular Economy Perspective: A Promising Way to Promote 
Sustainable Energy, Environment and Agriculture development in China.” Elsevier. 
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032121002653 

ي ملخصمن ال
ي النموذج ، يتم استخدام نفايات الكتلة الحيوية إلنتاج الغاز الحيوي والفحم الحيوي ، ويتم تكسير بقايا الغاز الحيوي ف 

: ف 

ا كمادة مضافة لتعديل عملية  الفحم الحيويالفحم الحيوي. يستخدم 
ً
وتعزيز إنتاج الميثان. باإلضافة إل التطبيق الفردي ، يتم  ADأيض

بة وتعزيز نمو المحاصيل. استخدام الفحم ا بة إلصالح الي  ي تركيبة مع مالط الغاز الحيوي أو بقايا كمكيف للي 
ا ف 
ً
 لحيوي أيض

❖ Biochar mortar 
Navaratnam, S, H Wijaya, P Rajeev, … P Mendis - Case Studies in, (2021) “Residual Stress-Strain 
Relationship for the Biochar-Based Mortar after Exposure to Elevated Temperature.” Elsevier. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214509521000553  

ه5: "كان وزن األسمنت الذي تم استبداله بالفحم الحيوي بنسبة من الملخص العينة عند درجة حرارة مرتفعة حيث  ٪ أفضل من غير
 700درجة مئوية و  450درجة مئوية و  200قوة ، عىل التوالي بعد التعرض إل ال ٪ من االنضغاط38٪ و 76٪ و 88تحتفظ بحوالي 
 درجة مئوية. "

❖ Biochar with vermicomposting 
Fariha Tasnim, Umme, Mashura Shammi, Md Khabir Uddin, and Md Ahedul Akbor. (2021) “Effect of 
Biochar Amended Vermicomposting of Food and Beverage Industry Sludge along with Cow Dung 
and Seed Germination Bioassay.” Pollution 2021 (2): 355–65. 
https://doi.org/10.22059/poll.(2021)315530.961. 

ي نسبة الكربون العضوي )من الملخص
ي درجة الحموضة. االنخفاض ف 

( OC: "أدى التسميد الدودي بالفحم الحيوي إل تغير طفيف ف 
وبات المضافة للف ي حمأة صناعة األغذية والمشر

ا ف 
ً
ي محتوى CD( وروث البقر )FBISحم الحيوي )ليس مهًما جد

(. لوحظ زيادة ف 
وجير  ؛ نتج عن التسميد الدودي بالفحم الحيوي إنبات أعىل للبذور ، واستطالة الجذور ، 

الفوسفور والبوتاسيوم وانخفاض نسبة النيي 
 ومؤشر إنبات من السماد الدودي بدون الفحم الحيوي. "

❖ Biochar with poultry manure — smallholder — soil and yield of common bean  
Lima, JR de Sousa, MCC de Goes, … C Hammecker -, (2021) “Effects of Poultry Manure and Biochar 
on Acrisol Soil Properties and Yield of Common Bean. A Short-Term Field Experiment.” 
Econpapers.Repec.Org. 
https://econpapers.repec.org/article/gamjagris/v_3a11_3ay_3a2021_3ai_3a4_3ap_3a290-
_3ad_3a525486.htm. 

ي تركير  الفوسفور  5) (PM)طن / هكتار( + روث الدواجن  10) BC: "تركيبة المعالجة من الملخص
طن / هكتار( أدت إل تحسن كبير ف 

ي هذه التجربة لمدة عام واحد ويمكن أن تكون نتيجة ممارسة إدارة مجدية للمزارعير   WUE، واألنشطة األنزيمية ، و 
، ومحصول الفول ف 

ازيلية شبه  ي المنطقة الير
ة ف   الرطبة ". أصحاب الحيازات الصغير

 

 

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

 Facebook  وأعجب بنا على Twitter  تابعنا على

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032121002653
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214509521000553
https://doi.org/10.22059/poll.(2021)315530.961
https://econpapers.repec.org/article/gamjagris/v_3a11_3ay_3a2021_3ai_3a4_3ap_3a290-_3ad_3a525486.htm
https://econpapers.repec.org/article/gamjagris/v_3a11_3ay_3a2021_3ai_3a4_3ap_3a290-_3ad_3a525486.htm
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  □

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

 .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 النتائج مع موضوع مناسب لجمهور ب( ندوة عبر اإلنترنت حول خطط املشروع أو التقدم أو 

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

 .(املفتوح دوالر للوصول  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 ، والذين سيدفعون تكاليف سفرهم ورسوم التسجيل )انظرم 40السياسات ، عادة

ً
  https: // biochar-  شارك

 /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  1يمكن أن تختلف الحزم لكل سنة مشروع )على سبيل املثال ، قد يختار املشروع الحزمة 

 ة أعاله.(. يرجى االستفسار عن الخيارات اإلضافية ومجموعة الخدمات غير املذكور 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 __________ : نتهاءاإل  تاريخ

 

 __________________________________ :الهاتف رقم / __________________________________ إلى: اإللكتروني البريد إيصال  

 

 :IBI مكتب إلى وإرسالها ، االئتمان بطاقة معلومات تقديم أو انقًد  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

