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األخبارمن 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
ً
اقتصاديا.
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CITY LIGHT CAPITAL
CLEAN MAINE CARBON

ً
مرحبا بأعضاء ر
الشكة الجدد

CORIGIN SOLUTIONS LLC
CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

CARBONFUTURE GMBH

ECOERA AB

https://carbonfuture.earth

ECOTOPIC AB

فرايبورغ  ،ألمانيا
(* ر
التقية إىل العضوية الدائمة)

ENAGON LLC

يوفر  Carbonfutureمنصة للتوثيق الشامل والتحقق واالعتماد وتداول أحواض الكربون.
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ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP

FOREST CREEK RESTORATION

الطاقة الهجينة استراليا
/https://www.hea.systems
ملبورن ،فيكتوريا ،ر
أستاليا
تأسست رشكة ( Hybrid Energy Australia )HEAمن قبل مجموعة من المتخصصي يف
الصناعة  ،وتتمتع بتفويض محدد لتطوير وتسليم المشاري ع من أجل :إنشاء حلول ومنتجات
ر
الت
اض الهامشية ي
اع لألر ي
محايدة الكربون فعالة من حيث التكلفة تعمل عىل تحسي اإلنتاج الزر ي
تفتقر إىل الكربون .تقدم  HEAنقطة مسؤولية واحدة لتسليم ر
تغط دورة حياة التطوير
المشوع
ي
ا
ا
شامال.
والتنفيذ بأكملها  ،مما يوفر للمشاري ع تكامًل

األعضاء الحاليي
FORLIANCE GMBH
GENESIS BIOCHAR
GLANRIS, INC.
GREEN STATE BIOCHAR

هHEA:
رؤية ي
حلول محايدة الكربون فعالة من حيث التكلفة.

THE HAMAKUA GROUP
HYBRID ENERGY AUSTRALIA

مهمة :HEA
والبيت من خالل توفت فرص استثمار خضاء فريدة وآفاق
واالجتماع
االقتصادي
األثر
تحقيق
ي
ي
انتقال العمالة من خالل مبادرات مستدامة.

مجموعة ETIA

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.
LERCHENMÜLLER CONSULTING
METZLER FOREST PRODUCTS LLC

https://etia-group.com
كومبيي  ،فرنسا
نقوم بإزالة الكربون من العمليات الصناعية عن طريق تحويل النفايات
والكتلة الحيوية إىل مواد كربون متجددة وطاقة خالية من األحافت.

MONTEREY PACIFIC, INC.

MYNO CARBON CORP.
NATURAL RESOURCES RESEARCH
INSTITUTE – UMN-DULUTH
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT

من المدير التنفيذي

NORSK BIOKULLNETTVERK

سيحض ما ال يقل عن ر
عشة أعضاء من  IBIوأعضاء مجلس
اإلدارة والموظفي مؤتمر المناخ القادم يف جالسكو من  1نوفمت
ر
ر
سينش كل واحد منا الحاضين معلومات حول الفحم
حت ،15

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.
NOVOCARBO
PURE LIFE CARBON INC.

الحيوي وخصائصه عالية القيمة كتقنية سحب الكربون .الفحم
ر
الت يمكن
الحيوي هو واحد من عدد قليل من الوسائل المماثلة ي
من خاللها تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري ويمكن إزالة
الكربون من الدورة القائمة يف دورة الكربون لألرض .ال أحد يشك
يف حقيقة أن استخدام الوقود األحفوري يتسبب يف انبعاثات
كربونية ترفع درجات حرارة سطح األرض .إذا كان لدينا أي أمل
يف عكس االتجاهات الحالية  ،فيجب علينا تقليل تلك االنبعاثات واستخدام تقنيات السحب
لسحب الكربون من هذه الدورة بشكل أشع من االستخدام الجديد للوقود األحفوري الذي
ر
الت يمكننا
سيستمر يف إطالق هذه االنبعاثات سنحتاج إىل جميع تقنيات خفض الكربون الواعدة ي
ه إحدى هذه التقنيات القابلة للتطوير والمثبتة.يمكن
استخدامها بفعالية .الفحم الحيوي ي
ر
هندسة الفحم الحيوي لغرض تحسي التبة  ،وزيادة إنتاجية المحاصيل  ،وتوفت خدمات
ر
والمبان والعديد من النتائج
التشيح والتخفيف من الرائحة  ،الستخدامها يف مواد البناء للطرق
ي
اإليجابية والمفيدة األخرى.
ً
االستثنان لتجاوز
توخ الحذر للحفاظ عىل حماسنا لهذا المنتج
ي
ومع ذلك  ،يجب علينا أيضا ي
سببنا .لدينا فرصة مذهلة لوضع الفحم الحيوي ف مركز حركة ر
التاجع .دعونا نتأكد من أننا ال
ي
نحاول "اإلفراط يف بيع" منتجنا بادعاءات لم يتم إثباتها من خالل العلم السليم .يجب أن نضع
الت نتخذها من كيفية ر
ر
التوي ج للمنتج إىل معايت وممارسات
أعىل مستوى من التاهة لإلجراءات ي
ر
والبيت الذي يقدمه الفحم الحيوي.
الماىل
الت نستخدمها يف االستفادة من الوعد
ي
ي
العمل ي
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PYROCAL PTY LTD.
QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL
RAINBOW BEE EATER PTY LTD
REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH
RESTORATION FUELS, LLC

ROB NOOTER
SCANDI ENERGY AS
SCANSHIP AS
SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST
SIMEKEN INC.
SOILTEST FARM CONSULTANTS
STANDARD BIOCARBON
CORPORATION
STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S

.

لذلك  ،بينما نحن ف  IBIسنقوم ر
بالتوي ج للفحم الحيوي بحماس يف  COP26يف غالسكو
ي
سنبت "عرضنا" عىل علم قوي وختة مثبتة يف تقديم هذه التكنولوجيا لعدد
األسبوع المقبل ،
ي
ر
.
الت يمكن أن تحققها أولئك منا الذين يمثلون  IBIسيصلون إىل
ال يحىص من االستخدامات ي
ً
أكت عدد ممكن من الحاضين  COP26من خالل رسائلنا .يمكنك أيضا المساعدة من خالل
إبالغنا باألفراد أو الوفود الذين ترغب يف أن نحاول الوصول إليهم .إذا كان هناك مؤيدون الفحم
الحيوي أو أولئك الذين يحتاجون إىل االقتناع بمزايا هذه التكنولوجيا  ،فتخ إخبارنا وسنبذل
قصارى جهدنا للتواصل معهم.

األعضاء الحاليي
SUMITOMO SHI FW
SUSTAINSCAPE, INC.

TILAPIA GROUP AS
TOTALENERGIES

قد تكون لدينا فرصة واحدة فقط لحماية كوكبنا لألجيال القادمة من خالل معالجة الكربون
المفرط يف غالفنا الجوي .نحن نعلم أن الفحم الحيوي هو جزء من الحل  ،لذلك دعونا نتأكد
ر
الت ال يمكن تعويضها لحماية
من أننا نضع أنفسنا ومنتجنا باستخدام العلم والمنطق والحقيقة ي
ر
فرصة الفحم الحيوي لدفع النجاح يف مهمتنا لحماية األرض من التأثت المدمر للبش عىل بيئتنا .

TWO DOT WIND
U.S. GAIN
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH

روب نوتر  ،المدير التنفيذي
مبادرة الفحم الحيوي الدولية

VERMANDER SL
WAKEFIELD BIOCHAR

WOKA FOUNDATION

في األخبار

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidentialactions/2021/10/15/a-proclamation-on-national-forest-products-week/2021

YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE

البيت األبيض  ،غرفة اإلحاطة
الوطت للمنتجات الحرجية 2021
إعالن عن األسبوع
ي
"نحن ن ر
قتح استثمارات يف االستخدامات المستدامة والمبتكرة لمواد نفايات الخشب إلنتاج الوقود الحيوي المتقدم  ،الفحم الحيوي،
" .......
جوزيف ر .بايدن االبن.
[ 2021.10.15تشديد مضاف .المحرر].
--------------------------/https://earthshotprize.org/london-2021/the-earthshot-prize-winners-finalists/air
رشكة الفحم الحيوي تفوز بجائزة إيرثشوت االفتتاحية لألمت ويليام:
طور  Takacharتقنية محمولة صغتة الحجم ورخيصة يمكن ربطها بالجرارات يف المزارع البعيدة .تقوم اآللة بتحويل مخلفات
المحاصيل إىل منتجات حيوية قابلة للبيع مثل الوقود واألسمدة.
ر
أكت يف /https://www.takachar.com

موجزات إقليمية

ر
أستاليا
-------------------------https://www.agric.wa.gov.au/soil-carbon/carbon-farming-applying-biochar-increase-soil-carbon:
زراعة الكربون :تطبيق الفحم الحيوي لزيادة كربون التربة.
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فرص ف استخدام الفحم الحيوي :تطبيق الفحم الحيوي هو نشاط مغط فطريقة قياس امتصاص الكربون ف ر
التبة يف النظم
ي
ي
ي
الزراعية ،و هونشاط مقيد (القسم  )4 :12ف ر
التشي ع .متطلبات ر
المشوع للمطالبة بأرصدة الكربون من صندوق الحد من االنبعاثات
ي
مفصلة بدقة .قد يكون تطبيق [ biocahrكذا] أحد مكونات نظام الزراعة الذي يؤدي إىل زيادة عزل الكربون من الجو.
-------------------------https://theconversation.com/the-morrison-government-wants-to-suck-co-out-of-the-atmosphere-hereare-7-ways-to-do-it-144941
يىل  7طرق للقيام بذلك.
تريد حكومة موريسون امتصاص الغالف الجوي ي
لثان أكسيد الكربون .فيما ي
] 2#هو الفحم الحيوي  .المحرر[.
--------------------------

الهند
/https://www.pureecoindia.in/social-enterprise-oorja-will-convert-agriwaste-into-energy
تساعد  Oorjaالمجتمعات الريفية يف المناطق الريفية عىل تحويل الكتلة الحيوية إىل طاقة
ً
ستبلغ الطاقة اإلنتاجية لكل محطة  75-40كم كيلوواط من الطاقة وستنتج ما يصل إىل  70طنا منالفحم الحيوي يف السنة  ،يخدم5-4
ً
ر
سنويا . .............. Oorja
ثان أكسيد الكربون لكل قرية
قرى يف دائرة نصف قطرها  5-2كم .ستوفر  Oorjaأكت من 500طن من ي
ا
ا
ً
شامال  ،والتدريب والمساعدة الفنية ر
لنش محطات تحويل الكتلة الحيوية إىل طاقة خارج
تكنولوجيا
ه مؤسسة اجتماعية تقدم حال
ي
ر
الشبكة ف الهند .وتتمثل مهمتها ف االستخدام المستدام للمخلفات الزراعية ر
المشتك للطاقة الموثوقة
لقش األرز من أجل اإلنتاج
ي
ي
وبأسعار معقولة  ،باإلضافة إىل منتج طبيع لتعديل ر
التبة يسمىالفحم الحيوي ،يف محطة ال مركزية وسهلة التشغيل لتحويل الكتلة
ي
الحيوية إىل طاقة للمجتمعات خارج الشبكة يف المناطق الريفية بالهند .ستعالج المؤسسة االجتماعية يف نفس الوقت تحديات فقر
الطاقة وخصوبة ر
التبة واالحتباس الحراري.
--------------------------

أوروبا والمملكة المتحدة
-------------------------https://www.altenergymag.com/story/2021/10/solving-the-carbon-dilemma/36057/
مصدر:فينا فون ليبل من نوفو كاربو  ، (D-56281 Dörthألمانيا)
حل معضلة الكربون .الفحم الحيوي هو الحل االقتصادي الجديد بالوعة الكربون ألي صناعة
ر
الت ال حض لها  ،والمجموعات متعددة الجنسيات  ،والمبادرات الشعبية المكرسة لتقليل كمية
عىل الرغم من التفويضات الحكومية ي
الت نواجهها ً
ر
حاليا  -والحجم الهائل
ه المعضلة ي
الكربون يف غالفنا الجوي  ،فإننا نشهد كل عام إطالق المزيد والمزيد منه .هذه ي
يعت أنه يجب علينا مهاجمتها من زوايا متعددة. ...عىل سبيل المثال،قامت  Microsoftو  Shopifyو Stripe
لمعضلة الكربون هذه ي
ر
ً
مؤخرا باالستثمار يف  biocharكجزء من استاتيجيات االستدامة الخاصة بهم.
-------------------------http://www.fruitnet.com/fpj/article/176535/agrovista-partners-with-carbon-gold-as-uk-distributor
اجروفيستا تتعاون مع كاربون جولد كموزع يف المملكة المتحدة
ر
ستقوم رشكة الهندسة الزراعية وحماية المحاصيل بتوزي ع منتجات الفحم الحيوي المخصب من الكربون جولد يف إنجلتا واسكتلندا
وويلز" . ...تتمتع رشكة  Agrovistaبإمكانية الوصول إىل هذا السوق األوسع  ،كما أن ختة الفريق ومعرفته التقنية جعلتهما األنسب
الكربون جيمس ماكفيل)
التاىل من النمو( ".المدير التجاري للذهب
لنقلنا إىل المستوى
ي
ي
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-------------------------https://mcusercontent.com/ef20ae4c3fdc09fc772db39fa/files/77f2fcce-0e70-6f67-82aa22b2c0247114/History_of_biochar_Pro_Natura_October_2021.pdf
تصف رسالة إخبارية من  Pro-Naturaتاري خ  terra preta dos indiosوخليفتها الحديثة الفحم الحيوي:
"من الفاتحي إىل علماء ر
التبة  ،يعتت تطور تتا بريتا إىل الفحم الحيوي قصة غريبة ومثتة لالهتمام .أدت األبحاث من العقود الماضية
إىل هذه الفرصة المثتة للغاية يف مكافحة االحتباس الحراري.
انقر هذا الرابط لالطالع عىل ر
النشة اإلخبارية ذات الصلة ".
--------------------------

أمريكا الشمالية
-------------------------/https://montanafreepress.org/2021/10/13/betting-on-biochar-in-missoula-county
الرهان عىل الفحم الحيوي يف بونر
لكن إمكانات [الفحم الحيوي] ال تزال غت موضع تقدير عىل نطاق واسع  ،عىل األقل ليس يف الواليات المتحدة .قال توم مايلز ،
مستشار الزراعة والطاقة يف بورتالند بوالية أوريغون والذي يدير مبادرة الفحم الحيوي األمريكية  ،إن إمكاناتها بدأت يف الحصول عىل
ر
اعتاف يف الدوائر الزراعية والبيئية  ،لكنها ال تزال بعيدة عن رادار الجمهور األوسع.
[تشت المقالة إىل الصفات المؤثرة للفحم الحيوي باإلضافة إىل قدرته عىل عزل الكربون من أصل الغالف الجوي .المحرر].
-------------------------الغرن إىل الفحم الحيوي يف مكافحة تغت المناخ
يلجأ باحثو الساحل
ي
يعمل أستاذ الهندسة الميكانيكية جتاردو دياز  ،وفريقه  ،والتوفيسور ريبيكا ريالز  ،عىل تحويل المنتجات الثانوية الزراعية إىل مادة
ُ
متعددة االستخدامات تعرف باسم الفحم الحيوي ويدرسون التأثتات عىل تغت المناخ.
اقرأ ر
أكت[ ./https://abc7news.com/biochar-wildfires-agriculture-methane/11062106 :يشت مقطع الفيديو إىل
ر
الزراعة وتقليل أحمال الوقود يف الغابات  ،مما يجعل الفحم الحيوي والتطبيق المشتك مع السماد كسماد .المحرر].
--------------------------

أفريقيا
-------------------------ر
الت تم تجاهلها
تقوم رائدات األعمال بإطالق العنان لقيمة موارد األغذية الزراعية يف إفريقيا ي
صاف يف تحقيق الالمركزية الفحم
قالت جويس كاماندي  ،المؤسس المشارك ل رشكةعضويات صافيو  ....عالوة عىل ذلك  ،تساعد تقنية
ي
الحيوي إنتاج" ،مما يجعل من الممكن تنفيذه يف القرى المحلية "،كاماندي يقول.
https://agfundernews.com/women-entrepreneurs-are-unlocking-value-in-africas-overlooked-agrifood:resources.html
-------------------------ر
ماىل:
تعديل التبة بالفحم الحيوي من المخلفات الزراعية المتاحة لتحسي استدامة إنتاج القطن يف ي
يمكن تحسي استدامة إنتاج القطن ف ماىل من خالل إعادة المواد العضوية والمغذيات إىل ر
التبة المتدهورة .التعديل معالفحم الحيوي
ي
ي
ً
محليا كطريق إىل االستدامة .تم إجراء دراسة صوبة لتقييم تأثت الفحم الحيوي المحض من
تم تحضتها من المواد األولية المتاحة
ماىل ،بقايا حقول القطن وقشور األرز  ،عىل نباتات القطن المزروعة لمدة ستة أسابيع.
مادتي وسيط متاحي بسهولة في ي
تحميل PDF
-------------------------5

العالم  /القلب الداف)
تدريب الفحم الحيوي يف مزرعة سجن ميكويو  ،زومبا  ،مالوي (العطاء
ي
يعمل فريقنا يف مالوي عىل إعداد برنامج تدريب الفحم الحيوي لمزرعة سجن ميكويو يف زومبا  ،مالوي منذ بضع سنوات .يزرع السجن
أكت قدر ممكن من طعامه .انضم كل من السجناء والمسؤولي يف التدريب.

عرض طريقة الخندق
اقرأ ر
أكت/https://www.globalgiving.org/donate/34071/warm-heart-worldwide-inc/reports :

الدكتور ستيفن ماتشادو  ،مهندس
اع  ،ملحق جامعة والية أوريغون ،
زر ي
يقدم شهادات للسجناء .قدم الدكتور
ماتشادو المساعدة الفنية ر
لمشوع
 Warm Heartمالوي الفحم
الحيوي خالل زيارته كعالم يف برنامج
فولتايت .لقد اتخذ طريقة الخندق
لسيقان الذرة وطريقة  TLUDلتغذية
الكوز الفحم الحيوي إىل زيمبابوي.
قام  IBIبتسهيل منحة فولتايت
الخاصة به ر
حت يتمكن من مساعدة
 Warm Heartمالوي ودراسة الفحم
الحيوي يف زامبيا ومالوي وزيمبابوي.
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تحديثات IBI INTERN
أكويج  ،جامعة سينتيفيكا ديل سور  ،بتو.
تحديث بواسطة كاميال
ي
يف تحديث هذا الشهر حول وضع الفحم الحيوي يف أمريكا الالتينية  ،أجريت مقابلة مع جو كويشلي وهو
الرئيس والمدير التنفيذي ر
لشكة  .Inkaterraأسس  Inkaterraيف عام  ، 1975رائد السياحة البيئية
والتنمية المستدامة يف بتو .يركز عىل الحفاظ عىل طبيعة بتو وثقافاتها ومشاركتها مع العالم .هكذا
تحتفل منظمة السياحة العالمية ( )UNWTOبمبادرة  Inkaterraلتحويل ماتشو بيتشو إىل أول عجائب
محايدة الكربون ف العالم .تم تضمي ر
مشوع  Inkaterraاألخت يف برنامج السياحة المستدامة التابع
ي
ر
الت تساهم يف
لمنظمة السياحة العالمية  ، OnePlanet ،والذي يروج للسياسات والممارسات السياحية ي
البيولوخ وتغت المناخ .كما أنه يدعم التحول نحو االقتصاد الدائري
الحد من التلوث وفقدان التنوع
ي
كوسيلة للتنمية المستدامة لصناعة السياحة .من خالل تحالف ر
اتيج يجمع بي مختلف أصحاب
است
ي
خال من الكربون لماتشو بيتشو  ،تنضم  Inkaterraإىل الجهود مع بلدية
المصلحة لضمان مستقبل ٍ
ر
الت قاموا بها لتحقيق هذا الهدف قاموا
ماتشو بيتشو و  Grupo AJEو  SERNANPوبي المشاري ع ي
بافتتاح أول معمل لمعالجة النفايات العضوية .المادة
ه النفايات العضوية من منطقة ماتشو بيتشو ،
الخام ي
ر
والت يتم تحويلها إىل الكربون .يف األشهر السبعة األختة
ي
من عام  ، 2020تحولوا إىل  16107.02كجم من
النفايات العضوية وأنتجوا  1737.84كجم من الفحم
كمحسن ر
ّ
للتبة
الحيوي .يستخدم الفحم الحيوي هذا
يف منطقة ماتشو بيتشو  ،إما يف المدينة أو يف مجتمعات
األنديز المرتفعة يف المنطقة .هذه قصة نجاح توضح
ر
الت يمكن أن تكتمل عندما يعمل القطاعان
اإلنجازات ي
العام والخاص ً
معا  ،هذه المبادرة تجعل ماتشو بيتشو
الوجهة األوىل يف أمريكا الالتينية لتأسيس اقتصاد دائري
من خالل ر
استاتيجية مبتكرة إلدارة النفايات .للحصول
عىل شهادة حياد الكربون من ، Machu Picchu
المقرر إجراؤها يف سبتمت  ، 2021تم إنشاء تعاون مع
 .GreenInitiativeيهدف هذا ر
صاف انبعاثات صفرية
وتحقيق
،
2030
عام
بحلول
٪
45
إىل
الكربون
انبعاثات
االلتام إىل تقليل
ي
ً
ً
كربونيا) بحلول عام  ، 2050وفقا إلرشادات اتفاقية باريس.
(محايد
تحديث بواسطة نيثي داس  ،جامعة سنغافورة الوطنية  ،سنغافورة.
يف تحديث هذا الشهر حول عمل الفحم الحيوي  ،كنت أجمع البيانات من الصي والهند .لقد تحدثت إىل
ً
بعض الباحثي واألساتذة المتخصصي ف مجالهم واكتسبت ً
فهما أعمق للفحم الحيوي ككل .لقد تم أيضا
ي
ر
الت واجهتها يف الحصول عىل البيانات من الهند حيث تمكنت من التواصل مع عدد قليل
حل الصعوبات ي
ً
من األشخاص من مجموعة أعضاء الفحم الحيوي العاملي .لقد قمت أيضا بتضييق نطاق ما كنت أبحث
ً
ً
ر
الت أجمعها يف األسابيع المقبلة مماثلة لما ذكرته سابقا ولكن مع
فيه وهذا
ي
ساعدن كثتا .ستكون البيانات ي
ر
التكت عىل الصي وكوريا ومالتيا وشيالنكا .آمل يف التغلب عىل التحديات المتوقعة وضمان دقة البيانات
ر
الت تم جمعها.
ي
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التقويم

مؤتمر األمم المتحدة لتغت المناخ  )COP26( 1-12 2021نوفمت  2021جالسكو  ،اسكتلندا  ،المملكة المتحدة- .
https://ukcop26.org

 Détails en français sur www.bio360expo.comتفاصيل اللغة اإلنجلتية يف
https://www.bio360expo.com/Default.aspx؟language=ar
الفحم الحيوي هو موضوع متصدر ف هذا الحدث .سيتم ر
نش جدول التنامج يف أوائل نوفمت والتنامج المفصل بحلول نهاية
ي
نوفمت.
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إضافة إلى التقويم
مزيد من التفاصيل في https://biochar.groups.io/g/main/topic/86183915
سجل االن!

عاجل! ينتهي معدل التسجيل المبكر في الساعة  11:59مسا ًء بالتوقيت الشرقي (الواليات المتحدة = )Z-4
في  8نوفمبر .2021
مبادرة الفحم الحيوي الدولية | www.biochar-international.org | info@biochar-international.org
مبادرة الفحم الحيوي األمريكية|https://biochar-us.org| usbiochar@gmail.com

صور مصورين مجهولي مرخصي بموجب CC BY-SA

بحث جديد من GOOGLE SCHOLAR
العلم من .Google
الماض يف الباحث
األوراق الموجودة يف هذه القائمة مأخوذة من إدخاالت "الفحم الحيوي" الجديدة الشهر
ي
ي
ر
تريبان مرشح
أبهيالشا
بواسطة
هذه
اج
ر
استخ
االقتباسات مأخوذة من األوراق  ،ويمكن الوصول إليها من خالل الروابط المتوفرة .تم
ي
ا
غت بالمعلومات
ولكنه
،
لإلدارة
قابال
الملحق
لنيل درجة الدكتوراه  ،المعهد الهندي للتكنولوجيا  ،كانبور  ،للحفاظ عىل طول هذا
ي
ر
ر
العمىل  ،ولكن
الت تؤدي إىل التطبيق
ي
الكافية لدفع مزيد من التحقيق من قبل القراء .تم التكت عىل تسليط الضوء عىل النتائج الجديدة ي
ر
مع توقع أن القرارات سوف تكون مستنتة من خالل الوصول إىل المنشور الكامل .يمكن الوصول إىل القائمة الكاملة (أكت من 270
ً
مرجعا هذا الشهر) من خالل بوابة األعضاء فقط .يزور /https://biochar-international.org/joinو https://biochar-
 ./international.org/benefitsهذا الشهر درة.تريباثيحصد ر
أكت من  250قطعة .هنا مجموعة مختارة-[ .المحرر].

----------------JERLEY, A, G SWETHA, … V HARINI - Asian Journal of, (2021) “EFFECTS OF BIOCHAR & VERMICHAR AS A
SOIL SUPPLEMENT TO IMPROVE MAIZE PLANT GROWTH.” mbimph.com.
http://mbimph.com/index.php/AJOAIR/article/view/2425
ً
المسام) ....... .وفقا
من الملخص ..." :الفتميشار وهو التآزر بي زراعة الديدان (تربية الديدان) والفحم الحيوي (محسن تربة الفحم
ي
ا ً
للتبة مما يزيد من المحتوى العضوي ر
جيدا ر
للتبة  Nو  Pو  Kو  ، Cوالذي يتبعه الفحم الحيوي من
لتحليلنا  ،يعد الفتميشار مكمال
صج .مصنع".
أجل نمو
ي
-------------------------------9

Suthar, S et al. (2021) “Enhanced Biogas Production in Dilute Acid-Thermal Pretreatment and Cattle
Dung Biochar Mediated Biomethanation of Water Hyacinth.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236121017749?casa_token=Pq5zal4Si5MAAA
AA:Xz2mAF06RTWoLUdZHefAavfP_oX6CnS9Z8GoVyZvT95zkC46kmkKcDTqYiTN6N234b6JfSumXDI
ً
من الملخص":كان اإلنتاج ر
التاكم للغاز الحيوي ف أجهزة الهضم ُ
المعالجة مسبقا والفحم الحيوي أعىل بنسبة  ٪98.7-73.4من جهاز
ي
ي
التحكم .تحسن محتوى الميثان يف الغاز الحيوي بنسبة  ٪19.8 - 9.33يف المقايسات التكميلية قبل الميالد عىل السيطرة .ولوحظ
أعىل إنتاج للميثان قدره  235مل وإزالة ) VS (77.4٪للمعالجة المسبقة والفحم الحيوي ( ٪1جرعة) معدل الهضم ".
-------------------------------Beesigamukama, D, B Mochoge, … N Korir - Journal of Insects as, (2021) “Economic and Ecological
Values of Frass Fertiliser from Black Soldier Fly Agro-Industrial Waste Processing.” ir-library.ku.ac.ke.
https://irlibrary.ku.ac.ke/bitstream/handle/123456789/22457/Economic%20and%20ecological%20values%20of%
20frass%20fertiliser%20from%20black%20soldier%20fly.pdf?sequence=1

الصاف بنسبة  ٪64-10من يرقات ذبابة الجندي األسود ()BSF
من الملخص":المواد األولية المعدلة ب  ٪20الفحم الحيوي زاد الدخل
ي
أمريك) من شأنه
وإنتاج األسمدة ( )FFمقارنة بالمواد األولية األخرى .إنتاج ميغاغرام واحد ( )Mgمن يرقات  BSFالمجففة ( 900دوالر
ي
اض المعالجة بالمواد الخام
أن يولد  34-10ميغاغرام من  FFبقيمة  10200-3000دوالر
أمريك .حققت الذرة المزروعة يف قطع األر ي
ي
اض المعدلة باستخدام األسمدة العضوية التجارية ".
ر
األ
قطع
من
صاف دخل أعىل بنسبة  44-29يف المائة من الذرة المحصودة
ي
ي

-------------------------------Bamdad, H, S Papari, and G Lazarovits - Soil Use and Management. “Soil Amendments for Sustainable
Agriculture: Microbial‐organic Fertilizers.” Wiley Online Library.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sum.12762
من الملخص" :تصنف هذه الدراسة األنواع الفعالة من الكائنات الحية الدقيقة ف ر
التبة فيما يتعلق بوظائفها لتسهيل اختيار أفضل
ي
الثان مخصص للعديد من المواد الحاملة غت العضوية
السالالت الميكروبية المتوافقة من أجل تلبية متطلبات البيئة المضيفة .الجزء ي
ر
والعضوية  ،مثل البتاليت والجفت والرماد المتطاير والسماد العضوي  ،إليصال الكائنات الحية الدقيقة إىل التبة .تم دراسة دور
الناقالت ف البقاء عىل قيد الحياة والمساهمة الوظيفية للميكروبات ف أنظمة ر
التبة والنباتات ... .متات متفوقة الفحم الحيويوعىل
ي
ي
العاىل  ،عزل الكربون والتآزر  ،مع
سبيل المثال  ،تمت مناقشة مساحة السطح العالية  ،المسامية  ،الهيكل القابل للتخصيص  ،الثبات
ي
األسمدة األخرى[ .تم اضافة التأكيدات .المحرر].
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-------------------------------Khoei, S et al. (2021) “Biochar Amendment Rapidly Shifts Microbial Community Structure with
Enhanced Thermophilic Digestion Activity.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421012050
من الملخص" :الفحم الحيوي المسحوق يزيد من معدل الميثان المحب للحرارة من الحمأة الحمضية بنسبة  ٪94-20بينما يقض
ر
فتة تأخر الميثان المحبة للحرارة من الحمأة بنسبة .... " .٪91-67أدت إضافة الفحم الحيوي إىل تحول شي ع يف بنية المجتمع
الميكرون المرتبط بزيادة يف بكتتيا ( Methanothermobacteraeaeالهيدروجينوتروفيك) و Methanosarcinaceae archaea
ي
 ،باإلضافة إىل العديد من البكتتيا المتحللة لألحماض الدهنية المتطايرة ( )VFAوتنتج الهيدروجي .يقدم الفحم الحيوي إمكانات كبتة
لمعالجة تراكم  ، VFAواختصار مرحلة التأخر وزيادة معدل الميثان  ،خاصة يف األحمال العضوية العالية.
-------------------------------”Luo, Z et al. (2021) “Novel Insights into the Adsorption of Organic Contaminants by Biochar: A Review.
Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521025856?casa_token=MafLUpkd27gAAA
AA:QKxciDksU5lJTqV0OL5MYInvjVgqA0gebBBcMa__Io8-jiyQ6idmqbefQuL7VbfEBLnN90CfxFY
ر
والت
من الملخص:لذلك يهدف هذا البحث إىل وصف أبعاد مختلفة مثتة لالهتمام لتفاعالت الفحم الحيوي مع الملوثات العضوية  ،ي
ر
الت
تشمل )1( :مقدمة إلعداد الفحم الحيوي والخصائص الفتيائية والكيميائية ذات الصلة  )2( ،نظرة عامة عىل اآلليات والعوامل ي
تتحكم يف امتصاص الملوثات العضوية عىل الفحم الحيوي و ( )3ملخص للتحديات ونظرة مستقبلية لالحتياجات البحثية اإلضافية يف
هذا الموضوع ... .ومع ذلك  ،فإن بعض الثغرات البحثية  ،مثل ر
الديناميك  ،والمخاطر البيئية المحتملة  ،والتفاعالت بي
االمتاز
ي
الفحم الحيوي وميكروبات ر
العمىل .سيكون هذا
التبة  ،وتقنيات التعديل الجديدة  ،تحتاج إىل مزيد من البحث لتسهيل تطبيقها
ي
ا
البحث موصًل لفهم أفضل إلزالة الملوثات العضوية عن طريق االمتصاص بواسطة الفحم الحيوي.

-------------------------------Serfontein, Susan, Makhosazana P. Aghoghovwia, and Olusola O. Ololade. (2021) “Evaluating the
Treatment of Heavy Metals in Acidic Wastewater by Activated Carbon.” Journal of Environmental
11

Science and Health, Part A: 1–9.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10934529.(2021)1980309
-------------------------------ا
ر
ر
]. المحرر.الت تهدف عادة إىل عزل الملوثات
التاىل بسبب إمكانية استداد المعادن القيمة باستخدام التكنولوجيا ي
[تم تضمي العنض ي
Wang, Z et al. (2021) “The Superior Adsorption Capacity of Boron-Nitrogen Co-Doping Walnut Shell
Biochar Powder for Au (III), Pt (IV), and Pd (II).” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721012653?casa_token=MVypBNWuPfkAA
AAA:Dml_MEJdbKMloAhKKMYvjNzxmRQ_r1wWprfwyaBa-wpsWIYDCY5293Ctug5-h8XNG7TjWcpvoKA
ر
والنيتوجي والذي يمكن تصنيعه من خالل عملية
) المخدد بالبورونBN-WSBP(  مسحوق الفحم الحيوي..." :من الملخص
Pt )IV(  وAu )III(  حقق معدالت امتصاص قصوى منBN-WSBP  أظهرت النتائج التجريبية أن... .االنحالل الحراري بخطوة واحدة
". عىل التواىل، 1  مجم جم جم44.78  مجم جم جم و108.8  جم و/  مجم جم246.96  تبلغPd )II( و
info@biochar-international.org www.biochar-international.org
& على شاكلتنا موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك
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اتبعنا تويتر

اعمل مع !IBI
يقدم  IBIالخيارات التالية للتعاون مع المشاري ع العلمية .حدد الحزمة األفضل لمؤسستك وأكمل نموذج الدفع المصاحب.

□

الباقة الفضية 1
)a
)b
)c
)d

ً
وصفا ر
ر
للمشوع عىل موقعه عىل الويب مع تفاصيل االتصال والروابط والصور ؛ يمكن تحديث الموقع مرة واحدة يف
ينش IBI
السنة.
ً
ً
سنويا ر
للمشوع ف ر
تحديثا ر
للمشوع
النشة اإلخبارية الشهرية مرتي
يرسل IBI
ي
ينشها ر
الت ر
المنشورات ر
المشوع مضمونة ليتم شدها يف تحديث منشورات  IBIالشهرية.
ي
ً
سنويا من قبل عضو ف اللجنة العلمية  ، IBIيتم إرساله ف تحديث منشور  IBIالشهري ر
ونشه
مناقشة متعمقة لمنشور واحد
ي
ي
عىل موقع ر
مشوع .IBI

مشوع  ،تدفع ف بداية سنة ر
التكاليف 1000 :دوالر لكل سنة ر
المشوع
ي

□

الباقة الذهبية 2
 )aيشمل جميع خدمات الباقة .1
ر
 )bندوة عت ر
ر
اإلنتنت حول خطط المشوع أو التقدم أو النتائج مع موضوع مناسب لجمهور ( IBIندوة عت اإلنتنت مدتها ساعة
ً
حواىل  100-50مشارك يف جميع أنحاء العالم)  ،يديرها  ، IBIويتم اإلعالن عنها عالميا  ،مع جلسة أسئلة وأجوبة).
واحدة مع
ي
يتم أرشفة  Webinarعىل موقع  IBIويمكن ألعضاء  IBIرؤيته (أضف  1000دوالر للوصول المفتوح).

مشوع  ،تدفع ف بداية سنة ر
التكاليف 4000 :دوالر لكل سنة ر
المشوع
ي

□

الباقة البالتينية 3
 )aيشمل جميع خدمات الحزمتي  1و .2
ا
ً
جذابا لجمهور متنوع ً
 )bرحلة  IBIإىل ر
وصانع السياسات  ،وعادة
الصناعة
ممثىل
إىل
العلماء
من
ا
بدء
فيه
مشوعك يف وقت يكون
ي
ي
ً
ما يكون  40مشاركا  ،والذين سيدفعون تكاليف سفرهم ورسوم التسجيل (انظر https://biochar-
 /international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finlandللحصول عىل مثال للرحالت السابقة).

مشوع  ،تدفع ف بداية سنة ا ر
التكاليف 15000 :دوالر لكل سنة ر
لمشوع
ي
المشوع الحزمة  1ف العام  1و  2من ر
مشوع( عىل سبيل المثال  ،قد يختار ر
يمكن أن تختلف الحزم لكل سنة ر
مشوعه والحزمة  2يف
ي
العام  3).يرخ االستفسار عن الخيارات اإلضافية ومجموعة الخدمات غت المذكورة أعاله .سيقدم  IBIخطاب ر
التام يمكن تضمينه يف
اقتاحك إىل أحد المانحي .إذا تمت الموافقة عىل ر
ر
االقتاح وتمويله  ،يمكن ل  IBIالعمل مع أوامر ر
الشاء أو العقود  ،كما هو أسهل بالنسبة
ر
للمشوع.
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املبادرة الدولية للفحم الحيوي

تعاون  IBIمع المشاري ع العلمية

ر ت د م ا م وع وا الفوات الحا ي:

خيارات التعاون (األسعار بالدو ر األمري )
□البالتين:
□ الذه :

دو ر
دو ر
□و و اختياري مفتو للندوة ع ر الوي (+

□الفضة:

 ,دو ر)

دو ر

املبل ا جما ي املرف ________ : $
□ ي بالدو ر األمري

ً
نقدا بالدو ر األمري رقم  MC /الت يرة ________________________________ _

تاري ا ن اء  __________ :رمز األمان امل ون م

أرقام __________ :ا سم املو ود على البطاقة_____________________________ :

يصا ال ريد ا ل رون ى / __________________________________ :رقم الهات __________________________________ :
ير ى ر ا

ي أو ً
نقدا أو تقديم معلومات بطاقة ا تمان  ,و رسالها ى م ت IBI:

ع ر ال ريد ا ل رون ) (BSCHORR@TTCORP.COMأو الفا

( -

-

-

) أو ال ريد األمري

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

را لدعم م!

يرجى تقديم اسمك وعنوان الفواتير الحالي:
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خيارات التعاون (األسعار بالدوالر األمريكي)
□ البالتين 15000 :دوالر

