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BIOCHAR WORKS
BIOMACON GMBH
CARBOFEX OY

CARBONFUTURE GMBH
CARBON GOLD LTD
CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES

ً
مرحبا بأعضاء ر
الشكة الجدد

CIRCLE CARBON S.L.
CITY LIGHT CAPITAL

شركة AMERICAN GREEN FUELS،
LLCA KOLMAR AMERICAS
COMPANY

CLEAN MAINE CARBON

CORIGIN SOLUTIONS LLC

CORNELL UNIVERSITY

تينيس  ،الواليات المتحدة األمريكية
روكوود ،
ي
ً
محليا من
الصانع والبائع من الفحم الحيوي .يتم الحصول عىل الفحم الحيوي الخاص بنا
مخلفات األخشاب البكر.

CUMMINS, INC.

ECOERA AB
ECOTOPIC AB
ENAGON LLC
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فنأناhttp://www.arti.comنحن نقدم مجموعة متنوعة
الت يمكن أن تفيد ر
ر
اليبة والنباتات
من الفحم الحيوي sي
والحيوانات الخاصة بك .يتكون الفحم الحيوي السائل الخاص
بنا من جزيئات الفحم الحيوي الصلبة المطحونة بدقة ممزوجة
ً
ً
بالماء والمغذيات القيمة والميكروبات (اعتمادا عىل المنتج المختار) .يتيح الشكل السائل تطبيقا
لتحسي صحة ر
أسهل ر
ز
اليبة والنبات.
لليبة ويتضمن مغذيات إضافية

األعضاء الحاليي
ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP

وتجديد عضو ر
الشكة

FOREST CREEK RESTORATION
FORLIANCE GMBH

BIOMACON GMBH

GENESIS BIOCHAR

/https://www.biomacon.com
ريبورغ  ،ألمانيا

GLANRIS, INC.

GREEN STATE BIOCHAR

الرئيس ز يف مدينة  ، Rehburgألمانيا .
تأسست  BIOMACON GmbHز يف عام  2003.يقع المكتب
ي
ً
جدا  .ر ز
اليونزي  ،استخدم المهندسون
ه تقنية قديمة
حت يف العرص ر
إزالة الكربون من إنتاج الطاقة ي
هذه التكنولوجيا لصنع أدواتهم .التحدي الكبي هو تكييف هذه التكنولوجيا مع احتياجات القرن
ز
ر
وخية
والعشين  .ز يف
الحادي
الماض  ،كانت اإلدارة المثىل للعملية تعتمد إىل حد كبي عىل مهارة ر
ي
ر
ر
شء للصدفة .تساعد إدارة العملية المثىل
أي
ك
يي
وال
للغاية
مؤتمتة
العملية
،
اليوم
.
المشغل
ي
العميل عىل استخدام تقنيته بأفضل فائدة ممكنة لعمر خدمة طويل .تتطور تقنيتنا باستمرار وليس
هناك نهاية ز يف األفق.
تتكون آالت االنحالل الحراري الحديثة من مجموعة متنوعة من الحرف المختلفة  .ز يف السنوات
ً
ّ
الموردون تركيبات عالية الدقة لن نتمكن أبدا
األخية  ،تطورت تكنولوجيا التصنيع بشعة .يصنع
من إنتاجها بأنفسنا بهذه الجودة.

THE HAMAKUA GROUP
HYBRID ENERGY AUSTRALIA
ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

KUWAIT INSTITUTE FOR SCIENTIFIC
)RESEARCH (KISR
LERCHENMÜLLER CONSULTING
METZLER FOREST PRODUCTS LLC
MONTEREY PACIFIC, INC.

MYNO CARBON CORP.

CLEAN MAINE CARBON

NATURAL RESOURCES RESEARCH

أوسويغو  ،نيويورك  ،الواليات المتحدة األمريكية

INSTITUTE – UMN-DULUTH

إضافة إنتاج  Biocharإىل محطة طاقة الكتلة الحيوية الحالية.

NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT

)KUWAIT INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH (KISR

NORSK BIOKULLNETTVERK
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.

معهد الكويت لألبحاث العلمية

NOVOCARBO

/https://www.kisr.edu.kw/en
ر
مشف  ،الكويت

PURE LIFE CARBON INC.
PYROCAL PTY LTD.

ز
ز
العلم تأسس عام
للتمي
وطت رائد ومستقل
معهد الكويت لألبحاث العلمية ( )KISRهو معهد
ي
ي
 .1967تتمثل أدوار المعهد ز يف النهوض بالصناعة الوطنية وإجراء دراسات لمواجهة التحديات
الرئيسية مثل الحفاظ عىل البيئة واإلدارة المستدامة الموارد الطبيعية ز يف الكويت  ،واإلدارة المسؤولة
ً
دوليا
للمياه والطاقة  ،وتطوير أساليب الزراعة المبتكرة .تتمثل مهمة المعهد ز يف القيادة والتعاون
لتطوير ر
ز
القطاعي العام
ونش واستغالل أفضل العلوم والتكنولوجيا والمعرفة واالبتكار لعمالء
ً
ر
الت تواجه تحديات وفرصا مماثلة .تتمثل رؤية معهد
والخاص  ،لصالح الكويت والدول األخرى ي
ر
ر
االعياف به ً
األكي
دوليا باعتباره العلم
الكويت لألبحاث العلمية ز يف أنه بحلول عام  ، 2030سيتم
ر
ر
والمعيف بها كقوة دافعة لالزدهار
احي ًاما ز يف المنطقة ،التكنولوجيا واالبتكار ( )STIوبوابة المعرفة ،
ز
وتحسي نوعية الحياة.
االقتصادي المستدام
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QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL
RAINBOW BEE EATER PTY LTD
REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH
RESTORATION FUELS, LLC

ROB NOOTER
SCANDI ENERGY AS
SENECA FARMS BIOCHAR LLC

من املدير التنفيذي
والعشون (  :)COP26ليس ً
ر
تماما ؛ فشل كامل  -محبط
تقييم لمؤتر االطراف السادس
للغاية  -بالتأكيد!
يتضمن تلخيص للتجربة كواحد من  15000أو ر
أكي من
ي
اقبي المعتمدين زف  COP26العديد من المنظورات ر
المر ز
الت
ي
ي
ً
تتناسب تماما مع أحد أشكال استعارة "كأس الماء" القديمة.
ً
تقريبا؛ أو كأس
يمكن للمرء أن يعت ري النتائج إما كأس فارغ
أسبوعي من الوقت ر
ز
ئ
اكم الهائل
الي
ممتىل بالكاد .بعد
ي
والطاقة والموارد  ،أسفر عن نتائج كانت ضئيلة من منظور
عالم  ،وكان تقييم مكان الفحم الحيوي ز يف المخطط الكبي
ي
ً
لألشياء مخيبا لآلمال بالمثل.

األعضاء الحاليي
SEQUEST
SIMEKEN INC.
SOILTEST FARM CONSULTANTS
STANDARD BIOCARBON CORP.
STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S
SUMITOMO SHI FW
SUSTAINSCAPE, INC.

ر
ط خارج:
ش ي

TILAPIA GROUP AS

عالم  ،توصل المفاوضون الرسميون إىل اتفاق يدفع بالكاد بالكرة إىل األمام من
من منظور
ي
ً
ً
ز
ويتبت أهدافا إيجابية اسميا ،ولكنها محددة بشكل غامض ،مع عدم وجود
حيث الجوهر،
ر
رز
شء
اليامات حقيقية بشأن األهداف أو تقدم قابل
للقياس .ال يمكن النظر إىل هذا عىل أنه أي ي
ر
المفيض أن يقاس تقدمها باألميال ،وليس
سوى بالكاد تحريك اإلبرة ز يف صفقة كان من
ر
بالمليميات.
بشكل أساش  ،قام المفاوضون الرسميون بركل ما يمكن أن ز
يرصب به المثل عىل الطريق إىل
ي
 COP27العام المقبل ز يف مرص .ال يمكن أن تستمر خسارة الفرصة هذه ألن أهداف عام 2030
ر
تقيب بشعة كما هو الحال بالنسبة لعام  2050و .2100

TOTALENERGIES
TWO DOT WIND
U.S. GAIN
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
VERMANDER SL
WAKEFIELD BIOCHAR

كالم كبي:

WOKA FOUNDATION

ز
المقيمي ز يف المنطقة الزرقاء ،حيث تم إنشاء عدة مئات من األكشاك من
بالنسبة ألولئك منا
د
والعدي
والمرونة
لالستدامة
المكرسة
ات
ر
والمباد
الحكومية
غي
والمنظمات
قبل الدول الفردية
YORK REGION ENVIRONMENTAL
اليامج والعروض
من الموضوعات الموضوعية األخرى ،كان هناك مجموعة متنوعة من ر
ALLIANCE
المسؤولي ر
ز
والشكات (بعضخا كان بمقابل) .احتوت بعض
التقديمية والخطب من قبل العلماء،
اليامج عىل عروض تقديمية وخطب ومناقشات تفاعلية مهمة وثاقبة .لكن كان من الممكن أن
ر
ً
يتم عمل هذا ز يف سنغافورة بدال من اسكتلندا مع تأثي كبي عىل المفاوضات الرسمية .لقد كانت
ً
ذك يتحدثون مع بعضهم البعض ،لكن تأثيهم ضئيل عىل نتيجة
تمرينا لـ  15000شخص ي
ً
ز
ر
المحادثات .مالحظة مثية لالهتمام :كان عدد المر ز
ممثىل صناعة الوقود األحفوري .اقرأ ما تحب يف ذلك ...
اقبي األكي عددا من
ي

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD

حضور :IBI
ً
ً
ز
والمتعاوني
وبالتاىل تم ترحيل وفدنا لمحاولة العثور عىل نقاط دخول صغية مع المؤيدين
أخيا  ،لم يتم منح الفحم الحيوي كشكا ،
ي
ز
نشنا المعلومات ر
المحتملي .لقد ر
ز
ونشنا الكلمة بأفضل ما يف وسعنا وطرحنا أسئلة محرجة عىل أعضاء اللجنة  -ولكن وجدنا
والحلفاء
ز
ر
ً
ز
ً
ينبغ أن يكون لها مكانة بارزة .جدول أعمال
مر ًارا وتكرارا أن الفحم الحيوي كان غائبا يف االسياتيجيات والدعوات إىل العمل حيث كان
ي
سحب الكربون زف البيئة بشكل واضح لم يتضمن هذه المادة القيمة ذات التطبيقات المتنوعة؛ خاصة أنها إحدى األدوات القليلة التر
ي
ي
حددتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي المناخ عىل أنها تقنية فعالة لخفض الكربون.
 IBIيفوز:
عىل الرغم من هذه القيود  ،تمكنا من تسجيل بعض المكاسب للفحم الحيوي .عقدت إحدى المنظمات األعضاء لدينا، ProNatura ،
ً
وحدثا ً
ً
ً
عاما لإلعالن عن إطالق مصنع االنحالل الحراري الصغي (من الناحية الصناعية) ز يف الكاميون والذي سيحول الكتلة
صحفيا
مؤتمرا
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حواىل  10أميال من المصنع .من
الحيوية المتبقية لمعالجة القهوة إىل فحم حيوي .سيخدم هذا المصنع منطقة إنتاج تبلغ نصف قطرها
ي
ر
اكم إىل إحداث تأثيات
ر
ت
بشكل
ستؤدي
والت
المتصور أنه يمكن تكرار هذا النوع من النظام بنحو  30مرة ز يف
ر ي
السنوات القليلة القادمة ،ي
ز
مفيدة للغاية لتقليل مجاري النفايات  ،وعزل الكربون الذي قد يساهم يف زيادة االنبعاثات الضارة وتوفي تعديل لليبة يمكن أن تستخدم
إلزالة حموضة ر
اليبة ،باإلضافة إىل ذلك  ،عقدنا اجتماعات مثمرة للغاية مع الجهات المانحة المحتملة للمشاري ــع الزراعية بما ز يف ذلك
ر
األفريق.
الدوىل للتنمية الزراعية وبنك التنمية
الصندوق
ي
ي
سعينا:
ً
ً
ز
ر
ز
اتيج
باعتباري مبتدئا ز يف تجربة مؤتمر األطراف  ،فقد خرجت محبطا
ولكنت قررت أن قطاع إزالة الكربون ًلدينا سيكون يف موقع اسي ر ي
ي
ز
ز
أعتي نفس ر ً
ز
مبشا أبدا  ،إال أننا سنحتاج إىل جيش من
أنت لم ر
إلحداث تأثي ر
أكي بكثي يف مؤتمر األطراف يف العام المقبل ز .عىل الرغم من ي
ي
ر
يرج االنضمام إلينا يف هذه المهمة!
مبشي الفحم الحيوي لتحقيق ذلك .ر
روب نوتر  ،المدير التنفيذي
مبادرة الفحم الحيوي الدولية

الرتكيز :الفحم احليوي يف COP26
مع اختتام  ، COP26إليك مجموعة مختارة من مراجع ر
اإلنينت.
---------------مؤتمر األطراف  :26أصبحت الكاميون أول دولة ف العالم تدمج الفحم الحيوي ف ر
إسياتيجيتها المناخية.
ي
ي
ز
ز
ثان أكسيد الكربون (غاز الدفيئة المسؤول عن االحتباس الحراري وتغي
تأمل
الكاميون يف القضاء عىل ما ال يقل عن  250000طن من ي
ز
المناخ يف نهاية المطاف) من الغالف الجوي.
https://www.businessincameroon.com/environment/1111-12048-cop-26-cameroon-becomes-firstcountry-in-the-world-to-integrate-biochar-into-its-climate-strategy#comments
---------------خياء ز يف مدن  COP26وموضوع البيئة المبنية متاح من جامعة آلتو
تصميم المدن لتخزين الكربون  -ر
ز
محاض أول ز يف الممارسة يعمل عىل التصميم المستدام .يركز بحثه عىل ممارسات وسياسات االستهالك المستدام لتوجيه
ميكو جاالس هو
ز
ز
استخدام الطاقة وأنماط االستهالك .شارك يف قيادة  ، Carbon Laneوهو أحد المشاري ــع األوىل يف العالم لتجريب استخدام الفحم
ز
الحرصية  -وهو نهج يمكن أن يساعد المدن عىل تقليل انبعاثات الكربون بسهولة.
الحيوي ز يف الحدائق
----------------- / BBC Sounds: People Fixing the Worldطرق إلنقاذ الكوكب :الحلول القديمة
ر
وه تقنية تسميد بسيطة اعتمدتها
يمكن
توفي ستة عش بالمائة من انبعاثات غازات االحتباس الحراري باستخدام الفحم الحيوي  ،ي
ز
ً
ز
.
صناع  ،يقول العلماء إن الفحم الحيوي يمكن أن يكون قويا مثل
اق
نط
عىل
إنتاجه
تم
إذا
السني
آالف
منذ
األمازون
منطقة
ف
القبائل
ي
ي
يقول العلماء إن الفحم الحيوي يمكن أن يكون ً
قويا مثل الطاقة
صناع ،
الطاقة المتجددة ز يف مكافحة تغي المناخ .إذا تم إنتاجه عىل نطاق
ي
المتجددة ز يف مكافحة تغي المناخ.
[بودكاست من " 50'9إىل  ..." :"21'10ر
ً
مؤخرا للفحم الحيوي كحل يلتهم الكربون  .....لذا  ،يمكن اآلن تمويل الفحم
اعياف وشهادة
ر
ر
الت تكافح لتقليل استخدام الوقود األحفوري الخاص بها ... .... .يمكننا اآلن الحصول
الحيوي عىل أنه تعويض الكربون من قبل الشكات ي
عىل مكافأة مالية للتخفيف من انبعاثات الكربون الذي كنا نقوم به طوال الوقت " - .إد].
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w3ct1plq
---------------ً
ً
رئيسيا لمؤتمر COP26
يعتي تسليم كتاب قواعد سوق الكربون الدولية هدفا
ر
يسلط الضوء
الطوع بقوة
 ارتفعت قيم االئتمان
ي
ز
تحسي الشفافية لحشد الطلب

4

 مجموعة واسعة من مشاري ــع التجنب والتخفيض
ر
"يركز تقييم  Platts CRCعىل مجموعة من مشاري ــع اإلزالة المتعلقة باحتجاز الكربون القائم عىل التكنولوجيا (التقاط الهواء المباش ،
والتمعدن  ،والطاقة الحيوية مع التقاط الكربون وتخزينه)  ،واحتجاز الكربون الطبيغ (إعادة التحري ــج  ،والتحري ــج  ،وعزل ر
اليبة  ،الفحم
ي
ز
اض الرطبة)[" .التشديد مضاف  -محرر]
الحيوي واستعادة األر ي

ه  ،سبب أهميتها":
بودكاست مدته  20دقيقة" :S&P Global / Platts :أرصدة الكربون الطوعية :ما ي
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/podcasts/platts-future-energy/061621-voluntarycarbon-credits-co2-offset-energy-transition-emissions
----------------يوهانس ليمان :قادة  :COP26دعم توسيع نطاق الفحم الحيوي لمكافحة تغي المناخ.
ز
وتحسي صحة
"يمكن أن تساعد أنظمة  Biocharز يف تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري  ،وسحب الكربون من الغالف الجوي
ر
اليبة".
ً
ر
إضاف حول الفحم الحيوي؟"
ه الحاجة األكي إلحاحا إلجراء بحث
ي
"ما ي
ز
ر
ز
الحاىل هو تشكيل السياسات
العلم  ،ولكن اإلجراء األ كي أهمية يف الوقت
"ال يزال هناك الكثي الذي يتعي القيام به عىل الجانب
ي
ي
واألدوات المالية :تطوير أسواق الكربون واإلطار التنظيم للسماح ز
بتبت الصناعة هو المفتاح لزيادة الفوائد المناخية للفحم الحيوي
ي
ي
بأمان".
https://cals.cornell.edu/news/2021/11/johannes-lehmann-cop26-leaders-support-biochar-scale-fightclimate-change
-----------------:
كاف
فيما يتعلق بالمناخ  ،خطة مشحونة ب التقاط الكربون يساعد  ،لكن ليس بالقدر ال ي
يقول السيد هاوج إن البديل األفضل لحصاد األشجار لحرقها فقط من أجل الكهرباء هو معالجة المواد النباتية فيها الفحم الحيوييمكن
ً ز
وبالتاىل زيادة غلة المحاصيل  ،مع استخراج الوقود الحيوي من أجل الطاقة .تعمل منظمته غي الربحية أيضا يف األردن
أن تسميد األرض ،
ي
الت لوالها لن تنتج أي محاصيل .يقول" :أنت بحاجة إىل أن تزرع اآلن للحصول عىل الكتلة الحيوية التر
عىل زراعة األشجار زف الصحاري ر
ي
ي
ي
تحتاجها ز يف غضون  10سنوات".
https://www.csmonitor.com/Environment/2021/1110/On-climate-a-fraught-Plan-B-Carbon-capturehelps-but-not-enough
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موجزات إقليمية
آسيا واملحيط اهلادئ
-------------------------المنطق  /ر
ر
الياجع:
الخطأ
ي
تضمنت ر
النشة اإلخبارية لشهر أكتوبر  2021عن غي قصد إشارة إىل صفحة ويب لعام  2015بعنوان " Oorjaيحول المخلفات الزراعية
إىل طاقة".
 ، ) (www.oorjasolutions.org),Oorja Development Solutions India Private Limiteنشطة ز يف خدمات الزراعة القائمة
عىل الطاقة الشمسية وليس لها أنشطة ز يف الفحم الحيوي أو الكتلة الحيوية.
نعتذر عن اإلزعاج.
[المحرر].
-------------------------فال [ - www.vale.comمحرر] والصي باوو توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حلول إزالة الكربون يف صناعة الصلب
ي
ز
تشمل مذكرة التفاهم المناقشة للتوصل إىل الفحم الحيوي واستخدامها يف األفران العالية الستهالك مادة كربونية محايدة تعتمد عىل
ً
ً
بدال من الطاقة األحفورية .ر ز
أيضا مناقشة استثمار محتمل من قبل  Valeزف ر
مشوع China Baowu
وتعيم مذكرة التفاهم
الكتلة الحيوية
ي
مشوع المصنع  ،بمبلغ إرشادي ر
ر
ز
ز
ز
رنمينت.
مليون
وسبعي
ستي
بي
اوح
يي
الحيوي
الفحم
التجريبي
ري
http://www.vale.com/EN/aboutvale/news/Pages/vale-and-china-baowu-sign-mou-to-develop-steelmakingdecarbonization-solutions.aspx
[هل الخشب المتحلل حر ً
ر
ز
اريا "فحم حيوي" أو "فحم" عند استخدامه كمخيل للتعدين؟  -إد].
-------------------------يأخذ مجلس مدينة لوجان منتج الفحم الحيوي إل السوق مع تطوير برنامج محايد للكربون
ر
تعيي مجلس جنوب رشق ز ز
كوييالند لبيع الفحم الحيوي المصنوع من نفايات المدينة الخاصة  ،ر
ز
ز
التجاريي  ،ز يف
المشيين
مباشة إىل
تم
محاولة للحد من انبعاثات الكربون وإعادة األموال إىل المدينة.
https://www.abc.net.au/news/2021-10-26/logan-council-goes-to-tender-for-biocharproduct/100557700
--------------------------

أوروبا
-------------------------ز
إدراج  Biocharيف علف الدواجن
ز
ز
األلمان للهندسة الزراعية واالقتصاد الحيوي ومعهد الباسك للبحوث الزراعية والتنمية ز يف إسبانيا دراسة
اليبني
أجرى باحثون من معهد
ي
ز
ز
تضمي فحم حيوي تجاري يف وجبات الدجاج الالحم.
لتقييم عواقب
ر
ر
ً
أثرت األعالف المكملة بالفحم الحيوي سلبا عىل سمات أداء كتاكيت الالحم خالل فية البداية ولكنها حسنت هذه الصفات خالل فية
النمو وطوال دورة الطيور بأكملها.
https://www.feednavigator.com/Article/2021/10/19/Study-Biochar-boosts-broiler-performance
--------------------------

أمريكا الشاملية
------------------------- Minnesota Stormwater Manual / Biocharوتطبيقات الفحم الحيوي يف إدارة مياه األمطار
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 Biocharلديه العديد من التطبيقات المحتملة إلدارة مياه األمطار.
اليبة عىل االحتفاظ بالماء  ،ويحسن التجميع زف ر
يزيد  Biocharمن قدرة ر
الهيدروليك
التوصيل
من
ويزيد
،
الناعم
النسيج
ذات
بة
الي
ي
ي
ز
اليبة ذات النسيج الناعم والمتوسط  ،ويقلل من التوصيل الهيدروليك ف ر
المشبع ( )kزف ر
اليبة شديدة الخشونة.
ي ي
ي
ر
[أكي بالكثي - .إد].
https://stormwater.pca.state.mn.us/index.php?title=Biochar_and_applications_of_biochar_in_stormwa
ter_management
--------------------------

أفريقيا
-------------------------https://www.businessincameroon.com/environment/1111-12048-cop-26-cameroon-becomes-firstcountry-in-the-world-to-integrate-biochar-into-its-climate-strategy#comments
مؤتمر األطراف  :26أصبحت الكاميون أول دولة زف العالم تندمج الفحم الحيوي زف ر
اسياتيجيتها المناخية.
ي
ي
تأمل الكاميون زف القضاء عىل ما ال يقل عن  250000طن من ز
ثان أكسيد الكربون (غاز الدفيئة المسؤول عن االحتباس الحراري وتغي
ي
ي
المناخ ز يف نهاية المطاف) من الغالف الجوي.
--------------------------

حتديثات IBI INTERN
أكيج  ،جامعة سينتيفيكا ديل سور  ،بيو.
تحديث بواسطة كاميال ر ي
بحثت هذا الشهر عن حالة الفحم الحيوي ز يف أمريكا الالتينية  ،ركزت عىل جمع البيانات حول النفايات
ز
الخرصاء العضوية .لهذا الغرض  ،اتصلت بوزارة البيئة زف ز
بلي وكوستاريكا والسلفادور ز يف أمريكا الوسىط.
ي
ز
ر
الت
لقد تلقيت استجابة جيدة منهم يف الحصول عىل
معلومات حول كمية النفايات الصلبة العضوية ي
ز
يولدونها ً
ً
أعطون معلومات عن النسب المئوية للنفايات غي
وشهرا وسنة .باإلضافة إىل ذلك ،
يوميا
ي
ز
العضوية والنفايات العضوية  ،وكمية النفايات من الحدائق الحرصية  ،واألخشاب  ،والكرتون  ،والورق ،
ز
ز
المقبلي من جمع المزيد من المعلومات حول
األسبوعي
ونفايات الطعام من المنازل .آمل أن أتمكن ز يف
ً
ز
ز
يت.
إدارة النفايات والنفايات وأيضا االتصال بأشخاص يف مساحة
الفحم الحيوي يف منطقة البحر الكار ر ي
ً
ً
ً
وعمليا ز يف بيو حول كيفية إنتاج الفحم الحيوي
نظريا
ز يف  18-17أكتوبر  ،قدم الدكتور برينتون الد عرضا
ز
باستخدام تقنية منخفضة التكلفة ومنخفضة التكلفة ويمكن الوصول إليها لمديري الموارد الطبيعية يف صناعة الشوكوالتة اإلكوادورية.
ز
ز
وتحسي كفاءة استخدامها
مهتمي بتعلم كيفية إنتاج الفحم الحيوي لتطبيقه عىل محاصيل الكاكاو لتقليل مستويات الكادميوم
كانوا
ً
لألسمدة .زف اليوم التاىل  ،قاموا بزيارة معمل تقطي الجن ( )/http://www.londontolima.comجنوب ليما الذي يحرز تقدما مثياً
ي
ي
لإلعجاب نحو ر
اسياتيجية لتحويل الكتلة الحيوية للنفايات إىل طاقة حرارية وفحم حيوي مرة أخرى باستخدام تقنية منخفضة
ومنخفضة  -تكنولوجيا التكلفة .المزيد عن هذا ً
قريبا.
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تحديث بواسطة نيثي داس  ،جامعة سنغافورة الوطنية  ،سنغافورة.
ز
الصي والهند .إن الصعوبة
ز يف تحديث هذا الشهر حول عمل الفحم الحيوي  ،كنت أجمع البيانات من
ر
ز
للصي  ،تشكل اللغة
الت أواجهها غارقة ز يف الحجم الهائل للبيانات الموجودة ز يف كال البلدين .بالنسبة
ي
ً
حاجزا ً
ز
لبحثيي.
كبيا وأنا أحاول إيجاد طرق للتغلب عىل ذلك من خالل االتصال بأستاذ هناك وطالبه ا
المتخصصي زف مجالهم واكتسبت ً
ز
ز
فهما أعمق للفحم الحيوي
الباحثي واألساتذة
لقد تحدثت إىل بعض
ي
ً
ز
ً
ر
.
الت أجمعها
ككل .لقد قمت أيضا بتضييق نطاق ما كنت أبحث فيه وهذا
ي
ساعدن كثيا ستكون البيانات ي
ً
سابقا ولكن مع ر
ز
الي ز
ز
ومالييا وشيالنكا .أهدف
الصي وكوريا
كي عىل
ز يف األسابيع المقبلة مماثلة لما ذكرته
ر
أكي عدد ممكن من األشخاص .كان
الت أمتلكها بالكامل ومحاولة الوصول إىل ر
إىل استنفاد القوائم ي
ز
ز
ز
ألنت ما زلت أدرس وأدير هذا التدريب عىل الجانب ولم أتمكن
الشهرين الماضيي محميي إىل حد ما ي
ً
ز
ر
ً
من التقدم بقدر ما أريد .من اآلن فصاعدا  ،آمل أن أتقدم أكي منذ أن أتخرج رسميا يف نهاية هذا الشهر
( )YAYوسيكون لدي المزيد من الوقت لعرض أبحاث الفحم الحيوي خالل الشهر المقبل بينما أبحث
ز
أكويج ،
واليوفيسور برينتون  ،وكاميال
عن وظيفة دائمة .بشكل عام  ،أود أن أشي بشكل خاص إىل
واليوفيسور كوا هارن وي  ،ر
كاثلي  ،ر
ر ي
ً
ً
ز
وتوم مايلز  ،وبريان لتوجيهاتهم وتفهمهم ومساعدتهم .أود أن أشكر كاثلي وبريان عىل تفهمهما دائما والتوصل إىل الحلول دائما .أنا أقدر
ً
أيضا للندوة القادمة وأود معرفة المزيد عما يحدث هناك.
هذا كثيا كباحث طالب .أنا متحمس

8

التقويم

ز
اإلنجليية ز يف
 Détails en français sur www.bio360expo.comتفاصيل اللغة
https://www.bio360expo.com/Default.aspx؟language=ar
الفحم الحيوي هو موضوع متصدر زف هذا الحدث .سيتم ر
والينامج المفصل بحلول نهاية
الينامج ز يف أوائل
نوفمي ر
ر
نش جدول ر
ي
نوفمي.
ر
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إضافة إىل التقويم
مزيد من التفاصيل ز يف https://biochar.groups.io/g/main/topic/86183915
سجل االن!

ر ز
ون لألعضاء فقط (تسجيل الدخول مطلوب).
كود خصم العضوية متاح عىل الموقع اإللكي ي
مبادرة  Biocharالدولية | www.biochar-international.org | info@biochar-international.org
مبادرة  Biocharاألمريكية|https://biochar-us.org| usbiochar@gmail.com
الصور من قبل مصورين مجهولي ومرخصي بموجب CC BY-SA
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بحث جديد من GOOGLE SCHOLAR
ز
العلم من .Google
الماض ز يف الباحث
األوراق الموجودة ز يف هذه القائمة مأخوذة من إدخاالت "الفحم الحيوي" الجديدة الشهر
ي
ي
االقتباسات مأخوذة من األوراق  ،ويمكن الوصول إليها من خالل الروابط المتوفرة .تم استخراج هذه بواسطةأبهيالشا ر
تريبان مرشح لنيل
ي
ً
ز
غت بالمعلومات الكافية لدفع
درجة الدكتوراه  ،المعهد الهندي
للتكنولوجيا  ،كانبور  ،للحفاظ عىل طول هذا الملحق قابال لإلدارة  ،ولكنه ي
ر
ز
ر
العمىل  ،ولكن مع توقع أن
الت تؤدي إىل التطبيق
مزيد من التحقيق من قبل القراء .تم اليكي عىل تسليط الضوء عىل النتائج الجديدة
ي
القرارات سوف تكون مستنية من خالل الوصول إىل المنشور الكامل .يمكن الوصول إىل يالقائمة الكاملة ر
ً
مرجعا هذا الشهر)
(أكي من 270
من خالل بوابة األعضاء فقط .يزور /https://biochar-international.org/joinو https://biochar-
./international.org/benefits

-----------------

ر
تريبان حصد ر
[هذا الشهر درة.
أكي من  270بحث .هنا مجموعة مختارة .إد].
ي
-------------------------ز
شاليت جوتام إن شبكة أبحاث العلوم االجتماعية.
ديبيكا داس
ي
تقييم إمكانات استخدام المواد المتطايرة للكتلة الحيوية والفحم الحيوي كعامل مخفض للحد من كريات ركاز الحديد
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3932836
ً
رز
صورا لتشكيل المسام ونسبة أعىل من الحديد الممعدن مما يثبت
المخيلة
من الملخص ::يقدم تحليل  FESEMو  EDXللكريات
حدوث انخفاض جيد.
-------------------------Nematian, M, C Keske, JN Ng’ombe - Waste Management, (2021) “A Techno-Economic Analysis of
Biochar Production and the Bioeconomy for Orchard Biomass.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21005031
ً
ً
ً
ً
ً
محتمال لتكاليف إنتاج الفحم الحيوي ز
دوالرا
أمريكيا و 1846.96
دوالرا
بي 448.78
من الملخص" :تظهر محاكاة مونت كارلو نطاقا
أمريكيا (دوالر أمريك) ميغاغرام  ، 1-مع احتمال  ٪90أن التكاليف ر
ً
ً
ً
ً
ً
ستياوح ز
أمريكيا ميغاغرام .1-
دوالرا
أمريكيا و 1455
دوالرا
بي 571
ي
"
-------------------------Greenough, S, MJ Dumont, S Prasher - Materials Today Communications, (2021) “The Physicochemical
Properties of Biochar and Its Applicability as a Filler in Rubber Composites: A Review.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352492821009004?casa_token=z9lXQeIMqfQAAA
AA:TJmWGeuoC1jXAoEsTw9rO6by9AUzG3XRYjCHsWd5euxlbFkYpxb3H8UlULy5GxxxlC5dSGBP6g
األساش من هذه المراجعة هو تقديم نظرة عامة عىل تأثي مصدر المواد الخام ومعلمات العملية عىل الخصائص
من الملخص" :الهدف
ي
ز
.
الفييائية والكيميائية للفحم الحيوي الناتج باإلضافة إىل ذلك  ،ستتم مقارنة الخصائص المالزمة ألسود الكربون بالخصائص العامة
للفحم الحيوي كوسيلة لتحديد مدى مالءمة الفحم الحيوي كمواد حشو بديلة" .
ر
للمؤشات السابقة مثل  " Petersen et al 2015الفحم الحيوي
[المقالة وراء جدار حماية ولكن من المتوقع أن تكون متابعة مفيدة
ز
من حطب شجرة البيتوال كبديل ئ
ر
الت تشي إىل " ...اإلمكانيات الستخدام
بوتادين"
الستايرين
المطاط
جزن ألسود الكربون يف مركبات
ي
ي
ز
الفحم الحيوي من خشب البتوال المتجدد الستبدال ما يصل إىل نصف  CBيف بعض مركبات .SBR
https://www.researchgate.net/publication/273896351_Birchwood_biochar_as_partial_carbon_black_re
– placement_in_styrene-butadiene_rubber_compositesالمحرر].

-------------------------Deng, Y et al. (2021) “Modified Biochar Promotes the Direct Interspecies Electron Transfer between IronReducing Bacteria and Methanogens in High Organic Loading Co-Digestion.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421013729
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من الملخص" :مقارنة بمجموعة اإلضافة  ، non-biocharلوحظ زيادة بنسبة  ٪56.6و  ٪11ز يف متوسط محتوى الميثان وعائد
الميثان ر
الياكم زف وجود  500Fe @ BCخالل ً 25
الهيدروليك".
يوما من وقت االحتفاظ
ي ي
ي

-------------------------Gao, B et al. (2021) “Study on the Performance of HNO3-Modified Biochar for Enhanced Medium
Temperature Anaerobic Digestion of Food Waste.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21005092?casa_token=lyX1_t3K4zkAAAA
A:uXg1KvnXRlaXucTLwAezabHuIe8DeQkEOa0jhhMX8LiY-pEggLmZcO3z17Op3vj4-I0lcArILzY
-------------------------Srinivas, A. 2021. “Thermochemical Conversion of Sugarcane Bagasse: Composition, Reaction Kinetics,
and Characterisation of By-Products.” https://link.springer.com/article/10.1007/s12355-020-00865-4
ز
ز
ز
متمي  ،مما أدى إىل
اللجت سليلوز له نمط تحلل حراري
صق السليلوز ز يف عينات تفل القصب
ي
من الملخص" :تم العثور عىل محتوى ن ي
حواىل  300درجة مئوية .أشار تحليل مفصل لبيانات القياس
منحنيات قياس الوزن الحراري المشتقة المفككة مع قمم متمركزة عند
ي
ز
الوزن إىل سلوك تدهور حراري معقد متعدد الخطوات لتفل قصب السكر ز يف ظل ظروف االنحالل الحراري ".
الحراري
ي
-------------------------Mahari, WAW et al. (2021) “A State-of-the-Art Review on Producing Engineered Biochar from Shellfish
Waste and Its Application in Aquaculture Wastewater Treatment.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653521030319
الحاىل بشكل شامل المصدر والتكوين واآلثار البيئية لمخلفات المحار ومياه الرصف الناتجة عن تربية
من الملخص :يستعرض العمل
ي
ز
عي تقنيات كيميائية حرارية ناشئة
مضافة
قيمة
ذي
حيوي
فحم
إىل
وتحويلها
المحار
نفايات
تثمي
األحياء المائية .... .يتم فحص
ر
ً
وتقنيات تعديلُ ... .... .يظهر الفحم الحيوي المشتق من نفايات المحار قدرات امتصاص أعىل نسبيا ( 1500-300مجم  /جم) مقارنة
بالفحم الحيوي  200<( lignocelluloseمجم  /جم) .يمكن استخدام الفحم الحيوي المشتق من نفايات المحار بشكل فعال إلزالة
الصج رليبية األحياء المائية" .
الملوثات المختلفة مثل المضادات الحيوية  ،والمعادن الثقيلة  ... ،المغذيات من مياه الرصف
ي
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-------------------------Conlin, E et al. (2021) “PSXIV-7 Performance and Environmental Benefits from Biochar Supplementation
in Beef Cattle Grazing Systems.” academic.oup.com. https://academic.oup.com/jas/articleabstract/99/Supplement_3/475/6390142
من الملخص :لم يتأثر تناول المادة الجافة وأوزان جسم البقرة بمكمالت الفحم الحيوي ( .)P 0.34تشي هذه النتائج إىل أن الفحم
ً ز
ئ
ر
عاىل األعالف ( ٪50تساقط  ٪30 ،قش ،
الت تتغذى عىل نظام
ي
غذان ي
الحيوي لم يكن فعاًل يف تقليل انبعاثات الميثان من أبقار البقر ي
 ٪17سيالج الذرة) مع عدم وجود أي تأثي عىل أداء الحيوان ".
تضمي هذا العنرص زف ر
ز
النشة اإلخبارية لفتحه الباب لمناقشة هذه النتائج مقابل اآلخرين مثل " :Schmidt et al 2019استخدام
[تم
ي
ز
ً
ً
ً
ر
ز
ز
الت تنص عىل "يظهر هذا تأثيا تفاعليا قويا بي الملحقي مما يشي إىل أن توليفة وتفاعل الفحم
الفحم الحيوي يف تغذية الحيوانات" ي
الحيوي مع إضافات األعالف األخرى يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل ر ز
ميايد ".
 /https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6679646إد].
-------------------------Ji, X et al. (2021) “Sustainable Phosphorus Recovery from Wastewater and Fertilizer Production in
Microbial Electrolysis Cells Using the Biochar-Based Cathode.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721059593
ئ
ون ( )MECمن 16.8
األصىل  ،زادت الكثافة الحالية لخلية التحليل
من الملخص" :بالمقارنة مع كاثود الفحم الحيوي
الكهربان الميكر ر ي
ي
ي
 0.2 ±أمبي  /م  3إىل  0.8 ± 20.7أمبي  /م  ، 3وزادت إزالة الفوسفور من  ٪1 ± ٪28.8إىل  .٪ 3.5 ± ٪62.4كان استهالك الطاقة
أكي من ر
 0.01 ± 0.25كيلو واط زف الساعة  /كجم  Pوهو أقل بمقدار ر
اليتيب من التقرير السابق ".
ي
-------------------------Wang, H et al. (2021) “Stability of Biochar in Mineral Soils: Assessment Methods, Influencing Factors
and Potential Problems.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721058678
من الملخص" :لقد وجد أنه تحت تأثي العوامل البيئية  ،من المرجح أن تبالغ طرق التقييم الحالية ز يف تقدير استقرار الفحم الحيوي ز يف
ر
اليبة المعدنية .لذلك  ،يجب وضع مزيد من التأكيد عىل تحليالت أوجه القصور ز يف طرق التقييم الحالية عىل استقرار الفحم الحيوي
13

زف النظر زف التطبيقات العملية .يوض بشدة بإجراء تجربة ميدانية طويلة المدى إلنشاء نموذج تقييم ر
أكي دقة الستقرار الفحم الحيوي
ي
ي
إمكانات عزل الكربون زف ر
اليبة المعدنية ".
لتقييم
ي

-------------------------Garau, M et al. (2021) “Impact of Eisenia Fetida Earthworms and Biochar on Potentially Toxic Element
Mobility and Health of a Contaminated Soil.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721063336
ً
من الملخص..." :أدت إضافة أعىل نسبة من الفحم الحيوي ( )٪5إىل معدل بقاء أقل بمقدار  2ضعفا وفقدان وزن أعىل بمقدار 2.5
ئ
مرة من العالجات األخرى .عوامل ر
ر
ز
الت كانت أقل من  1لجميع العناض (باستثناء الكادميوم)  ،اتبعت
الياكم
ي
األحيان PTEر لـ .Eالجني ،ي
ر
اليتيب  Cd< As< Zn< Cu< Pb< Sbوانخفضت أكي بإضافة الفحم الحيوي" .

-------------------------14

Abuwatfa, WH, D Al-Muqbel, … A Al-Othman - Case Studies in, (2021) “Insights into the Removal of
Microplastics from Water Using Biochar in the Era of COVID-19: A Mini Review.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666016421000736
واألكي كفاءة للكتلة الحيوية خاصة عندما ر
ر
رز
من الملخص Biochar“ :موجود ز
يقين بمواد أخرى .تلعب مواد
المميات المتاحة
بي
الفحم الحيوي المركب ً
دورا ً
مهما ز يف تعزيز إزالة وشلل اللدائن الدقيقة" .
-------------------------إضاف:
دخول
ي
Anyanwu I.N., Nwajiuba C.U., Chamba E.B., Omoni V., Semple K.T. (2021) Biochar Behaviour and the
Influence of Soil Microbial Community. In: Gupta D.K., Palma J.M. (eds) Plant Growth and Stress
Physiology. Plant in Challenging Environments, vol 3. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/9783-030-78420-1_9
بي ر
ر
الت قد تحدث أثناء وقت التالمس ز
اليبة والفحم الحيوي والتأثيات
من الملخص :تكشف
هذه المراجعة عن التفاعالت المحتملة ي
ر
ز
عىل الوظيفة الميكروبية لليبة .عالوة عىل ذلك  ،تناقش الورقة التفاعالت بي المجموعات الميكروبية والفحم الحيوي (مثل البكتييا
ر
الت قد تؤثر عىل سلوك الفحم الحيوي
والفطريات والديدان الخيطية والعتيقة
واألنشطة األنزيمية)  ،وتوضح العوامل المحتملة ي
ز
ر
ر
والميكروبات زف بيئة ر
اليبة .كما ينظر ز يف اآلثار الميتبة عىل الكائنات الحية المرتبطة وجدوى تطبيق الفحم الحيوي يف اليبة المتجمدة و
ي
 /أو معالجة األر ز
اض الملوثةً .
أخيا  ،يسلط االستعراض الضوء عىل الفجوات المعرفية واتجاهات البحث المستقبلية.
ي
[إد].
-------------------------info@biochar-international.org www.biochar-international.org
اتبعنا تويتر

& على شاكلتنا موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك
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اعمل مع !IBI
يقدم  IBIالخيارات التالية للتعاون مع المشاري ــع العلمية .حدد الحزمة األفضل لمؤسستك واستكمل نموذج الدفع المصاحب.

□

الباقة الفضية 1
ً
ز
وصفا ر
ر
للمشوع عىل موقعه عىل الويب مع تفاصيل االتصال والروابط والصور ؛ يمكن تحديث الموقع مرة واحدة يف
ينش IBI
)a
السنة.
ً
ً
سنويا ر
للمشوع زف ر
تحديثا ر
ز
للمشوع
مرتي
النشة اإلخبارية الشهرية
 )bيرسل IBI
ي
ز
ر
ر
ر
الت ينشها المشوع مضمونة ليتم شدها يف التحديث الشهري لمنشورات .IBI
 )cالمنشورات ي
ً
سنويا من قبل عضو زف اللجنة العلمية  ، IBIيتم إرساله زف تحديث منشور  IBIالشهري ر
ونشه
واحد
لمنشور
متعمقة
 )dمناقشة
ي
ي
عىل موقع ر
مشوع .IBI
مشوع  ،تدفع زف بداية سنة ر
التكاليف 1000 :دوالر لكل سنة ر
المشوع
ي

□

الباقة الذهبية 2
 )aيشمل جميع خدمات الباقة .1
المشوع أو التقدم أو النتائج مع موضوع مناسب لجمهور ( IBIندوة عي ر
 )bندوة عي ر
ر
اإلنينت مدتها ساعة
اإلنينت حول خطط
ر
ر
ز
ً
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 زف بداية سنة ر
التكاليف 4000 :دوالر لكل سنة ر
المشوع
ي

□

الباقة البالتينية 3

ز
الحزمتي  1و .2
 )aيشمل جميع خدمات
ً
ز
ً
ً
 )bرحلة  IBIإىل ر
وصانغ السياسات  ،عادة
ممثىل الصناعة
مشوعك يف وقت يكون فيه جذابا لجمهور متنوع بدءا من العلماء إىل
ي
ي
ً
 40مشاركا  ،والذين سيدفعون تكاليف سفرهم ورسوم التسجيل (انظر https://biochar-international.org/event/ibi-
 /biochar-study-tour-finlandللحصول عىل مثال للرحالت السابقة).
مشوع  ،تدفع زف بداية سنة ر
التكاليف 15000 :دوالر لكل سنة ر
المشوع
ي
المشوع الحزمة  1زف العام  1و  2من ر
مشوع( عىل سبيل المثال  ،قد يختار ر
يمكن أن تختلف الحزم لكل سنة ر
مشوعه والحزمة  2ز يف
ي
ز
يرج االستفسار عن الخيارات اإلضافية ومجموعة الخدمات غي المذكورة أعاله .سيقدم  IBIخطاب ر ز
السنة  3).ر
اليام يمكن إدراجه يف
ر
ر
ر
ز
اقياحك إىل أحد المانحي .إذا تمت الموافقة عىل االقياح وتمويله  ،يمكن لـ  IBIالعمل مع أوامر الشاء أو العقود  ،كما هو أسهل بالنسبة

ر
للمشوع.
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مبادرة الفحم الحيوي الدولية
تعاون  IBIمع المشاري ــع العلمية
تعاون  IBIمع المشاري ــع العلمية

ر ت د م ا م وع وا الفوات ر 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 ما 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!
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