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BIOCHAR SUPREME
BIOMACON GMBH

ً مر
حبا بعضوية ر
الشكات الجدد

BIOMASS CONTROLS

BIO-RESTORATIVE IDEAS LLC
BLUEWORLD BIOCHAR

TERRA PRETA NW

BRUNSWICK BIOCHAR/SCATTER
GOOD FARM

Spokane, WA, USA

CARBOFEX OY
CARBON GOLD LTD.

. رشكة مكلفة بتسويق الفحم الحيوي لالستخدامات الزراعيةBiochar offtake

CARBONFUTURE GMBH
CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES
CIRCLE CARBON S.L.
CITY LIGHT CAPITAL
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CITY

Auckland, NZ
https://www.citytofarm.co.nz/
تسىم المؤسسة االجتماعية ر
مشوع التسميد من المدينة
إىل المزرعة باستخدام الفحم الحيوي يف تحويل خردة
األغذية الريفية المحلية لبناء ر
التبة السطحية وغرق
.الكربون

األعضاء الحاليي
CLEAN MAINE CARBON
CITY TO FARM

CORIGIN SOLUTIONS INC.

ARIZONA LOG & TIMBER WORKS

CORNELL UNIVERSITY

Eagar, AZ USA
https://azlogs.com/

CUMMINS, INC.

ECOERA AB
ECOTOPIC AB
ENAGON LLC
ENCHAR
ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP
FORLIANCE GMBH
THE FUTURE FOREST COMPANY

ه رشكة
 يArizona Log and Timberworks
مملوكة للقطاع الخاص قدمت خدمة استثنائية لما
ً . يقرب من عقدين من الزمن
نظرا لوجودنا يف الجبال
فإننا نتمكن من الوصول إىل إمدادات ممتازة من األخشاب,البيضاء يف والية أريزونا
ر
الت
تزرع غالبية المنتجات الخشبية ي. لتلبية طلبات العمالء والشحن إىل أي مكان
نحن نستخدم.  الوطنيةApache Sitgreaves غابة,الخلف لدينا
نستخدمها يف الفناء
ي
ر
. الت يتم تسجيلها يف الغابة ونقوم بتقشت الدعامات باآلالت أو باليد
المنتجات الخام ي
.نحن متخصصون يف إنتاج أعمدة دائرية وتقديم خدمات معالجة الضغط

SOIL WORX LLC

GECA ENVIRONNEMENT.

Houston, TX, USA

GLANRIS, INC.
GREEN CARBON SOLUTIONS
GREEN STATE BIOCHAR

FARM

TO

.مقاول عام متخصص يف الغابات الحضية وزراعة األشجار وتطوير المواقع

HAGGARD STORES LTD.

ENCHAR

THE HAMAKUA GROUP

https://enchar.co/
Oberengstringen, Switzerland

HYBRID ENERGY AUSTRALIA
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

KUWAIT INSTITUTE FOR

مطابقة الطلب والعرض للفحم الحيوي عىل نطاق: أول سوق للفحم الحيوي يف العالم
.واسع

SCIENTIFIC RESEARCH (KISR)
LERCHENMÜLLER CONSULTING

وتجديد أعضاء ر
الشكات

METZLER FOREST PRODUCTS LLC
MONTEREY PACIFIC, INC.

MYNO CARBON CORP.

CORIGIN

NATURAL RESOURCES RESEARCH

NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.

INC.

Merced, CA, USA
https://www.corigin.co/

INSTITUTE – UMN-DULUTH

NORSK BIOKULLNETTVERK

SOLUTION ,

نحن نساعد المزارعي عىل تجديد ر
التبة وتحقيق األرباح من خالل حلولنا العضوية
.المنتجة من نفايات المزرعة

NOVOCARBO
OFX ECOSOLUTIONS
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PACIFIC

ONTEREY

https://montereypacific.com/
Soledad, CA, USA
تأسست رشكة ) Monterey Pacific، Inc. (MPIيف يناير  1992من قبل المالكي /
الختة الزراعية التطبيقية المهنية
المشغلي  Steveو  .Kim McIntyreتوفر  MPIر
لمزارع الكروم الواقعة يف منطقة الساحل األوسط لوالية كاليفورنيا.

األعضاء الحاليي
OREGON BIOCHAR SOLUTIONS
PURE LIFE CARBON INC.

CARBOFEX OY
www.soiltestlab.com
Moses Lake, WA, USA

PYROCAL PTY LTD.

QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL
RAINBOW BEE EATER PTY LTD.
RECTELLA INTERNATIONAL LTD. /

 Carbofexهو أول منتج للفحم الحيوي معتمد من  EBCيف شمال أوروبا,وهو
معروف بعملية اإلنتاج المسجلة الملكية والجودة الفائقة .تم تطوير المنهجية األوىل
ثان أكسيد الكربون القائمة عىل الفحم الحيوي باستخدام ,puro.earthأول
إلزالة ي
ثان أكسيد الكربون القائمة عىل الفحم الحيوي.
بائع لشهادات إزالة ي

POSITIVE BIOCARBON
RESTORATION FUELS, LLC

ROB NOOTER
SCANSHIP
SENECA FARMS BIOCHAR LLC

NATURAL RESOURCES
RESEARCH INSTITUTE ,
UNIVERSITY OF
MINNESOTA

SEQUEST
SOILTEST FARM CONSULTANTS
SOIL WORX LLC

https://nrri.umn.edu/
Duluth, MN, USA

STANDARD BIOCARBON CORP.
STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S

تتمثل مهمة  NRRIيف تقديم حلول بحثية متكاملة تقدر مواردنا وبيئتنا واقتصادنا من
أجل مستقبل مستدام ومرن .نحن فريق موجه نحو المهمة ويركز عىل ر
المشوع
ونعمل عىل خلق فرص ر
لإلشاف عىل الموارد الطبيعية.

SUMITOMO SHI FW
SYNCRAFT
TAIWAN BIOCHAR ORGANIZATION
TERRA PRETA NW

CARBON GOLD LTD.
http://www.carbongold.com
Briston, UK
الستخدام الفحم الحيوي المخصب كمعيار
لغرس األشجار والعناية بها يف المملكة
ر
ر
المتحدة وأوروبا .إنهم يعملون مع عمالء يتاوحون من شكات البستنة التجارية إىل
المزارعي المتليي والتعاونيات المجتمعية وكانوا مسؤولي عن جلب الفحم الحيوي
ر
اف.
إىل سوق العشب
الرياض االحت ي
ي

CUMMINS, INC.

THERMOTECH COMBUSTION FDC INC.

TILAPIA AS

THOMAS CASTEN
TORRCOAL
TOTALENERGIES
TWO DOT WIND
U.S. GAIN
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

www.soiltestlab.com
Minneapolis, MN, USA

UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH

ه رشكة من قطاعات األعمال
 .Cummins Incي
ر
الت تصمم وتصنع وتوزع وتخدم مجموعة واسعة من حلول الطاقة .وتتنوع
التكميلية ي
منتجات ر
الطبيع إىل المنصات الهجينة
الشكة من محركات الديزل والغاز
ي
ً
والكهربائية,فضال عن التقنيات المتعلقة بمجموعة نقل الحركة,بما يف ذلك أنظمة
البطاريات وأنظمة الوقود وأدوات التحكم ومناولة الهواء ونقل الحركة ر
والتشيح
وحلول االنبعاثات وأنظمة توليد الطاقة الكهربائية.

VERMANDER SL

WAKEFIELD BIOCHAR
WHITTLESEY LANDSCAPE SUPPLIES AND
RECYCLING

WOKA FOUNDATION
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
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SCANSHIP
https://www.scanship.no/
Tønsberg, Norway
ً
يعد ً Scanship
الصح وتحويل النفايات إىل موارد قيمة وتوليد طاقة نظيفة
جزءا من  Vowالذي يوفر حلوًل لتنقية مياه الضف
ي
التية والمرافق .تحتوي سفن الرحالت البحرية
للعمالء يف الرحالت البحرية وتربية األحياء المائية ومجموعة واسعة من الصناعات ر
ً
ر
الت تعالج بداخلها النفايات وتنقية المياه العادمة .يتبت مزارعو األسماك حلوًل
يف كل محيط عىل تقنية المسح
ي
الضون ي
مماثلة,وتستخدم المرافق العامة والصناعات حلولنا لمعالجة الحمأة ,وإدارة النفايات والبالستيك وإنتاج الغاز الحيوي عىل األرض.
ً
حلولنا قابلة للتطوير وموحدة وحاصلة عىل براءة ر
اختاع وموثقة بدقة,وقدرتنا عىل التسليم مثبتة جيدا .إنها أساسية لوضع حد
ً
للنفايات ووقف التلوث ومطلوبة يف اقتصاد دائري مستدام حقا.

RAINBOW BEE EATER PTY LTD.
http://www.rainbowbeeeater.com.au
Somers, Victoria, Australia
ر
الت تنتج الفحم الحيوي منخفض
نحن نوفر الكتلة الحيوية المستمرة المؤتمتة من  ECHO2إىل وحدات الطاقة والفحم الحيوي ي
التكلفة والطاقة المتجددة من مخلفات الكتلة الحيوية منخفضة القيمة.

سلسلة البودكاست BIOCHAR TECHNOLOGY
يكتب أكيو إندرز:
ر
يضم هذا اإلصدار من بودكاست  Biochar Technologyبرناردو ديل كامبو,الرئيس التنفيذي لشكة
وه مزود تكنولوجيا مقره الواليات
 ,Advanced Renewable Technology Internationalي
ً
أيضا ليسيت كوردوفا وميالن ر
إستيال ودييجو جيفارا من فريقه .مفاعالت ARTi
المتحدة .انضم إلينا
ي
ه مفاعالت معيارية,كل منها قادر عىل معالجة ما يصل إىل  8أطنان يف اليوم من المواد األولية .يتم
ي
ر
تغليف هذه المفاعالت يف حاويات شحن لتبسيط التكيب,بحيث تحتوي كل حاوية عىل ما يصل إىل 5
مفاعالت .تتوفر مجموعة من خيارات األتمتة باإلضافة إىل المعالجة المسبقة للمواد األولية وحلول
ً
التغليف بالفحم الحيوي .تبيع  ARTiأيضا مجموعة من منتجات الفحم الحيوي الزراعية .للمزيد من المعلومات قم
بزيارة./https://www.arti.com

الفائزون بجوائز إلون ماسك من XPRIZE MILESTONE
أعلن ف يوم االرض ،الجمعة  22أبريل:قسم األرض من إزالة الكربون  XPrizeتشمل المسابقة ثالثة مشاري ع تتضمن االنحالل
عش ً
الحراري للكتلة الحيوية "NetZero" :و "معهد االقتصاد الحيوي" و " ."Takacharوسيحصل كل منهم,إىل جانب اثت ر
فائزا
ي
أمريك.
أمريك .يواصل جميع المشاركي التنافس عىل رصيد الجائزة المالية البالغ  100مليون دوالر
بجوائز "بارزة",عىل مليون دوالر
ي
ي
ان الخريطة التفاعلية توضح حالة المسابقة.
يىل تفاصيل موجزة عن الفائزين الثالثة:
فيما ي

4

ً
الشكة الفرنسية الناشئة الوحيدة من بي ً 15
 NetZeroه ر
"بارزا" يف مسابقة إزالة الكربون  XPRIZEمن .Elon Musk
فائزا
ي
ر
ر
:
ه فرصة حقيقية لتشي ع
الدولية
المنافسة
"هذه
NetZero
كة
لش
التنفيذي
والرئيس
المؤسس
يك
الش
,
رينود
قال أ كسل
ي
ر ً
ً
جدا أن نرى ر
معتفا به بي أكت من  1000متقدم طموح .لقد أظهرنا بالفعل
مشوعنا
حلول إزالة الكربون يف المستقبل,ويسعدنا
التازيل
نوفمت
جدوى نموذجنا,مع افتتاح ملف الفحم الحيوي وحدة اإلنتاج يف الكامتون يف
الماض وافتتاح مصنع جديد يف ر
ر
ي
ً ً
قريبا جدا".
خت صحف.
انظر ر
[والد أكسل,غ رينو,رئيس Pro-Naturaالدولية ،ريتجم ر
نشة  IBIاإلخبارية إىل الفرنسية كل شهر .التحرير].
ي
أما معهد  BioEconomy Instituteبجامعة والية أيوا ففاز آخرTheBEI / ISU :حصل الفريق على واحدة من الجوائز البارزة
في إزالة الكربون  XPRIZEللفحم الحيوي المنتج من االنحالل الحراري لحبوب الذرة.
أكثر فيhttps://www.news.iastate.edu/news/2022/04/22/xprizemilestone

تاكاشار وعضويات صافي ،وهو فريق مشروع مشترك كندي وكيني منجامعة كولومبيا البريطانية (ريادة األعمال @ ،)UBC
وفاز أيضًا في فئة "األرض".
حول الفريق ونهجهم" :نحن نستخدم تقنية معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لبناء شبكة مفاعالت المركزية تدعم إنترنت األشياء
لتوسيع نطاق نشر الفحم الحيوي بسرعة وبشكل مربح دون االعتماد على أرصدة تعويض الكربون .تتيح أجهزتنا وأنظمة التحكم
المحمولة منخفضة التكلفة والمعلقة ببراءات االختراع الخاصة بنا إنتاج أسمدة تعتمد على الفحم الحيوي قابلة للتخصيص باستخدام
بقايا المحاصيل والعمالة المتاحة محليًا" .
"بالمقارنة مع عملية إرسال الكتلة الحيوية للنفايات إلى مرافق التحويل المركزية,فإن نظام  Takacharهو أكثر ربحية من خالل
تقليل التكلفة اللوجستية لسحب الكتلة الحيوية الرطبة والكتلة الضخمة بشكل كبير".
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موجزات إقليمية

أوروبا

التتغال  8-3 -يوليو 2022
أفتو ,ر
حفظ التاري خ :الملخصات قيد المراجعة) .تم إغالق باب التقديم يف  15أبريل( .لم يتم تأكيد ما إذا كانت هناك جلسات للتعامل
مع الفحم الحيوي[ .التحرير].
ً
ر
والعشون للجمعية
الثان للجمعية البيئية األيبتية ) (SIBECOLوالمؤتمر الحادي
مرحبا بكم يف صفحة الويب الخاصة باالجتماع ي
األيبتية لعلم البحار )ً ,(AIL
ر
التتغالية -
الوطت الحادي
جنبا إىل جنب مع المؤتمر
والعشين لإليكولوجيا )الجمعية البيئية ر
ي
(SPECO
"علم البيئة :تحسي مستقبلنا المستدام من خالل المعرفة العلمية"
حول مؤتمر SIBECOL AIL SPECO
التتغال وإسبانيا ومناطق أخرى عىل نطاق
يهدف هذا االجتماع
الشخص "الكالسي يك" إىل جمع مجتمع البيئة يف مكان واحد من ر
ي
والختة.
أوسع لتبادل المعرفة
ر
|تعرف عىل المزيد |
برنامج علم
التنامج والمتحدثي
بالتنامج
العلىم للمؤتمر,بما يف ذلك تفاصيل جلسات ر
ستجد هنا جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة ر
ي
اس.
الرئيسيي والمبادئ التوجيهية لكل من المقدمي والكر ي
|تعرف عىل المزيد |
برنامج اجتماع
تنبع بعض أفضل ر
الشاكات العلمية من جلسات التواصل يف المؤتمرات والفعاليات مثل هذا االجتماع.
| تعرف عىل المزيد |
التسجيل
يتحمل جميع المشاركي مسؤولية ترتيب وتغطية تكاليف السفر واإلقامة والتأشتة وترتيبات التأمي الخاصة بهم.

|تعرف عىل المزيد |

آسيا والمحيط الهادئ
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مالحظة متأخرة حول ر
حواىل  1200طن من الفحم الحيوي
تجريت إلدارة حماية البيئة يف هونغ كونغ,مصمم إلنتاج
مشوع
ي
ري
ً
سنويا:
يرى,https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300410.htm. Binnies HKعضو رشكة يف
,IBIهو مهندس المالك ف ر
المشوع.
ي
ً
ر
ر
الت استحوذت عىل أعمال المياه يف المملكة المتحدة وآسيا التابعة لشكة & Black
( ر
تعتت  Binniesجزءا من مجموعة  RSKي
 Veatchيف عام  2021.راجع.)/https://rskgroup.com/rsk-business/binnies

ر
ون
موقع الكت ي
موقع:جامعة كوريا ،سيول ،كوريا الجنوبية.

إضافة إىل التقويم تسجيل

التسجيل المبكريغلق يوم الجمعة  17يونيو 2022
التسجيل العادي يغلق األربعاء  17أغسطس 2022

من عند/https://anzbig.org/workshops-conferences
الفحم الحيوي يف الزراعة المتجددة
ر
ر
عت اإلنتنت
بحت,يوم
مشوع
ميدان وندوة ر
ي
ي
الزمان :االثني  16مايو2022
ً
ً
مساء بتوقيت رشق أوروبا,ندوة عت ر
ً
صباحا - 1:30
اإلنتنت : 11:30
صباحا - 345
الميدان : 10:00
الوقت :اليوم
ر
ي
ً
ر
مساء بتوقيت شق أوروبا
ماالنجان,شمال نيو ساوث ويلز
المكان :
ي
ً
شخصا يف يوم الميدان)
مجان( بحد أقص 50
حدث
:
التكلفة
ي
تتمت:
ستيوارت الرسون  -الزراعة اللينة
شي ماكنتوش  -جامعة ساوثرن كروس
التوفيسور ستيفن جوزيف  -عضو مجلس إدارة  ANZBIGالتنفيذي
ر
أنيت كوي- NSW DPI & UNE
الدكتورLukas Van Zwieten - NSW DPI & SCU
الميدان:
برنامج اليوم
ً ي
ر
9:30 - 10صباحا  -التسجيل  /االستقبال والتحيب
 10:00 - 11:00افتتاح العنوان وجولة يف مصنعSandilands 11:00 - 11:30شاي الصباحر
ً
عت اإلنتنت)
11:30 - 1:30
مساء  -العروض التقديمية واألسئلة واألجوبة( ندوة ر
ً
مساء  -غداء وتواصل
1:30 - 2:00
ً
2:00 - 3:30مساء  -زيارة األرض وعرض الماشية مع اإليضاحات
ً
مساء  -مغلق
3:30 - 3:45
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*سيقوم مختت التحليل البيت بجامعة ساوثرن كروس بأخذ عينات من ر
التبة
ر
ي
ندوة عت ر
اإلنتنت فقط
ر

تاري خ يوم الميدان

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

شمال امريكا

ً
مساء
جلستي تتعامل مع الفحم الحيوي يوم األربعاء  22يونيو  2022الساعة 2:45 - 1:45
ً
أوال:

نموذج الغابة إىل المزرعة  :Biocharهل إضافة  Biocharإىل رالتبة الزراعية تكسب الدوالرات أم منطقية؟
الدكتورة كريستي تريب,باحثة ميكروبيولوجية,خدمة البحوث الزراعية,وزارة الزراعة األمريكية
ثم:

الفرص

اإلقليمية

ل

يف

Biochar

السهول

الكتى
ر

الجنوبية

هيذر كينجري,منسقة تسويق منتجات الغابات,خدمة غابات رنتاسكا
ً
ً
أيضا جلسة منفصلة حول الفحم الحيوي) .نفس اليوم 5:00 - 4:00,مساء( انقر فوق "جدول األعمال" أعاله.
هناك
 Biocharيواصل اكتساب قوة دفع مع  :Microsoftبتاري خ  1أبريل )لكن بدون مزحة[ .محرر](

ر
والت تقدر أنها ستحتجز الكربون لمدة
رحددت  Microsoftللتو ستة مشاري ع الفحم الحيوي لحلها متوسط المتانة ,ي
تتاوح بي  200و  1000عام.
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سوق الكربون ف ناسداك :مرجع إزالة الكربون
ً
ً
توفر مجموعة ر
أسعارا مرجعية إلزالة الكربون المصمم وفقا لمعيار .Puro
مؤش أسعار إزالة الكربون,األوىل من نوعها,

ً
مؤشات األسعار المرجعية إلزالة الكربون :بيانات السوق توفر مجموعة ر
ر
أسعارا
مؤش أسعار إزالة الكربون,األوىل من نوعها,
ً
مرجعية إلزالة الكربون المصمم وفقا لمعيار .Puro
أكت يفhttps://www.nasdaq.com/docs/2022/03/25/corc-factsheet.pdf:
المرجع/https://puro.earth/carbon-price:
ي

توضيح يفhttps://www.nasdaq.com/solutions/carbon-removal-marketplace
فيديو
ي

أسس الرائد األلمان ف إنتاج الفحم الحيوي رشكة فرعية ف الواليات المتحدة .....أكت يفhttps://pyreg.com/wp-:
.content/uploads/220404_PYREGs-NetZero-Technology-Conquers-the-American-Market.pdf

ستعمل ر
الشكة الفرعية من بورتالند بوالية مي تحت اسم .Pyreg
رشكة  Biocarbonالقياسية هو عميل Pyreg. (https://www.standardbiocarbon.com/news-

(blog/standard-biocarbon-and-pyreg-sign-exclusivity-and-distribution-agreement

9

"نزع الصفة الرسمية عن اقتصادنا" هو موضوع مؤتمرنا القادم حول الفحم الحيوي والطاقة الحيوية يف أمريكا
الشمالية ف ر
الفتة من  8إىل  10أغسطس  2022يف مورغانتاون,فتجينيا الغربية .ينضم  USBIإىل جامعة وست
ي
األطلس لمنتجات القيمة المضافة ) (MASBioالذي
فرجينيا واتحاد الكتلة الحيوية المستدامة لوسط المحيط
ي
ر
ينش الفحم الحيوي من مجموعة متنوعة من المواد األولية يف العديد من التطبيقات .نتطلع إىل تجمع الصناعة
واألوساط األكاديمية والحكومية لتطوير أسواق عملية واستخدامات للفحم الحيوي.
الماض األخت مع إشارات إىل الفحم الحيوي :العروض التقديمية التالية من وزارة الطاقة األمريكية ),(DOEمكتب تقنيات
حدث
ي
ر
ر
الطاقة الحيوية )(BETOدور الطاقة الحيوية ف ورشة عمل تخزين كربون التبةالذي عقد يف الفتة من  28إىل  29مارس .2022
أشارت العديد من العروض التقديمية إىل الفحم الحيوي .أربعة من العناوين )أدناه( تضمنت رصاحة "الفحم الحيوي".
تأثت الفحم الحيوي عل عزل الكربون ف ر
التبة

جامعة والية لوا

ديفيد لتد

جامعة ويسكونسن ماديسون

ثيا ويتمان

خدمة الغابات األمريكية

كارلوس رودريغت فرانكو

جينوماتيكا رايس

غاسة بورهاشم

الفحم الحيوي ف واجهة تحول الطاقة والزراعة

جامعة

إلس هونغ
ي

المتجددة

واستدامة حصاد بقايا المحاصيل للطاقة الحيوية
هل يجب أن أشاركها؟ عرض تقديم موجز عن الفحم
الحيوي إلدارة C
اإلدارة المستدامة للغابات لزيادة عزل الكربون ف ر
التبة
باستخدام الفحم الحيوي
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التحديث الداخل
تحديث بواسطة كاميال أكيج,جامعة سينتيفيكا ديل سور,بتو
بحثت هذا الشهر عن حالة الفحم الحيوي يف أمريكا الالتينية,لقد تحدثت مع  Luz Hidalgoمن
,Tectocarbon SAالواقعة يف اإلكوادور ,يف وسط العالم .يتم القيام به يف أي وقت تطلبه :تنشيط
التبة وتوليد إنتاج أكت بشكل مستدام مع رؤية طويلة األجل .ويضاف إىل ذلك ر
ر
االلتام بالبيئة وإزالة
ر
الكربون .يستفيد  Tectocarbonبكفاءة من نفايات غابات الساج المزروعة وينتج الكربون
الحيوي,باستخدام النفايات لتعديل ر
التبة الزراعية وتربية األحياء المائية,من خالل تسهيل امتصاص
والطبيع
العنارص الغذائية وتخزين الكربون .وعده الذي تم الوفاء به هو تعزيز النمو الشي ع
ي
لمجموعة متنوعة من األنواع النباتية وتحقيق نتيجة بحث دائم,بفضل المعرفة العميقة بمنتجاته.
أنتج الفحم الحيوي من نفايات أشجار الساج,والخشب الصلب الذي يحتوي عىل أنسجة وعائية
ً
وفتة,ويحدث فرقا يف منتجك الذي يحتوي عىل كثافة ضخمة من أجل الزيادة الهائلة يف النمو
ه العالمة
واإلنتاجية وربحية المحاصيل .لديهم إمكانية تتبع  ٪ 100من بقايا الغابات من خشب الساج,منشأ المنتج  . Tectoporeي
التجارية الرئيسية لمنتجاتها :أ ) Tectopore Pureهو فحم حيوي حراري ممتاز غت مخصب للتحلل,موض به للنباتات القائمة
غت بتنوع كبت من الكائنات الحية الدقيقة الفعالة وتركت المغذيات,المصمم
؛ ب ) Tectopore Bioblendالمصنوع من خليط ي
ر
أكت للركتة للنباتات
ممتاز
اري
ر
ح
لزراعة النباتات,و ج ) Tectopore Care:فحم حيوي
غت بتكيبة خاصة تفضل تهوية نشطة ر
ي
اليافعة يف المراحل األوىل من التطوير .مثالية للمشاتل وأنشطة اإلكثار.
يكمن اختالف  Tectocarbonيف الدعم المقدم من خالل وجود أكت من  70مقالة يف تنوع المحاصيل,من الورود والزهور الصيفية
ً
مصحوبا بضامة علمية مطبقة يف العديد من مقاطعات اإلكوادور,مع
وكىل وغتها ؛
التي واألفوكادو والكاكاو والموز ر
والتوت ر
والت ي
ر
مجموعة متنوعة من المناخات ونوع التبة .إن استثماره يف البحث يف السنوات األرب ع الماضية,يؤكد الجودة العالية ل
,Tectoporeللثقة والمساهمة ف خصوبة وحيوية ر
التبة.
ي
لمزيد من المعلومات حول البحث الذي يجرونه,راجع موقع الويب( ,)www.tectocarbon.comصفحة YouTube
ً
بريدا ر
إلكت ً
ونيا إىلinfo@tectocarbon.com
""Tectocarbonأو أرسل
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فرصة التمويل
--------------------------

ً
مساء بالتوقيت ر
الش ر يف يف:
عت  Grants.govبحلول الساعة 11:59
يجب عىل المتقدمي تقديم طلباتهم ر
ر
النهان]
•  8أبريل  2022لمجموعة التمويل األوىل )مقتحات من  5مليون دوالر إىل  100مليون دوالر( [انقص الموعد
ي
ر
أمريك(.
أمريك إىل  4.999.999دوالر
)المقتحات من  250.000دوالر
•  27مايو  2022لمجموعة التمويل الثانية
ي
ي
للتقديم: https://apply07.grants.gov/apply/login.faces?oppId=337878&origin=vgo-apply :

التقويم
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الزمت الكامل لمنتصف يونيو وتفاصيل تسجيل الدخول موجودة عىل
الجدول
ي
/https://www.greencarbonwebinar.org
تنبيه مبكر.COP27 :

.
رصيد الصورة/https://sdg.iisd.org/tag/unfccc-cop-27:
مواجهة النار :االستخدامات المبتكرة للفحم الحيوي وتصميم الزراعة المستدامة للتخفيف
من مخاطر ح رائق الغابات :
مساء 5 -يونيو @  5:00مساءً
ً
 3يونيو @ 5:00
ر
استجاع:حر 550.00 -دوالراً
ً
مساء  -مجانية للجمهور
المحارصة 3 :يونيو @ 5:00
تفاصيل االتصال والتسجيل
ً
صباحا  5:00 -مساءً.
ورشة العمل 5-4 :يونيو9:00,
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المؤتمر الدوىل حول اإلدارة المبتكرة للسماد الحيوان لحماية البيئة وتحسي خصوبة ر
التبة وإنتاج المحاصيل والفحم الحيوي
ي
ي
ر
أمستدام,هولندا
 09-08أغسطس  2022يف

رمز المؤتمر.22NL08ICIAMMEPISFCPB001:
مالحظة :أحلقة الوصل يف/https://conferenceindex.orgيظهر مواعيد المؤتمر 06-05أغسطس  .2022ومع ذلك,آخرحلقة الوصلعىل
صفحة الويب هذه يشت إىل رمز المؤتمر أعاله ) 09-08أغسطس([ .التحرير].

بحوث جديدة من GOOGLE SCHOLAR
العلىم من .Google
الماض يف الباحث
األوراق الموجودة يف هذه القائمة مأخوذة من إدخاالت "الفحم الحيوي" الجديدة الشهر
ي
ي
تريبان مرشح
أبهيالشا
بواسطة
هذه
اج
ر
استخ
االقتباسات مأخوذة من األوراق ,ويمكن الوصول إليها من خالل الروابط المتوفرة .تم
ي
ً
غت بالمعلومات
لنيل درجة الدكتوراه ,المعهد الهندي للتكنولوجيا ,ركانبور ,للحفاظ عىل طول هذا الملحق قابال لإلدارة ,ولكنه ي
ر
العمىل,
التطبيق
الت تؤدي إىل
ي
الكافية لدفع مزيد من التحقيق من قبل القراء .تم التكت عىل تسليط الضوء عىل النتائج الجديدة ي
ولكن مع توقع أن القرارات سوف تكون مستنتة من خالل الوصول إىل المنشور الكامل.
--------------Sharma, S et al. “Biochar from Fruit Crops Waste and Its Potential Impact on Fruit Crops.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423822001777?casa_token=m8XT2f8e5Vo
AAAAA:9y9eajeon8IkjYc74EgQym9VDiFYlTRxAD9H0IjfszYVAhopT8kh6su_GvQPJaV5OD-OfA6Vv3I
From the abstract: ”The role of biochar in improvement of the soil physico-chemical properties has
also been described via understanding the mechanisms of soil microbes and their interactions in fruit
”orchards.
ً
من الملخص":دور الفحم الحيوي ف تحسي الخصائص الفتيائية والكيميائية ر
للتبة تم وصفه أيضا من خالل فهم آليات ميكروبات
ي
ر
التبة وتفاعالتها يف بساتي الفاكهة".
--------------Fac Fachini, J, CC Figueiredo - Brazilian Archives of Biology and, (2022). “Pyrolysis of Sewage Sludge:
Physical, Chemical, Morphological and Mineralogical Transformations.” SciELO Brasil.
https://www.scielo.br/j/babt/a/TZnv3QqjqDm8WdKN4FF47ZM/abstract/?lang=en
من الملخص:كما أدى االنحالل الحراري إىل زيادة تركت المعادن الثقيلة يف  .SSBومع ذلك,ظلت قيم  HMأقل من الحدود القصوى
ً
ر
اغ  .SSأظهر تحليل األشعة السينية أن كال من  SSو  SSBيقدمان السيليكا
المسموح بها وفقا للتشيعات الخاصة باالستخدام الزر ي
رئيس .كما أدى االنحالل الحراري إىل زيادة مساحة سطح ) SS (SAوالمسامية ".
) (SiO2كمعدن
ي
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Ali, I et al. “Biochar Amendment and Nitrogen Fertilizer Contribute to the Changes in Soil Properties
and Microbial Communities in a Paddy Field.” researchgate.net.
https://www.researchgate.net/profile/Izhar-Ali7/publication/359413874_Biochar_Amendment_and_Nitrogen_Fertilizer_Contribute_to_the_Chang
es_in_Soil_Properties_and_Microbial_Communities_in_a_Paddy_Field/links/623abb383339b64f0da
f96f1/Biochar-Amendment-and-Nitrogen-Fertilizer-Contribute-to-the-Changes-in-Soil-Propertiesand-Microbial-Communities-in-a-Paddy-Field.pdf
من الملخص":أدت إضافة الفحم الحيوي إىل انخفاض كبت ف فطر ر
التبة  phyla Ascomycotaو  Basidiomycotaو
 Chytridiomycotaو ,Rozellomycotaف عام  2020مقارنة ي بعام  .2019ف حي أن إضافة الفحم الحيوي ر
للتبة أدى إىل
ي
ي
انخفاض جنس  Echriaو  Kohlmeyeriopsisو  Westerdykellaالفطري مقارنة بالمعالجات غت الحيوية".
-------------- Lee, WC et al. “Revitalization of Total Petroleum Hydrocarbon Contaminated Soil Remediated byل
Landfarming.” mdpi.com. https://www.mdpi.com/1549992
من الملخص":تعتت عملية زراعة األراض تقنية معالجة صديقة للبيئة إىل حد ما لتقليل التأثت السلت عىل جودة ر
التبة,ولكن هناك
ر
ري
ي
ر
المثال  ,(Kر
أرب ع خصائص ر
والنتوجي والنيتوجي
للتبة  -مثل قدرة االحتفاظ بالمياه ),(WHCوالبوتاسيوم القابل للتبديل )عىل سبيل
اض .تم تحسي  WHCبشكل
),( NO3-Nالفوسفور المتوفر ),(Av. Pواليورياز  -تم التأكد من تدهورها خالل عملية زراعة األر ي
أفضل من خالل العوامل العضوية,مثل الطحالب,والفحم الحيوي,والسماد .تم تقييم الزيوليت باعتباره أكت المواد فعالية لتحسي
 .Exمحتوى  .Kأظهر السماد الدودي أعىل فعالية ف استعادة محتوى  NO3-Nر
للتبة المعالجة ".
ي
--------------”Zhou, X et al. “Crystallization Kinetics and Morphology of Biochar Modified Bio-Asphalt Binder.
Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622011167?casa_token=9WqNox0dpQAAAAA:BnI-6uarj2M-2DfElGQ6Y77GgRp3KwsYwuJlMbj8a73PqgXN6bLLpZKQxftRsx3oAQtldBP84c
يان بدرجات الحرارة المنخفضة وتجميع الجزيئات إىل أن شكل بلورات ) BMBAرابط اإلسفلت
من الملخص":يشت التصلب الفت ي
يميل إىل أن يكون ً
كرويا يف ظل ظروف متساوية الحرارة ولكن البلورات الصفائحية يف ظل الظروف
الحيوي المعدل بالفحم الحيوي(
غت المتساوية".
--------------Li, N et al. “Biorenewable Nanocomposite Materials for Wastewater Treatment.” ACS Publications.
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bk-2022-1411.ch011
من الملخص:توفر المواد الحيوية المتجددة مثل الفحم الحيوي ) (BCمزايا مهمة بسبب خصائصها الممتازة )عىل سبيل
المثال,سهولة التصنيع,وخصائص ميكانيكية أعىل,واستقرار حراري,ونشاط تحفتي( .تم استخدام المركبات النانوية القائمة عىل BC
ً
ف معالجة مياه الضف الصح,مما يحقق أداء معالجة ً
بيئيا ممتازا.
ي
ي
--------------Rana, V, J Sharma - Bioremediation, (2022). “Wastewater Treatment Using Biochar-Amended
Constructed Wetland Systems.” taylorfrancis.com.
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003181224-3/wastewater-treatmentusing-biochar-amended-constructed-wetland-systems-vivek-rana-jyoti-sharma
من الملخص":األراض الرطبة المبنية ه أنظمة هندسية مصممة الستخدام المكونات الطبيعية مثل ر
التبة والنباتات والكائنات
ي
ي
اض الرطبة
الدقيقة لتقليل الملوثات العضوية  /غت العضوية الموجودة يف مياه الضف
ي
الصح .يوفر تعديل الفحم الحيوي يف األر ي
ً
ً
وتثبيتا ً
عاليا للمعادن,وامتصاص الملوثات العضوية وتقسيمها,وتخفيف تغت المناخ )انخفاض انبعاثات غازات
المبنية تعقيدا
العاىل(" .
االحتباس الحراري وعزل الكربون
ي
info@biochar-international.org www.biochar-international.org
اتبعناتويتر

& على شاكلتنافيسبوك
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اعمل مع المبادرة الدولية للفحم الحيوي!
يقدم المبادرة الدولية للفحم الحيوي الخيارات التالية للتعاون مع المشاري ع العلمية .حدد الحزمة األفضل لمؤسستك واستكمل
نموذج الدفع المصاحب.

□

الباقة الفضية 1
(a
(b
(c
(d

ً
وصفا ر
ر
للمشوع عىل موقعه عىل الويب مع تفاصيل االتصال والروابط والصور ؛ يمكن
ينش المبادرة الدولية للفحم الحيوي
تحديث الموقع مرة واحدة يف السنة.
ً
ً
سنويا ر
للمشوع ف ر
تحديثا ر
للمشوع
النشة اإلخبارية الشهرية مرتي
الحيوي
يرسل المبادرة الدولية للفحم
ي
ينشها ر
الت ر
ر
المشوع مضمونة ليتم شدها يف التحديث الشهري لمنشورات المبادرة الدولية للفحم الحيوي.
المنشورات ي
ً
مناقشة متعمقة لمنشور واحد سنويا من قبل عضو يف اللجنة العلمية المبادرة الدولية للفحم الحيوي ,يتم إرساله يف تحديث
ونشه عىل موقع ر
منشور المبادرة الدولية للفحم الحيوي الشهري ر
مشوع المبادرة الدولية للفحم الحيوي.

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

□

الباقة الذهبية 2
 (aيشمل جميع خدمات الباقة .1
 (bندوة عت ر
اإلنتنت حول خطط ر
المشوع أو التقدم أو النتائج مع موضوع مناسب لجمهور المبادرة الدولية للفحم الحيوي )ندوة
ر
عت ر
حواىل  100-50مشارك يف جميع أنحاء العالم( ,يديرها المبادرة الدولية للفحم الحيوي ,ويتم
مع
واحدة
ساعة
مدتها
نت
اإلنت
ر
ي
ً
عالميا ,مع جلسة أسئلة وأجوبة( .يتم أرشفة  Webinarعىل موقع المبادرة الدولية للفحم الحيوي ويمكن ألعضاء
اإلعالن عنها
المبادرة الدولية للفحم الحيوي رؤيته )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
ً
ً
ر
ممثىل الصناعة
 (bرحلة المبادرة الدولية للفحم الحيوي إىل مشوعك يف وقت يكون فيه جذابا لجمهور متنوع بدءا من العلماء إىل
ي
ً
ً
وصانع السياسات ,عادة  40مشاركا ,والذين سيدفعون تكاليف سفرهم ورسوم التسجيل )انظر https://biochar-
ي
 /international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finlandللحصول عىل مثال للرحالت السابقة(.

مشوع ,تدفع ف بداية سنة ر
التكاليف 15000 :دوالر لكل سنة ر
المشوع
ي
المشوع الحزمة  1ف العام  1و  2من ر
مشوع( عىل سبيل المثال ,قد يختار ر
يمكن أن تختلف الحزم لكل سنة ر
مشوعه والحزمة 2
ي
يف السنة  3).ر
يرج االستفسار عن الخيارات اإلضافية ومجموعة الخدمات غت المذكورة أعاله .سيقدم المبادرة الدولية للفحم
ر
ر
ر
الحيوي خطاب التام يمكن إدراجه يف اقتاحك إىل أحد المانحي .إذا تمت الموافقة عىل االقتاح وتمويله ,يمكن ل المبادرة الدولية
الشاء أو العقود ,كما هو أسهل بالنسبة ر
للفحم الحيوي العمل مع أوامر ر
للمشوع.
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مبادرة الفحم الحيوي الدولية
تعاون المبادرة الدولية للفحم الحيوي مع المشاري ع العلمية
تعاون المبادرة الدولية للفحم الحيوي مع المشاري ع العلمية

ر

د ما

و وا الفوا الحا :

خيارات التعاون (األسعار بالدو ر األم ي )
□البالتين:
□ ال

:

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

□الف ة:
املبل ا

دو ر)

دو ر

ا املر ________ : $

□ ي بالدو ر األم ي

ً
نقدا بالدو ر األم ي رقم  MC /الت يرة ________________________________ _

تاري ا ن ا  __________ :رمز األمان امل ون م

أرقام __________ :ا سم املو ود على البطاقة_____________________________ :

يصا ال ريد ا ل رون ى / __________________________________ :رقم ال ات __________________________________ :
ي ى را

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

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

( -

-

-

) أو ال ريد األم ي

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

م!

را لد
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