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بِ واألثاثِ يف حمافظةِ بغدادَ  شَ صناعةُ اخلَ
ها املستقبليةِ اكلُها وآفاقُ شَ مَ



١١١

اكلُها وآفاقُها املستقبليةِ شَ بِ واألثاثِ يف حمافظةِ بغدادَ مَ صناعةُ اخلَشَ

البحث : ملخص

يواجه النشاط االقتصادي بصورة عامة، والنشاط الصناعي منه بشكل خاص 
تأثريه  ومنها  الصناعة،  مواقع  اختيار  يف  خطأ  عن  ينجم  ما  منها  كثرية،  مشكالت 
بوجه  الصناعة  تطوير  أمام  عائقاً  تقف  والتي  واالجتامعية،  االقتصادية  احلياة  يف 
واالجتامعية  االقتصادية  االوضاع  ظل  ويف  خاص،  بشكل  بغداد  وحمافظة  عام 
واالدارية  الفنية  املستويات  بظالهلا عىل  املشكالت  تلك  ألقت  البلد،  هبا  يمر  التي 
ت من قدرهتا عىل االنطالق نحو اإلمام واملنافسة  لصناعة اخلشب واالثاث، وحدّ
منتجاهتا لصناعة اخلشب  املستهلكني من  اشباع رغبات  يف االسواق والقدرة عىل 
واالثاث كغريها من الصناعات التي تعاين مشكالت صناعية؛ لذا فمن الرضوري 
اكتشاف املعوقات التي جتابه صناعة اخلشب واالثاث ليس يف حمافظة بغداد فحسب 
ا، ومن ثم وضع احللول واملقرتحات يف  ا دقيقً بل يف عموم البلد، تشخيصها تشخيصً

سبيل النهوض هبذا القطاع والتغلب عىل هذه املشكالت انياً ومستقبالً. 
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Abstract
The economic ac�vity in general and the industrial ac�vity 

in par�cular face many problems: fault in choosing the place of 
industry causes a nega�ve impact on the economic and social 
life and impedes the development of industry in general and the 
governorate of Baghdad in par�cular. For the recent social and 
economical condi�ons the country confronts , these problems cast 
a shadow on the technical and administra�ve levels of the wood 
and furniture industry delimi�ng the ability to move forward and 
compete in the markets and the ability to sa�sfy the desires of 
consumers. Then it is necessary to know and discover the obstacles 
facing the wood and furniture industry only in the province of 
Baghdad, but throughout the country and diagnose these problems 
accurately and solu�ons to develop proposals for the advancement 
of such a sector and to overcome these recent and future problems. 
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مشكلة البحث: -  تتضمن مشكلة البحث السؤال اآليت: ما أهم املشكالت التي 
تعاين منها صناعة اخلشب واألثاث يف حمافظة بغداد ؟

التي تعاين منها  الباحث وجود عدد من املشكالت  فرضية البحث: - يفرتض 
صناعة اخلشب واالثاث يف حمافظة بغداد، من ابرزها مشكالت تتعلق باملادة االولية 
التسويق  ومشكالت  والوقود  الطاقة  ومصادر  العاملة  باأليدي  تتعلق  ومشكالت 
تتعلق  ومشكالت  اخلشب،  مادة  ختزين  وسوء  املستوردة  بالسلع  السوق  وإغراق 
عدم  ومشكالت  و  اإلجيارات  قيمة  أسعار  وارتفاع  التوسع  مثل  العمل  بمواقع 

استغالل الكامل للطاقة االنتاجية ومشكالت بيئية ومشكالت ضعف التمويل. 
بغداد  حمافظة  هي  البحث  ملنطقة  املكانية  احلدود   - الدراسة:  منطقة  حدود 
٣٤ هـ جنوباً وبخط طول ٤٣-  – وبمساحة تقدر بـ ٤٥٥٥كم٢ ودائرة عرض ٣٣
حمافظة  الرشق  ومن  الدين  صالح  حمافظة  الشامل  جهة  من  بغداد  حمافظة  حيد  ٤٤ه 
دياىل ومن الغرب حمافظة االنبار ومن اجلنوب حمافظة بابل. أما احلدود الزمانية فهي 

العام ٢٠١٨، ينظر خريطة (١). 
وأهم  اخلشبية  الصناعات  واقع  معرفة  إىل  البحث  هيدف    - البحث:  هدف 
القطاع  باعتبار أن هذا  املناسبة هلا  اليوم ووضع احللول  التي تعاين منها  املشكالت 
قلتها  من  الرغم  عىل  العراق  يف  التحويلية  الصناعات  بقية  مع  أسايس  الصناعي 
فائدهتا  من  ممكن  قدر  أكرب  عىل  احلصول  يتم  لكي  منها؛  املستورد  عىل  واالعتامد 

 .لالقتصاد الوطني العراقي مع بقية القطاعات االقتصادية األخر
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خريطة (١) موقع حمافظة بغداد من العراق

١�١٥٠ الرسم  مقياس  بغداد،  حمافظة  للمساحة،  العامة  اهليأة  العراق،  -مجهورية  املصدر: 
كم/ لعام ٢٠١٦

مشكالت صناعة اخلشب واالثاث يف حمافظة بغداد وآفاقها املستقبلية
اخلشب  صناعة  أن  تبني  واالستقصاء  والبحث  امليدانية  الدراسة  خالل  من 
واالثاث يف حمافظة بغداد تواجهها مشكالت وصعوبات وال بد من وضع احللول 
سد  عن  فضالً  الوطني  لالقتصاد  الفوائد  من  قدر  اكرب  عىل  للحصول  املناسبة 

متطلبات حاجة السوق املحلية من منتجات هذه الصناعة ومنها: 
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(Raw Material) أوالً: مشكالت املادة االولية
(Labour) ثانياً: مشكالت االيدي العاملة

(Fuel and Enrgy) ثالثاً: مشكلة مصادر الطاقة والوقود
( Marke�ng) رابعاً: مشكالت التسويق واغراق السوق بالسلع املتسوردة

(Poor storage of wood material) خامساً: سوء ختزين مادة اخلشب
(Work place) - :سادساً: مشكالت تتعلق بمواقع العمل وتشمل

(Expansion) مشاكل التوسع  -١
(high prices of rents) ارتفاع أسعار قيمة االجيارات  -٢

lack of full exploita�on) سابعاً: عدم االستغالل الكامل للطاقة اإلنتاجية
(produc�ve capacity

( Environmental) ثامناً: املشاكل البيئية
(poor funding) تاسعاً: مشاكل ضعف التمويل

( problems of raw materials) اوالً: مشاكل املواد االولية: -
املتعلقة  املشكالت  من  مجلة  بغداد  حمافظة  يف  واالثاث  اخلشب  صناعة  تواجه 

باملواد االولية ويف نواحٍ عديدة أمهها: -
خارج  من  املستوردة  األولية  املواد  عىل  واالثاث  اخلشب  صناعة  اعتامد   -١
البلد، وتتمثل هذه املواد (باألخشاب بأنواعها , والغراء , واالصباغ....) التي تورد 

من مناشئ عاملية خمتلفة 
كــ (الصني، وتركيا، وماليزيا، وسوريا، واألردن، وايران، واليابان، وبلجيكا...) 

مما جعل صناعة اخلشب واالثاث تعتمد عىل اخلارج. 
شحة ورداءة نوعية املواد األولية املحلية مما دفع املنتجني نحو اإلقبال عىل   -٢
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رشاء املواد االولية املستوردة مقارنة باملواد االولية املحلية. 
يف  اخلاص  القطاع  املوردين  التجار  لتحكم  األولية  املادة  اسعار  ارتفاع   -٣
 .عملية تسويقها من جهة ولفرض رضائب او رسوم كمركية عليها من جهة اخر
غياب دور جهاز التقييس والسيطرة النوعية لإلرشاف عىل املواد األولية   -٤

املستوردة او املحلية. 
عدم وجود دعم من احلكومة السترياد املواد األولية لضامن استمرار عمل   -٥

منشآت صناعة اخلشب واالثاث القائمة يف املحافظة. 
ارتفاع تكاليف نقل املادة األولية مما يؤدي اىل ارتفاع سعر املنتجات الوطنية   -٦
يف االسواق وعزوف املستهلك عن رشائها والتوجه نحو رشاء املنتجات املتسوردة 

الرخيصة لعدم فرض الرضائب او الرسوم الكمركية عليها. (١)
(Labour problem) :ثانياً: - مشكلة االيدي العاملة

برزت ضمن قطاع صناعة اخلشب واالثاث مشكالت يف جمال قوة العمل تتمثل 
باآليت: 

تقلص األيدي العاملة يف منشآت صناعة اخلشب واالثاث وانخراطها يف   -١
جماالت عمل أخر (كقطاع اجليش والرشطة) بسبب ارتفاع الرواتب ضمن هذه 

القطاعات وارتفاع تكاليف املعيشة. 
األيدي  تدريب  تتوىل  التي  املهني  والتدريب  التأهيل  دورات  حمدودية   -٢
العاملة عىل املهارات والكفايات االنتاجية وحتويلها اىل أيدي عاملة ماهرة، وهبذا 
تبقى االيدي العاملة غري مدربة ومن ثم غري قادرة عىل بناء مشاريع ذات طاقات 
الفنية  واملهارات  اخلربة  ذات  العاملة  األيدي  ندرة  يف  يتسبب  مما  عالية  إنتاجية 
والتقنية  العلمية  املؤسسات  لضعف  نتيجة  احلديثة  والتكنولوجيا  العلم  فنون  عىل 



١١٧

اكلُها وآفاقُها املستقبليةِ شَ بِ واألثاثِ يف حمافظةِ بغدادَ مَ صناعةُ اخلَشَ

والبحثية وضعف ترابطها مع منشآت صناعة اخلشب واالثاث. 
بروز ظاهرة البطالة املقنعة ضمن منشآت القطاع العام خاصة املتمثل يف   -٣
العمل سابقاً  الذين تركوا  العاملني  البكرات اخلشبية بسبب إعادة عدد من  معمل 

لظروف معينة مما يشكل عبئا اقتصادياً عىل هذه املنشآت. 
انخفاض الكفاءة االنتاجية لأليدي العاملة.   -٤

من  العام  القطاع  يف  بالعاملني  اخلاص  القطاع  يف  العاملني  مساواة  عدم   -٥
حيث احلوافز واملزايا مما أد اىل شعورهم باالستياء والتذمر. 

عن  يبحثون  اذ  املحافظة  يف  املنترشة  املنشآت  بني  املستمرة  العامل  هجرة   -٦
عمل أكثر أجراً بعد أن يكونوا قد اكتسبوا بعض اخلربات واملهارات الفنية. (٢)

The problem of enrgy and) :ثالثاً: - مشكلة مصادر الطاقة والوقود
(fuel vources

االنتاجية  عملياهتا  إلداء  الكهربائية  الطاقة  واألثاث  اخلشب  صناعة  تستخدم 
استمرار  عدم  ان  إال  وأبنيتها.  الصناعة  هذه  ملواقع  إنارة  من  إليه  حتتاج  عام  فضالً 
توفر هذه الطاقة يعد مشكلة واضحة تعاين منها صناعة اخلشب واالثاث يف حمافظة 
بغداد كباقي االنشطة االقتصادية واخلدمية وتتمثل باالنقطاع املستمر املربمج وغري 
تلكؤ  أو  االنتاج  توقف  عىل  االنقطاعات  هذه  تعمل  إذ  الكهربائي  للتيار  املربمج 

العمليات االنتاجية وتؤثر سلبياً يف كميات اإلنتاج. 
وبالرغم من استخدام بدائل للطاقة الوطنية (املولدات) إال اهنا مل حتل املشكلة 
لضعف طاقتها وكثرة عطالهتا وشحة قطع الغيار لألدوات االحتياطية التي تستود 
من خارج البلد، وارتفاع تكاليف الوقود املستخدم لتشغيلها وعدم توفره بصورة 

مستديمة مما انعكس عىل ارتفاع تكاليف االنتاج. (٣)
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Marke�ng) املستوردة:  بالسلع  السوق  واغراق  التسويق  مشكالت  رابعاً: 
(problem and flooding the market with imported goods

املؤثرة  العوامل  بالسلع املستوردة من  التسويقية واغراق السوق  املعوقات  تعد 
تنميتها  بالغة يف  أمهية  للسوق من  ملا  املحافظة  نمو صناعة اخلشب واالثاث يف  يف 
وذلك من خالل العالقة املتبادلة بني حجم منتجات صناعة اخلشب واالثاث من 
جهة ونطاق السوق من جهة اخر ويمكن اجياز أهم العوائق التسويقية والسلع 

املتسوردة فيام يأيت: - 
وإن  النوعية،  وللسيطرة  الكمركية  للتعرفة  املستوردة  املواد  خضوع  عدم   -١
البضائع االجنبية اخذت تنافس املنتجات الصناعية املحلية خاصة بعد أحداث سنة 
٢٠٠٣ يف حمافظة بغداد، لسببني أوهلام االنتفاع احلاصل يف االستريادات اخلارجية، 
والثاين هو ارتفاع مستو قيمة الناتج املحيل اإلمجايل بعد السامح للعراق بتصدير 
الدينار  البرتول اخلام بدون قيود كمية عىل صادراته وارتفاع مستو سعر رصف 
الصناعية  السلع  اىل  قياساً  املستوردة  السلع  أسعار  انخفاض  اىل   أد مما  العراقي 
الدعم  الدول املصدرة بمامرسة سياسة اإلغراق، وتقديم  الكثري من  املحلية وقيام 
احلكومي لصادراهتا اىل العراق وتزايد مستورداهتا وتأثري االنفتاح املتزايد لالقتصاد 
يف حمافظة بغداد امام املنتجات االجنبية ودخوهلا يف منافسة غري متكافئة مع السلع 
املحلية تكون الكفة الراجحة فيها دائامً للسلع االجنبية وعدم وجود محاية لالنتاج 

املحيل وذلك إلعفاء املنتوج االجنبي من الرسوم كمركية. (٤)
الثمن وعدم وجود إجراءات  الرخيصة  املستوردة  بالسلع  السوق  إغراق   -٢
فهم  فهناك  الدولية،  التجارة  يف  الضارة  املامرسات  من  الوطنية  الصناعات  حلامية 
خاطئ لتطبيق اقتصاد السوق يتمثل بعدم تقديم أي دعم للصناعة الوطنية وتركها 
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تواجه املنافسة غري العادلة جتاه السلع األجنبية دون تدخل الدولة، رغم صدور قانون 
يف  الضارة  املامرسات  ملكافحة   ،(٢٠١٠) لسنة   (١١) رقم  العراقية  املنتجات  محاية 
التجارة الدولية، ومل تصدر تعليامت تنفيذ القانون عىل املستوردات اآلتية اىل العراق. (٥)
هناك تقصري واضح من الدولة فيام خيص قوانني االستثامر وتفعيلها ووضع   -٣
الصناعي،  النشاط  يف  أمواهلم  الستثامر  للمستثمرين  واملغرية  الالزمة  التسهيالت 
فضالً عن عدم وجود دور للمرصف الصناعي يف تشجيع الصناعات يف املحافظة. 

تكاليف  ارتفاع  بسبب  الوطنية  اخلشبية  والبضائع  السلع  أسعار  ارتفاع   -٤
إنتاجها بفعل ما ورد من مشكالت. 

عدم قدرة منتجات صناعة اخلشب واالثاث الوطنية عىل الولوج يف السوق   -٥
اخلارجية، ألسباب تتعلق بنوعية خمرجاهتا وارتفاع أسعارها وقلة جاذبيتها. 

قلة ثقافة املستهلك واجتاهه لرشاء املنتوج املستورد الذي يكون جيد املظهر   -٦
وردئ النوعية ورخيص الثمن عىل حساب جودة املنتوج الوطني. (٦). 

(poor storage of wood material) :خامساً: سوء ختزين مادة اخلشب
تفتقر خمازن األخشاب يف حمافظة بغداد اىل أبسط رشوط التخزين مما ينعكس عىل 
جودة اإلنتاج، إذ إن األثاث املصنوع من االخشاب اللينة يأخذ باالنحناء والتشقق بعد 
مرور مدة من الزمن وهذا يؤثر يف الصناعة املحلية. إذ ختزن األخشاب يف املساحات 
الفارغة وتكون األرضية خمازن لتكديس املواد األولية فيها، ينظر صورة (١)، مما ينتج 
عنه الكثري من العيوب التي حتصل يف مادة اخلشب منها اعوجاج األخشاب وتشققها 
نتيجة لتعرضها للرطوبة واحلرارة فضال عن احلرشات التي تسبب تلف هذه املادة 
ومنها حرشة النمل األبيض (األرضة) أو التعفن الذي ينشأ بسبب الرطوبة إضافة 

اىل تعرض املخازن ملخاطر أخر كاحلريق مثالً. (٧)
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صورة (١)
الواح األخشاب مرتوكة يف خمازن غري صاحلة للخزن يف منطقة العالوي

املصدر: التقطت الصورة بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥

(workplace problems) :سادساً: مشكالت تتعلق بموقع العمل
مستند  مسبق  وختطيط  منسقة  دراسة  من  له  بد  ال  احلديث  الصناعي  البناء  إن 
اىل دراسات عملية كي ينجح؛ الن اختيار املوقع الصناعي ال يأيت بعملية  اختيار 
عشوائي وإال تعرض املرشوع الصناعي اىل فشل وضياع للموارد واجلهد وأصبح 
ثقالً عىل كاهل االقتصاد الوطني، وإن اختيار املوقع املناسب سوف حيقق مزايا كثرية 
املساحات  توفري  اىل  باإلضافة  النقل  االنتاج وسهولة  تكاليف  للصناعة كتخفيض 
الواسعة ألغراض التوسع املستقبيل مع رخص االجيارات فضالً عن توقيع املرشوع 
باألمراض  السكان  اصابة  احتامالت  بسبب  السكنية  املناطق  عن  بعيداً  الصناعي 
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نتيجة التلوث البيئي والضوضائي الذي تسببه املشاريع الصناعية (٨)
ومن خالل الدراسة امليدانية نجد ان صناعة اخلشب واالثاث يف حمافظة بغداد تعاين 
من مشكلة تركز الصناعة يف منطقة باب الرشقي والشعب ومنطقة العالوي ومنطقة 

الشعلة وبغداد اجلديدة وغريها إذ ينتج عن هذا الرتكز عدد من املشكالت منها: -
(Compe��on for other uses) .منافسة االستعامالت االخر أ - 

The problem of height) مشكلة ارتفاع أسعار قيمة االجيارات.  ب - 
(prices of rents

(The problem of expansion ) مشكلة التوسع أ - 
أصبحت حمافظة بغداد من املدن التي تعاين من االكتظاظ السكاين بسبب الزيادة 
الطبيعية وارتفاع أعداد الوافدين واملهاجرين اليها مما خلق ضغطاً عىل استعامالت 
االرض يف مركز املحافظة وأد اىل صعوبة احلصول عىل اراضٍ جديدة تقام عليها 
تعاين  بدأت  وهنا  القديمة،  الصناعات  يف  توسع  أو  واالثاث،  اخلشب  صناعة 
وعدم  العمل  مساحة  ضيق  من  واالثاث  اخلشب  وصناعة  عام  بشكل  الصناعة 
يف  والسيام  املستقبلية  للتوسعات  املنشآت  حتتاجها  التي  الكافية  املساحات  وجود 
مركز املدينة يف الباب الرشقي والعالوي وبغداد اجلديدة ومدينة الصدر وهذا ناجم 

عن إشغال مجيع املساحات يف مركز املدينة التابعة اىل حمافظة بغداد. 
the problem of height) االجيارات  قيمة  اسعار  ارتفاع  مشكلة  ب - 

(prices of rents

تعاين الصناعات يف مركز املدينة بصورة عامة وصناعة اخلشب واالثاث بصورة 
اجيارات  امللك  صاحب  فرض  اذ  املحافظة؛  يف  االجيارات  قيمة  ارتفاع  من  خاصة 
االجيار  برفع  يقوم  امللك  صاحب  إن  أي   ،واخر مدة  بني  حمدودة  وغري  خيالية 
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 (٢٠٠٣) عام  وبعد  ضوابط،  اي  دون  ان  دون  االجيار  برفع  فيها  يرغب  مدة  كل 
بدأ املستو املعييش بالتحسن وهذا اد اىل ارتفاع االسعار واالجيارات يف املنطقة 
السكان مثل صناعة اخلشب  بأذواق  املرتبطة  الصناعة  ازدهار  اىل   اد مما  املركزية 
اذا  والفضية،  الذهبية  واملجوهرات  احليل  صناعة  عن  فضالً  املنزلية،  واالثاث 
 أصبحت تلك الصناعة لدهيا القدرة عىل منافسة االستخدامات الوظيفية االخر

يف املنطقة املركزية للمدينة بسبب االرباح العالية املستحصلة منها. (١٠)
lack of full) اإلنتاجية:  للطاقة  الكامل  االستغالل  عدم   - سابعاً: 

(exploita�on produc�ve capacity

تعاين صناعة اخلشب واألثاث يف حمافظة بغداد من عدم االستغالل الكامل للطاقة 
االنتاجية، وعند الزيارات امليدانية وجد أن هناك بعض اخلطوط االنتاجية معطلة، 
الفعلية  الطاقة  نصف  من  أقل  أو  النصف  هي  املنشآت  يف  املستخدمة  الطاقة  وأن 
رشاء  عن  املستهلك  وعزوف  االنتاج  ترصيف  صعوبة  اىل  ذلك   ويعز لإلنتاج، 
االثاث املحيل بسبب ارتفاع اسعارها فضالً عن منافسة االثاث املستورد ذي النوعية 
الرخيصة والرديئة وبسعر أقل من الصناعة املحلية، إن التعطيل يف الطاقة االنتاجية 
االستمرار يف  نتيجة  االرباح  قلة  اىل  يؤدي  ثمَّ  االنتاج ومن  ارتفاع كلف  اىل  يؤدي 
جتميد رأس املال املنتج مما يرض بعملية التصنيع ليس يف املحافظة فحسب بل يف عموم 
املستوردة  البضائع  عىل  الرضائب  بفرض  املحيل  االنتاج  محاية  يتطلب  وهذا  البلد، 

حلامية املنتوج املحيل مع تأكيد مراقبة جودة املنتج املحيل وأصالته. (١١)
(Environmental problems) :ثامناً: - املشكالت البيئية

يمثل اهلواء واملاء واليابسة العنارص االساسية املكونة للبيئة االرضية، ووجودها 
هو أساس وجود احلياة البرشية، وقد تفاعل االنسان مع بيئته منذ نشأته؛ الن وجوده 
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الزمن حتى  تفاقمت مع  التفاعل مشكالت مجة  مرتبط بوجودها، وتولد عن هذا 
، وان كانت احلاجة أم االخرتاع، فإن  التفاعل يف حد ذاته رصاعاً دائامً أصبح هذا 
ذلك الرصاع كان وليد تطور االنسان وتقدمه، فقد متكن يف أحيان كثرية من إجياد 
حلول ناجعة ألكثر املشكالت التي واجهته، ولكنه مع الزمن وجد ان تلك احللول 
والتقني  الصناعي  تطوره  عن  نتج  إذ  مشكالت،  ذاهتا  حد  يف  أصبحت  ونتائجها 
مشكالت عانى منها بنسب متفاوتة يف الوقت احلارض، ولكنها أخذت يف التعاظم 
مع الزمن اال وهي تلوث عنارص بيئته األرضية (١٢)، وقد تعددت تعريفات التلوث 
والعلمي  الشامل  التعريف  اما  اجلها  من  عرف  التي  والغاية  احلالة  حسب  البيئي 
فهو تغري وخلل يف النظام البيئي (األيكولوجي) يف التعايش بني األحياء من نباتات 

وحيوانات يف بيئة معينة. 
فكل  الصناعية،  اإلنتاج  عمليات  من  املطروحة  امللوثة  املواد  حرص  يمكن  وال 
ا خمتلفة من املواد امللوثة سواء عىل شكل غاز أو مواد صلبة أو  صناعة تطرح أنواعً
التحويلية  للصناعة  البيئي  التأثري  اختالف  من  الرغم  وعىل   ،(١٣) سائلة  ملواد  رذاذ 
فانه يمكن القول ان الصناعة ترتك أثاراً بيئية بنسب خمتلفة بعضها يمكن ان نتلمسه 
بصورة مبارشة يف حني ان بعضها األخر قد يبدو بشكل ضئيل وبطيء ولكن مع 
مرور الوقت يزداد تعقداً وصعوبة إذا مل تعالج هذه املشكلة أو توىل عناية خاصة، 
ومن الدراسة امليدانية اتضح أن التلوث الذي تتعرض له حمافظة بغداد من صناعة 
والتلوث  اهلواء  باملخلفات وتلوث  أنواع  كالتلوث  اخلشب واالثاث تضمن عدة 

الضوضائي وعىل النحو اآليت: 
(waste pollu�on) - :التلوث باملخلفات  -١

يتمثل هذا النوع من التلوث ببقايا قطع من اخلشب اخلام غري الصالح لالستعامل 
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األثاث؛ ألن  تقطيع اخلشب ونشارته، فضالً عن خملفات عمليات إصالح  وبقايا 
اىل  بيعها  يتم  فنشارة اخلشب  منها  االفادة  املمكن  الصناعة من  مجيع فضالت هذه 
ا، اما قطع اخلشب وخملفاته فتستفاد منها املطاعم  حقول الدواجن لتستعمل فراشً
واملقاهي والصورتان (٢، ٣) توضح جانبًا من نفايات صناعة اخلشب واالثاث يف 
مركز مدينة بغداد، ومع التطور الصناعي والتكنولوجي الذي يشهده العامل زادت 

املنشآت الصناعية نتيجة لزيادة حاجة االنسان. (١٤)
صورة (٢)

بقايا نشارة اخلشب الزائد من األخشاب وهي ملوثات بيئية

املصدر: التقطت الصورة بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥
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صورة (٣)
الواح خشبية رفيعة يستفاد منها للمطاعم واملقاهي (خشب مكدس)

املصدر التقطت الصورة بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥

(Air pollu�on) - :تلوث اهلواء  -٢
ال  الذي  اإلنسان  بحياة  يرتبط  لكونه  التلوث  أنواع  أخطر  من  النوع  هذا  يُعد 
يمكن أن يستغني عن اهلواء إال لبضع دقائق معدودة لكونه حيتاج (١٥ كغم) من 
اهلواء يومياً وهو يعادل ستة أضعاف ما حيتاجه من الطعام والرشاب، وحيدث تلوث 
اهلواء عندما تزيد أو تنقص نسبة مكون من مكونات الغالف اجلوي زيادة ملحوظة 
أو نقصاناً عن حدٍ معني؛ ألن هذه الزيادة أو النقصان يؤدي كل منهام اىل تأثريات 

ضارة بالكائنات احلية عموماً واالنسان بخاصة (١٥). 
تعد مشكلة التلوث الناجتة عن منشآت صناعة اخلشب واالثاث من املشكالت 
املهمة املؤثرة يف صحة االنسان والبيئة املحيطة به؛ إذ تعد هذه املنشآت من مصادر 
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األتربة،  ودقائق  غبار  شكل  عىل  منها  املنبعثة  اهلواء  ملوثات  وتكون  اهلواء،  تلوث 
الزيارات امليدانية املتكررة ملنشآت صناعة اخلشب واالثاث وإجراء  وقد لوحظ عند 
مقابالت مع عدد من الساكنني بالقرب من تلك املنشآت تراكم الغبار املتطاير وبودرة 
األصباغ وبقايا النشارة عىل أسطح املنازل وعىل أوراق النباتات، فضالً عن الروائح 
الناجتة من عمليات الصبغ التي تنقلها الرياح ال سيام يف املناطق القريبة التي تنترش فيها 
منشآت صناعة اخلشب واالثاث بالقرب من الوحدات السكنية كام يف منطقة الشعب، 
وهذا له األثر األكرب يف تفاقم مشكلة التلوث وذلك لوقوعها داخل اإلحياء السكنية إذ 
تعمل الرياح عىل نقل تلك امللوثات اىل املناطق السكنية املحيطة هبا من مجيع اجلهات. 
إما فيام يتعلق بالعاملني يف صناعة اخلشب واالثاث فيعاين عامل هذه املنشآت من 
أمراض احلساسية والربو نتيجة ملا يتطاير من نشارة وغبار وأتربة وبودرة األصباغ يف 
أثناء عملية قص وترشيح وختريم اخلشب، مما دفع بعض العاملني يف هذه املنشآت اىل 
استعامل كاممات لتقيهم من الغبار املتطاير والنشارة وبودرة األصباغ املتطايرة يف أثناء 
إعداد وصفة الصبغة واالعامل االخر, ويتبني من الدراسة امليدانية أن لبيئة منشآت 
اخلشب واالثاث أثاراً سلبية عىل صحة العاملني فيها، ويشري اجلدول (١) والشكل 
(١) اىل أن نسبة املصابني بحساسية اجلهاز التنفيس بلغت ٤٠% من جمموع املصابني 
يف منشآت صناعة اخلشب واالثاث، وبلغت نسبة املصابني بالربو ٢٥% من جمموع 
املصابني يف حني بلغت نسبة املصابني بحساسية العيون ٢٠% من جمموع املصابني، يف 

حني بلغت نسبة املصابني بحساسية اجللد ١٥% من جمموع املصابني. (١٦)
املولدات  استعامل  عن  الناجتة  التلوث  مشكالت  اىل  اإلشارة  من  البد  وهنا 
الكهربائية لتعويض النقص احلاصل يف التيار الكهربائي اذ تستخدم بعض املنشآت 
مولدات تستهلك كميات من مادة زيت الغاز وتطلق خملفات سامة ومرضة مثل غاز 
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ثاين اوكسيد الكربون والكربيت ودقائق الكربون املحرتق. إذا تتحرر اهليدروكربونات 
والناجتة عن  املستخدم  الوقود  والتبخر، وألبخرة  للوقود  التام  نتيجة االحرتاق غري 
عدم االحرتاق الكامل للوقود يف املكائن واآلالت ومكائن االحرتاق الداخيل والتي 
تترسب من دون احرتاق، هلذه الغازات دور كبري يف عملية تلوث البيئة مما ينعكس 

عىل صحة اإلنسان إذا جتاوزت احلدود املسموح هبا عاملياً. (١٧)
جدول (١)

العاملني يف منشآت صناعة اخلشب  باألمراض بني  للمصابني  النسبي  التوزيع 
واالثاث يف حمافظة بغداد لعام ٢٠١٧

النسبة المئوية للعمال المصابين من مجموع العمال
حساسية الجهاز

التنفسي
حساسيةالربو

العيون
حساسية

الجلد
أمراض
أخر

%١٥%٢٠%٢٥%٤٠-
املصدر: اعتامداً عىل استامرة االستبيان. 
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شكل (١)
العاملني يف منشآت صناعة اخلشب  باألمراض بني  للمصابني  النسبي  التوزيع 

واالثاث يف حمافظة بغداد لعام ٢٠١٧

املصدر: اعتامداً عىل جدول (١)

(Random pollu�on) :التلوث الضوضائي  -٣
تأثري ضار يف صحة  ملا يرتتب عليه من  التلوث  أنواع  نوعاً من  الضوضاء  تعد 
احلديثة،  املجتمعات  متيز  التي  السامت  من  واضحة  سمة  وهي  ونفسيته،  االنسان 
فاألصوات أصبحت جزءاً ال يتجزأ من حياتنا اليومية، وعىل الرغم من أن األصوات 
هلا مزايا عديدة، فهي متدنا باملتعة واالستامع من خالل سامعنا للموسيقى، وهي وسيلة 
ناطقة لالتصال بني البرش، وتعد أداة لتحذير االنسان وتنبيهه متمثلة يف صفارات 
اإلنذار أو املنبهات، لكن اليوم ويف املجتمعات احلديثة أصبحت األصوات مصدر 
إزعاج لنا وال نريد سامعها؛ لذلك فهي تندرج حتت اسم الضوضاء، وقد انترشت 
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املنازل وأصبحت  أيامنا هذه يف كثري من املدن وطرقها، حتى داخل  الضوضاء يف 
هتدد القدرة عىل السمع لد العديد من الناس خاصة بعد سن اخلمسني، إذ يبدأ 

ظهور مشكالت ضعف السمع (١٨). 
فالضوضاء هي أصوات غري مرغوبة تسبب إزعاجاً لسامعها؛ ألنهُ ال يوجد فيها 
بعضها  مع  األصوات  بتداخل  أو  بشدهتا  تتميز  بل  انتظام،  أو  تناغم  أو  تناسق  أي 
أحياناً، وخيتلف الناس يف قدراهتم عىل حتمل األصوات الشديدة واملزعجة، فبعضهم 
هلم القدرة عىل حتمل األصوات الشديدة واملزعجة، وبعضهم هلم القدرة عىل حتمل 
حساسيتها  يف  متساوية  ليست  البرشية  فاألذن  الضوضاء،  من  عالية  مستويات 
الضوضائي  التلوث  ويتمثل   (١٩) املختلفة  والضغوط  األصوات  ولشدة  للرتددات 
الناتج عن منشآت صناعة اخلشب واالثاث يف حمافظة بغداد بمصدرين أساسني مها: 
الضوضائي  والتلوث  واالثاث،  اخلشب  صناعة  منشآت  عن  الناتج  التلوث 
الناتج عن املولدات الكهربائية التابعة ملنشآت صناعة اخلشب واالثاث فضالً عن 
اجلديدة،  وبغداد  العالوي  ومنطقة  الرشقي  باب  مناطق  يف  اخلشب  تقطيع  أجهزة 
ومن خالل الدراسة امليدانية التي قام هبا الباحث اتضح أن مجيع العاملني يف هذه 
الصناعة يعانون من أعراض تتعلق هبذه املشكلة كام يف جدول (٢) والشكل (٢) 
إذ اتضح أن ٤٣% من العاملني يعانون من أوجاع يف الرأس ويعاين ٢٨% منهم من 
ا أن ٢٠% منهم يعانون من التوتر العصبي و ٥% يعانون  ضعف السمع  واتضح أيضً

من الغثيان، بينام يعاين ٤% من العاملني من ضعف يف الرتكيز. (٢٠)



١٣٠

أ.م.د. عدي فاضل عبد الكعبي

جدول (٢)
اخلشب  صناعة  منشآت  يف  املصابني  العاملني  عىل  الضوضائي  التلوث  آثار 

واالثاث يف حمافظة بغداد لعام ٢٠١٧
نسبة األعراض الناجتة عن الضجيج (%)

نسبة األعراض الناتجة عن الضجيج (%)
التوتر 
العصبي

ضعف 
التركيز

الشعور اوجاع الرأس
بالغثيان

ضعف السمع

%٢٨%٥%٤٣%٤%٢٠
املصدر: اعتامداً عىل استامرة االستبيان. 

شكل (٢)
آثار التلوث الضوضائي

املصدر: اعتامداً عىل جدول (٢)

لذا عند البدء يف اختيار املوقع الصناعي ألي صناعة ال بد من معرفة التأثريات 
البيئة، فضالً عن دراسة ما تشكله الصناعات من أثر عىل  السلبية هلذه الصناعة يف 
الصناعات  من  البيئة  عىل  تأثرياً  االقل  هي  واالثاث  اخلشب  صناعة  إن  إذ  البيئة، 
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األخر، وهذا ال يعني أن ال يؤخذ هذا النوع من الصناعة بنظر االعتبار؛ لذا نويل 
العناية الالزمة لضامن عدم توسع املشكلة مستقبالً عىل الرغم من أن معظم منشآت 
صناعة اخلشب واالثاث يف املحافظة هي منشآت صغرية ال تسبب إال نسبة ضئيلة من 

التلوث ولكن ازدياد أعدادها مستقبالً يمكن أن يكون سبباً يف قيام خماطر جديدة. 
(The problem of poor funding) :تاسعاً: مشكلة ضعف التمويل

تعد مشكلة التمويل من املشاكل التي تواجه الصناعات بصورة عامة وصناعة 
اخلشب واالثاث بصورة خاصة ويمكن توضيحها بام ييل: 

قصور التمويل املرصيف وضعفه، اذ عىل الرغم من وجود املصارف املخصصة   -١
يف التمويل، اال أن هذه املصارف تعاين من عدم قدرهتا عىل تلبية متويل املرشوعات 
الصناعية، اضافة اىل العوائق التي تفرضها السياسات االقراضية من حيث الضامنات 
اشرتاط  وكذلك  تلبيتها  عىل  الصناعي  املستثمر  قدرة  تتجاوز  والتي  يطلبها  التي 

املرصف حداً معيناً وفائدة لالقراض تصل اىل ٢٠% من قيمة القرض. 
قلة القروض املمنوحة من املرصف الصناعي للمستثمرين ضمن القطاع   -٢

اخلاص بسبب ختوف إدارات املرصف من عدم اسرتداد األموال وفوائدها. 
الصناعي عامة وصناعة اخلشب واالثاث خاصة  تدين مستو االستثامر   -٣
منذ مدة التسعينات من القرن املايض يف حمافظة بغداد وذلك بسبب ظروف احلصار 
االقتصادي من جهة واحلرب االمريكية عىل العراق عام ٢٠٠٣ والظروف األمنية 

 .الصعبة التي تلتها من جهة أخر
ضعف متويل القطاع اخلاص إذ ما يزال غري قادر عىل القيام بدور إنامئي اال يف   -٤
نطاق حمدود يف بعض القطاعات التي تدر الربح الرسيع كاملشاريع التجارية والعقارية 
ورشكات التأمني مما جعل هذا أحد العوائق امام نمو صناعة اخلشب واالثاث وتطورها. 
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ثابتة غري متحركة فضالً  املصارف هي ودائع  املوجودة يف  الودائع  معظم   -٥
عن صعوبة التسهيالت والتنظيامت املرصفية املتعددة. 

القروض  الصناعية من احلصول عىل  املنشآت  يتخوف أصحاب  ما  عادة   -٦
املرصفية أما ألسباب دينية أو لعدم معرفتهم بألية االقرتاض، أو للروتني االداري 

الطويل جداً. 
القروض  تقدم  التي   ٢٠٠٣ عام  بعد  االهلية  املصارف  من  العديد  انشاء   -٧
لألفراد لغرض انشاء املنشآت الصناعية ولكن تلك املصارف االهلية كانت اعدادها 
كبرية من جانب، فضالً عن االرباح العالية التي تفرضها مع القروض مما حال دون 

توجه الكثري من اصحاب املنشآت الصناعية لالقرتاض منها. (٢١)

االستنتاجات: -

التي  والصعوبات  املشاكل  من  العديد  واالثاث  اخلشب  صناعة  واجهت   -١
جعلت هذه الصناعة متأخرة نوعاً ما اقتصادياً عىل الرغم من كوهنا من الصناعات 

االساسية. 
هناك مشكالت عامة ولألسف الشديد ليس عىل مستو صناعة اخلشب   -٢
التمويل  ضعف  مشاكل  منها  عامة  بصورة  الصناعة   مستو عىل  بل  واالثاث 
والوقود  الطاقة  نقص  ومشكالت  املستوردة  االجنبية  البضائع  عىل  واالعتامد 
البيئة وقلة عدد االيدي العاملة السيام املاهرة منها ومشكالت العمل  ومشكالت 

والتوسع يف االنتاج وزيادته كامً ونوعاً ومشكالت التسويق وغريها. 
الصناعة  هذه  يف  العاملون  منها  يعاين  التي  األمراض  من  العديد  توجد   -٣
جراء العمل يف القطاع الصناعي ومن أبرز تلك األمراض الربو واحلساسية وضيق 
التلوث  عن  نامجة  أمراض  وكذلك  اجللد  وحساسية  العيون  وحساسية  التنفس 
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السمع  وضعف  الرتكيز  وضعف  العصبي  والتوتر  الرأس  كأوجاع  الضوضائي 
والشعور بالغثيان. 

حاهلا  وغازية  صلبة  فضالت  تطرح  واالثاث  اخلشب  صناعة  أن  الشك   -٤
حال بقية الفروع الصناعية وهي تؤثر عىل البيئة بصورة عامة وعىل االنسان بصورة 

خاصة باعتبار العامل االسايس يف البيئة. 

التوصيات واملقرتحات: - 
وفرع  منه  الصناعي  االقتصادي السيام  بالقطاع  والفاعل  اجلدي  االهتامم   -١
حاجة  وسد  مهمة  صناعة  من  يمثله  ملا  خاصة  بصورة  واالثاث  اخلشب  صناعة 

ومتطلبات السوق املحلية من االخشاب وأنواعها. 
توفري مواد أولية لصناعة اخلشب واالثاث بتوفري مستلزمات اخلشب كافة   -٢
اخلاصة  والعدد  واملسامري  والغراء  واالصباغ  واملكائن  واآلالت  واصنافه  وانواعه 

هبذه الصناعة. 
املهم  الصناعي  الفرع  هلذا  ومشتقاته  نفطي  ووقود  كهربائية  طاقة  إعطاء   -٣

حتى يتسنى إنتاج  كمية أكرب ونوعية أحسن. 
زيادة اعداد املعامل واملصانع اخلاصة هبذا النوع من الصناعة لكي تسهم   -٤

بتوفري متطلبات السكان املحلية خاصة باألثاث وغريها. 
دعم العاملني يف صناعة اخلشب واالثاث وذلك بإعطائهم متويال أكثر من   -٥

خالل قروض واستثامرات حملية شهرية كانت او سنوية. 
معاجلة مشكلة التلوث البيئي الناجم عن صناعة اخلشب واالثاث السيام   -٦
التلوث الصلب باملخلفات وتلوث اهلواء من خالل عدم رمي الفضالت الزائدة من 
هذه الصناعة مثل اخلشب الزائد والنشارة وغريها ومجعها وطرحها  يف القاممة او 
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نقلها يف اماكن بعيدة عن السكان واملدن. 
فيجب  واالثاث  اخلشب  صناعة  يف  للعاملني  إصابات  حدوث  حال  يف   -٧
معاجلة تلك احلاالت فوراً واألوىل الوقاية من تلك االمراض كاستخدام كاممات 

يف اثناء العمل ولبس قفازات يف العملية االنتاجية. 
ختزين اخلشب ختزينا صحيحا، وذلك بوضعه يف أماكن جافة غري رطبة وال   -٨

حارة جداً ألنه يف كلتا احلالتني يلحق أرضاراً باخلشب وتصبح نوعيته رديئة. 
صاحب  عىل  سلباً  تؤثر  ألهنا  واالثاث؛  اخلشب  ملعامل  االجيارات  تقليل   -٩
املعمل ومن ثم يؤثر عىل العامل إذ تقلل أجور العاملني يف املعمل وهذا يؤدي اىل أن 

يرتك العاملون هذه الصناعة وأخرياً يرتك صاحب املعمل هذه الصناعة هنائياً. 
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