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Abstract

Agriculture in general and corps gardening in specific face many challenges, some of which 
are the factors of lesion, diseases and bushes which contribute when increasing to decrease the 
production, deteriorate  the quality of the agricultural land and recess the fertile areas.

When carrying out a case study of (13200) acres of gardening areas in Al-Husseiniyah, to 
the east of the city of Karbala, it is found out that the gardening corps are negatively affected by 
several harmful damages which led to a drop in the production of fruit and citrus plants down to 
(10 kilograms) per a tree and the date palm tree to (60 kilograms). This means great loss in the 
total production of these corps and consequently causes decline of agricultural lands that may 
be left unplanted by farmers.

Some of the lesions found are date palm pollen decay and white flour disease.  
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املستخلص

يكون  يكاد  التحديات  من  العديد  خاص  بشكل  البستنة  حماصيل  وزراعة  عام  بشكل  الزراعة  تواجه 
والتي تساهم يف حال  باآلفات واألمراض واألدغال وغريها  واملتمثِّلة  احلياتية  العوامل  يف مقدمتها حتّدي 
زيادهتا إىل العمل باجتاه انخفاض اإلنتاج وتردِّي نوعّيته فضاًل عن انحسار الرقعة املكانية لألرايض املزروعة 

بمحاصيل البستنة. 

وبمساحة  كربالء  مدينة  رشقي  الواقعة  احلسينية  بستنة  بــأرايض  املتمثِّلة  الدراسة  حالة  خالل  ومن 
)132،000( دونم تبنيَّ تعّرض حماصيل البستنة إىل خماطر عديدة متثَّلت بأنخفاض معدل إنتاجية أشجار 
الفواكه واحلمضيات إىل أقّل من )10/كغم( كّل شجرة وانخفاض إنتاجية شجرة النخيل إىل أقل من )60/
كغم( وهذا يعني خسائر كبرية يف إنتاجية تلك املحاصيل، مما سّبب تراجع الرقعة الزراعية وهجرة معظم 
الفالحني وبيع أراضيهم، فضاًل عن زيادة تكاليف اإلنتاج وأن أبرز األمراض )خياس طلع النخيل والبياض 

الدقيقي(.


