
 برنامج وقاية النبات: الفرقة الثالثة

 

 المحاضرة التاسعة

 

 الفيروسات النباتية وامراض النبات: مقرر

 

 تابع اهم االمراض الفيروسية التى تصيب المحاصيل المختلفة 

 

 ضياء إكرام الحبشى/ د



 فيروسات محاصيل الحبوب
 : فيروس موزايك القمح الكامن فى التربة

  Soil Borne Mousic virus 

 :المدى العائلى

       ٌهاجم الممح والشعٌر والشوفان
 

 :االنتقال

من فطرٌات التربة  Polymyxin graminisبواسطة الفطر ٌنتمل الفٌروس 

 .وٌحمل الفٌروس داخل الجراثٌم الهدبٌة
 

 :األعراض

تظهر فى صورة موزاٌن اخضر مصفر وحاالت تمزم حاد الى خفٌؾ 

 .وٌحدث تمزم فى الجذور والممة كما ٌظهر تورد الممة

 :مورفولوجيا الفيروس
نبنوميتر (20*320)جزيئبت الفيروس ذات طولين 

 نبنوميتر 20( *160*110)و
 

 



 اصفرار وتقزم الشعير فيروس 

Barley Yellow Dwarf  Virus  

ٌوجد الفٌروس فً أسترالٌا وكندا والدنمارن وانجلترا وهولندا والوالٌات 

 .المتحدة

 

 :االنتقال

 ال ٌنتمل الفٌروس مٌكانٌكٌة 

 ٌنتمل بالعدٌد من أنواع المن التً تختلؾ فً لدرتها على النمل تبعا و

أهم أنواع المن النالل فً الوالٌات المتحدة هو . الختالؾ ساللة الفٌروس

Macrosiphum granarium  وM.miscanthi  وRhopa siphum 

padi  وR.maidis والفٌروس من النوع العابر.   

 
 :الفيروسمورفولوجيا 

 نانومتر 27كروي وٌبلػ لطره الفٌروس 

 

 



األعراض: 

 ظهور اصفرار وتمزم الشعٌر كما تؤدى االصابة الى فشل تكوٌن

 .السنابل و تكوٌن وامتالء الحبوب 

 مع ظهور مناطك صفراء محمرة او ارجوانٌة على حواؾ االوراق

 .والممم ونصل االوراق المتمدمة فى العمر 

 ٌظهر تجعد فى االوراق وتكون حوافها مسننة وتكون االوراق لصٌرة

 .وضٌمة واصلب من االوراق السلٌمة ولابمة فى نموها

 

 ٌمضى الفٌروس الشتاء على الحشابش العشبٌة المعمرة. 

 

تظهر الجزٌبات الكروٌة للفٌروس فى خالٌا لحاء االجزاء المصابة. 





 األرزفيروس الورقة البيضاء في 

Rice white leaf virus 

فً اللؽة  hoja blancaأشتك اسم هذا المرض من اللؽة االسبانٌة إذ أن 

ٌنتشر المرض فً كوبا  .(white leaf)اإلسبانٌة تعنً الورلة البٌضاء 

والٌابان وفنزوٌال وأمرٌكا، وٌسبب أضرارا خطٌرة تتولؾ شدتها على 

مدى شدة اإلصابة وعلى نوع األرز المنزرع ولمد ذكر أن هذا الفٌروس لد 

فً بعض % 75فً كوبا بلؽت أكثر من  1956سبب خسابر جسٌمة عام 

 األرزحمول 

 

 :االنتقال

 .  األوراق نوعٌن من نطاطات ٌنتمل الفٌروس بواسطة 



 :مورفولوجيا الفيروس

 الجزٌبات الفٌروسٌة خٌطٌة الشكل مرنة تتفاوت فً الطول وذات

 .  نانومتر ۱۰-۸عرض ٌبلػ 

 

 مالحظة االختالؾ فى االراء بٌن شكل وحجم الفٌروسمع 

 

 :االعراض

 

 تظهر االوراق المصابة مبرلشة  او بٌضاء مخططة وتبدو النباتات

 .المصابة الصر من النباتات السلٌمة 

 

 النورات صؽٌرة واجزاء الزهرة ؼاببة او عمٌمة وٌمل عدد الجذور

 .وحجمها ولد تأخذ بعضها اللون االبٌض والعدٌد اللون البنى

 



 :  السكرموزايك قصب فيروس 

Sugar Cane Mosaic  

ٌنتشر الفٌروس فً زراعات لصب السكر فً أنحاء العالم ، كما ٌوجد 

 مصراٌضا فً 

 

 :االنتمال

 .المصابة او التكاثر الخضرىبنمل الفٌروس عن طرٌك زراعة العمل 

 ، Myzus persicaeتموم عدٌد من أنواع المن بنمل الفٌروس ومنها، 

     Aphis gossypii.   

 

 :الفيروسمورفولوجيا 

نانومتر وفً العرض  750الجزٌبات الفٌروسٌة تبلػ فً الطول حوالى 

 نانومتر 13

 



األعراض: 

 

 تختلؾ األعراض باختالؾ الصنؾ المصاب، فبعض االصناؾ تحمل

 الفٌروس من سنة إلى أخرى بدون ظهور أعراض واضحة 

 وبعض األصناؾ لد ٌحدث لها بعض ظهر تبرلش على الساق، ٌبٌنما

 .التشوهات مع حدوث تمزم لها

 

 األعراض الممٌزة لإلصابة بهذا الفٌروس تكون أكثر وضوحا على

وؼٌر الشكل األوراق الحدٌثة إذ تظهر بمع فاتحة اللون مستطٌلة 

 .للورلةمنتظمة الحواؾ وموازٌة للعرق الوسطً 





التي تصيب الموالح الفيروسات   

 الموالحفيروسات قوباء 

CITRUS PSOROSIS VIRUSES 

 

التً تظهر على flecking - veinعلى أساس أعراض تنمط العروق 

أمراض مختلفة اعتبرت  6األوراق الحدٌثة ألشجار الموالح المصابة فإن 

 ) Aلوباء : هذه االمراض هً. أنها تتسبب عن فٌروسات لرٌبة

psorosis A )  ولوباءpsorois B) B)  والموباء الصمؽً الممعر  (

concave gum )  ولوباه الجٌب المسدود (blind pocket )  ولوباء

 infectious) ولوباء البرلشة المعدٌة  ( crinkly leaf) الورلة المجمدة 

variegation.   

ٌعتبر مرض لوباء الموالح من أكثر األمراض المنتشرة على الموالح فً 

 .  مسببا خسابر فادحةمصر 

ٌلٌه طراز لوباء  Aطرز الموباء انتشارا فً مصر هو طراز لوباء أكثر 

 .الصمؽً الممعر ولوباء الجٌب المسدود



 الموالح Aفيروس قوباء 

 

CITRUS PSOROSIS VIRUS A 

 :االنتقال

.  ال ٌنتمل الفٌروس مٌكانٌكٌا بالعصارة، كما ال ٌعرؾ له نالل حشري

 .ٌنتمل الفٌروس بطرق التطعٌم المختلفة

 

 :األعراض

تظهر األعراض على األوراق الحدٌثة للبرتمال واللٌمون والجرٌب فروت 

فً صورة مناطك صؽٌرة متطاولة بٌضاء أو صفراء فً منطمة العروق 

 .  الثانوٌة

نسبة األوراق المصابة كما لد ٌظهر بعضها أعراضا واضحة بٌنما تختلؾ 

.  األوراق المجاورة لد تكون حاملة للفٌروس بدون ظهور أعراض علٌها

 .لد تندمج النمط الصؽٌرة لتكون مناطك صفراء واضحة



فأكثر فً صورة سنوات 6وتظهر األعراض على للؾ الشجرة بعد 

طبمات الملؾ الخارجٌة أو تجمعات من بثرات على scalesحراشٌؾ 

 .  صؽٌرة ٌأخذ النسٌج الذي تحتها اللون البنً

االصابة وزٌادة التحرشؾ تتأثر الطبمات العمٌمة من الملؾ بنمو بتمدم 

 .  ؼٌر منتظم وظهور إفرازات صمؽٌة تسٌل منها

ٌالحظ فً منطمة الخشب ظهور إفرازات صمؽٌة مترسبة فٌه وبٌن كما 

ولد تسد األصماغ األوعٌة الخشبٌة وبالتالً تعوق نمل العصارة . طبماته

 .فتتدهور الشجرة وتصفر وتسمط أورلها كما تجؾ فروعها



 :Bفيروس قوباء 

 

 ٌختلؾ أساسا عن الفٌروس العادي (psorosis A )  فً إعطابه

األعراض على األوراق البالؽة واألفرع الصؽٌرة والثمار وكذلن فً 

ٌظهر المرض بسرعة . سرعة تكشؾ األعراض التً تظهر على الملؾ

وخاصة على امتداد جانب واحد لجذع  Aأكبر عما فً حالة لوباء 

 .الشجرة أو فروعها ما ٌؤدي إلى ظهور شك طولً مستمر فً الملؾ

 تظهر األعراض على األوراق فً صورة نمط أو مناطك كبٌرة نصؾ

 .  شفافة ؼالبا ما تأخذ شكل حلمات

 وٌعطى هذا الطراز كمٌة كبٌرة من االفرازات الصمؽٌة مع تشمك الملؾ

 ..  وتمشره طولٌا على شكل شرابط

 ٌظهر على الثمار أحٌانا أعراضا فً شكل حلمات سطحٌة ٌحدها كما

 .تجاوٌؾ ؼابرة



 قوباء الجيب المسدود

 

 ًٌعطً أعراضا على االوراق الحدٌثة ال تختلؾ عن االعراض الت

 .  تحدثها السالالت األخرى

 نوع شدٌد : للمرض نوعٌنوٌوجدeruptive type  هادٌا وآخر

non- eruptive وأكثر أنواع المرض شٌوعا هو النوع الهادئ  . 

 األعراض على الملؾ فً حالة النوع الهادئ فً صورة تظهر

انخفاضات على شكل لنوات تمتد لمسافات طوٌلة على جذوع 

 .  المصابةاألشجار 

 فً حالة النوع الشدٌد من المرض فٌحدث تحرشؾ للملؾ ٌشابه أما

ٌمل نمو الخشب وتشبع خالٌاه  .Aالتحرشؾ الناتج عن لوباء 

 .صمؽٌةالبرانشٌمٌة مواد شمعٌة أو 



 :القوباء الصمغي المقعر

 

 ٌعطً أعراضا على االوراق الحدٌثة مشابهة لألعراض التً تعطٌها

 .  السالالت األخرى

 ٌظهر على للؾ األشجار المصابة تجاوٌؾ لد ٌتشمك للفها كما

وٌسٌل منها إفرازات صمؽٌة وتكون االنسجة تحت للؾ هذه 

 .التجاوٌؾ ذات لون بنً



 :قوباء الورقة المجعدة 

 

ال ٌعطً أعراضا واضحة على للؾ . وجد أساسا على أشجار اللٌمون

ٌسبب المرض باإلضافة إلى األعراض التً . وخشب األشجار المصابة

تظهر على األوراق الحدٌثة تجعدا األوراق البالؽة، وتكون الثمار عادة 

 .خشنة مشوهة لظهور انتفاخات علٌها

 

 :قوباء البرقشة المعدية

 

تصٌب اللٌمون األضالٌا واللٌمون الهندي والنارنج وال تسبب أعراضا 

 .على الملؾ ولكنها تسبب تبرلش ؼٌر منتظم األوراق





 الموالحفٌروس التدهور السرٌع فً 

CITRUS TRISTEZA VIRUS 

 

 1937وفً البرازٌل عام  1930المرض أوال فً األرجنتٌن عام لوحظ 

ولد . وٌوجد فً أورجواي والهند وفلسطٌن المحتلة وبعض الدول األفرٌمٌة

على أشجار لٌمون حلو ونارٌج  1957سجل وجود المرض فً مصر عام 

ٌعتبر المرض من أخطر األمراض الفٌروسٌة التً تصٌب الموالح . مستوردة

 .وخاصة تلن المطعمة على أصل نارنج وؼٌره من األصول المابلة لإلصابة

 

 :االنتقال

ال ٌنتمل الفٌروس مٌكانٌكٌا وال توجد أدلة على انتماله بالبذور  . 

 المن من النوع العابرالحشري هو النالل. 

ٌنتمل بالتطعٌم. 

 



 :مورفولوجيا الفيروس

 ۱۱نانومتر وفً العرض  ۲۰۰۰جزٌبات الفٌروس خٌطٌة وتبلػ فً الطول 

 .نانومتر

 

 :األعراض

 على أشجار البرتمال الكبٌرة فً صورة تولؾ األعراض تظهر أول

ولد تظهر األعراض على أحد الفروع . للنمو وتؽٌر فً لون األوراق

تصبح األوراق . فمط ولكن ؼالبا ما تظهر على جزء كبٌر من الشجرة

مختلفة من اللون درجات الكبٌرة باهتة أو برونزٌة اللون أوال ثم تأخذ 

 األصفر 

 األوراق الكبٌرة الموجودة عند لواعد االؼصان فً السموط وٌستمر تبدأ

سموط االوراق بمعدل سرٌع متجها إلى أعلى حتى تصبح أؼلب 

الولت أعنالها لفترة من تاركة وتسمط االنصال األؼصان عارٌة تماما 

 .  صفراءتبدأ الشجرة فً إخراج نموات خضرٌة . متصلة بالؽصن

 األؼصان الكبٌرة للشجرة فً الموت ابتداء من لممهاتبدأ. 



تمٌل األشجار المصابة إلى األزهار بؽزارة فً المراحل المبكرة من 

ٌعمد كثٌرا من . إصابتها ولد ٌكون ذلن فً ؼٌر الموعد الطبٌعً لألزهار

األزهار وتحمل الشجرة عددا كبٌرا من الثمار التً ٌتم تلونها لبل اكتمال 

 .نضجها

 

وٌظهر على أشجار اللٌمون المصابة بفٌروس التدهور السرٌع أعراض 

تبرلش وشفافٌة لعروق الورلة، هذا وٌالحظ عند نزع الملؾ من جذع 

الشجرة المصابة وفروعها وجود عدٌد من النمر الصؽٌرة فً الخشب كما 

ٌظهر على الناحٌة الداخلٌة للملؾ بروزات تواجه النمر الموجودة فً 

 .الخشب

 

وفى حاالت اخرى تبدو على الساق تنمرات عبارة عن اخادٌد طولٌة او 

انخفاضات على الساق مصاحبة بحاالت ضعؾ عام وانخفاض االثمار 

 .واالنتاج





التي تصيب الموز الفيروسات   

 الموزفيروس تورد القمة في 

BANANA BUNCHY - TOP VIRUS 

 

ٌنتشر مرض تورد الممة فً مناطك زراعة الموز فً بالد متفرلة، ولمد 

ٌعتبر هذا المرض من أهم . عرؾ المرض فً مصر منذ فترة طوٌلة

نظرا لخطورة هذا . األمراض التً تصٌب الموز والتً تحدد من زراعته

المرض وسرعة انتشاره لذلن فإن هنان لانون فً مصر ٌحرم نمل 

 الزراعةالنباتات من مناطك إلى أخرى إال بتصرٌح من وزارة 

 

 :االنتقال

 ال ٌنتمل هذا الفٌروس مٌكانٌكٌا، ولكنه ٌنتمل بواسطة حشرة المن

Pentalonia nigroneroosa. من النوع البالى. 

 زراعة فسابل مصابة من العوامل الهامة المساعدة على انتمال وانتشار

 المرض



 :األعراض

ٌنتشر المرض فً مصر ابتداءا من 

شهر مارس وٌستمر حتى اکتوبر، 

وعموما فإن أعراض اإلصابة لد تظهر 

على النبات فً أي طور من أطوار 

نموه، اسم المرض ٌدل إلى حد كبٌر 

على العرض الممٌز إذ أن صؽر حجم 

النبات المصاب ومٌل االوراق إلى أن 

تأخذ وضعا لابما وظهورها متجمعة فً 

لمة النبات كما لو كانت خارجة من 

نمطة واحدة كل ذلن ٌعطً للنبات، 

 .المصاب شكل الوردة أو التورد



بمع خضراء لابمة على السطح السفلى تظهر 

للعرق الوسطى والعروق الجانبٌة وعنك 

الورلة، وتتصل هذه البمع لتعطً خطوط 

داكنة ٌمكن رؤٌتها واضحة بتعرٌض 

 .  األوراق لضوء الشمس

 

االصابة فإن لون األوراق الكبٌرة ٌمٌل بتمدم 

إلى االصفرار، ولكن األوراق الموجودة 

على النباتات المصابة حدٌثا لد تكون فً 

بعض األحوال الملٌلة أكثر اخضرارا من 

 .األوراق العادٌة بسبب الخطوط الداكنة

األوراق المصابة تكون أصؽر حجما من 

 .  السلٌمة وسهلة التمزق والكسر



 الموزفيروس موزايك 

BANANA MOSAIC VIRUS 

المسبب لهذا المرض هو فٌروس موزاٌن الخٌار، وٌوجد للفٌروس الفٌروس 

عدٌد من السالالت التً تصٌب عدٌدا من النباتات من ذوات الفلمتٌن ومن 

الذي ٌصٌبه فً معظم مناطك زراعته فً ومنها الموز ذوات الفلمة الواحدة 

العالم، وٌطلك على المرض الناتج عدٌد من األسماء مثل موزاٌن الموز 

إصابة الموز بهذا سجلت الملب وتعفن المعدنً فً الموز واالصفرار 

 .1953الفٌروس فً مصر عام 

 :االنتقال

 ،ٌنتمل الفٌروس تجرٌبٌا عن طرٌك العدوى بالعصارة المعدٌة 

 ٌنتمل عن طرٌك زراعة فسابل الموز المصابةكما. 

 وساللة الفٌروس،من النوع ؼٌر البالى تموم حشرات المن بنمل هذا

الفٌروس التً تصٌب الموز تنملها عدٌد من حشرات المن التً تنمل 

 األصلً الفٌروس 



 :األعراض

 

تختلؾ األعراض باختالؾ الصنؾ المصاب وباختالؾ العوامل البٌبٌة 

المصابة تكون ضعٌفة ذات أوراق أصؽر إلى حد ما فً والنباتات . السابدة

   .السلٌمةحجمها عن النباتات 

تمٌل األوراق إلى االصفرار أو تتمٌز بوجود مناطك مصفرة متناثرة ولد 

مط أو خطوط نكون فً صورة تو لد ومنتشرة مع مناطك أكثر اخضرارا، 

أشرطة صفراء متبادلة مع اللون األخضر للورلة وممتدة من العرق أو 

 .  الوسطى إلى الحواؾ



تظهر األوراق ملتفة عند الحواؾ وٌمل معدل تكشفها وتكون هشة سهلة 

ؼالبا ما تتكون فمط وخطوط . التمزق وأعنالها منمطة بنمط شاحبة

نتٌجة لصؽر أنصال . نٌكروزٌة على االنصال وعلى السٌاق الكاذبة

وأعناق األوراق فانه لد ٌظهر مظهرا مشابها للتورد الذي ٌمٌز مرض 

 .النبات المصابة ٌمل اثمارها. التورد الممً فً الموز

 

اصفرار األوراق لد ٌكون مصحوبا بتعفن الورلة الملبٌة وٌتولؾ ذلن 

على الظروؾ البٌبٌة السابدة، وفً هذه الحالة فإن العفن ٌمتد من الممة 

 .إلى أسفل

 

 .فً األطوار المتمدمة من المرض لد تموت الخلفات



 التي تصيب العنب الفيروسات 

 العنبفيروس الورقة المروحية في 

GRAPEVINE FANLEAF VIRUS 

المرض من أهم األمراض الفٌروسٌة . دول العالمالعدٌد من ٌنتشر المرض فً 

التً تصٌب العنب وٌسبب خسابر جسٌمة للمحصول أو ٌحدث تدهور للنبات 

 .المصاب ، لد ٌؤدي إلى موته أو عدم التصادٌة االنتاج

 .مصروجود هذا المرض فً من الحتمل 

 :االنتمال

 بالعصارةٌنتمل الفٌروس مٌكانٌكٌا 

 العنب  وجد الفٌروس فً حبوب لماح 

 الفٌروس عن طرٌك التربة وذلن بواسطة النٌماتوداٌنتملXiphinema 

index 

 وX. italica ،  وٌمكن للنٌماتودا أن تنمل الفٌروس خالل فترة لصٌرة إذ

دلٌمة كما ٌمكنها أن  15ٌمكنها أن تحمل المرض بعد فترة تؽذٌة حوالى 

 .تنمله إلى النباتات السلٌمة بعد التؽذٌة علٌها لنفس المدة



 :مورفولوجيا الفيروس

 .نانومتر ۳۰جزٌبات الفٌروس كروٌة وٌبلػ متوسط لطرها 

 

 :األعراض

األوراق المتكونة على النباتات المصابة تكون عادة صؽٌرة الحجم إلى حد 

ما عن أوراق النباتات السلٌمة، ولد ٌظهر علٌها شفافٌة العروق وموزاٌن 

تأخذ األوراق . خفٌؾ فً أوابل الربٌع ولكن هذه األعراض تختفً صٌفا

وتكون المصابة شكال ؼٌر طبٌعٌا، وٌكون تسنٌن حواؾ النصل تسننا عمٌمة 

 .لمة النصل أكثر طوال ومدببة عن لمة األوراق السلٌمة

 

حٌث ٌكون تتضح األعراض الممٌزة للشكل المعروؾ بالورلة المروحٌة 

عمٌك والزاوٌة بٌن العروق الجانبٌة والعرق الوسطى تكون حادة، التسنٌن 

وخاصة عند منطمة خروج العروق الربٌسٌة عند لاعدة الورلة، وبالتالً 

 .تظهر الورلة بشكل المروحة الٌدوٌة النصؾ ممفولة



النموات الحدٌثة على نباتات العنب المصابة تكون متمزمة ، وسالمٌات 

األفرع الجدٌدة بشكل ؼٌر طبٌعً وأحٌانا تظهر لصٌرة وتظهر األفرع 

ظاهرة العمد المزدوجة أو العمد الثالثٌة ذات البرعمٌن أو ذات الثالثة 

 .فً بعض األصناؾ المصابة لوحظ تنمر الملؾ والخشب. براعم

 

ٌمل عمد الثمار فً النباتات المصابة، وٌأخذ العمد شكال ٌتمٌز بحبات كبٌرة 

 .منتشرة بٌن حبات صؽٌرة وٌتأثر محصول النباتات بدرجة كبٌرة



 أوراق التينتبرقش 

  FIG MOSAIC VIRUS  

 :االنتمال

 .ال ٌنتمل الفٌروس مٌكانٌكٌا وال ٌحمل الفٌروس بالبذور

 .ٌنتمل بالتطعٌم

وٌكفى حلم واحد لعدوى بادرات التٌن وان  Aceria ficusٌنتمل بالحلم 

 .االطوار الٌرلٌة والبالؽة للحلم لها المدرة على نمل الفٌروسات

 

 :االعراض

ٌوجد نوعان من االعراض على االوراق حٌث تظهر على بعض االوراق 

 .مناطك خضراء مصفرة ؼٌر منتظمة ذات حواؾ شاحبة

بٌنما تظهر على االوراق االخرى بمع خضراء باهته او اشرطة عادة ما 

 .تكون مرتبطة بالعروق الكبٌرة فى الورلة

 



لد تتشوه االوراق فى حاالت االصابة الشدٌدة كما تطهر بمع على الثمار 

 كما انه لد تسمط االوراق والثمار لبل النضج 

 .تختلؾ اصناؾ التٌن فى درجات االصابة



 األمراض النباتية الناتجة عن الفيرودات

Viriod diseases  

تعتبر الفٌرودات أصؽر الكابنات المسببة لألمراض النباتٌة على وجه 

 اإلطالق و هى أصؽر الكابنات الدلٌمة التى أكتشفت حتى اآلن

أحادى الشرٌط و RNAو الفٌروٌد عبارة عن حمض نووى من النوع  

لصٌر و ٌوجد على هٌبة حلمة عادة و ٌختلؾ عن الفٌروس بأن الحمض 

 مرض . النووى للفٌروٌد ؼٌر مؽلؾ بأؼلفة بروتٌنٌة كما فى الفٌروسات 

 

 المغزلية فى البطاطسالدرنة 

 : Potato spindle tuber viroidو المسبب هو 

و تظهر على النباتات المصابة أعراض تمزم النباتات المصابة وتأخذ 

االفرع الشكل المؽزلى و صؽر حجم األواق و تتخذ اللون االخضر 

الؽامك و لد تتجعد حٌث ٌحدث ارتفاعات فى سطح الورلة فى المساحات 

 الموجودة بٌن العروق



 تظهر اعراض االرجل المموسةBow legges  نتٌجة انحناء العروق

الوسطٌة للورٌمات مم ٌجعلها متراكبة فوق بعضها معطٌة مظهر 

 .االرجل المموسة 

 

وٌصبح عرق الورلة الربٌسى اكثر اسطوانٌة وٌسهل كسره. 

 

 تظهر االعراض أكثر وضوحا على الدرنات حٌث تتخذ الشكل و

المؽزلى بمعنى تكون سمٌكة فى الطرؾ الممى ومستدلة من الطرؾ 

االخر و تمٌل الدرنات إلى االستطالة و تصبح اسطوانٌة كما ٌالحظ 

 .المصابةالتشممات و العٌون الجاحظة على الدرنات 




