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ألسماك الصبوروالبروتینات المفصولة لتركیب الكیمیائي لدراسة مقارنة 

Tenualosa ilisha (Hamilton, منطقتي ابي الخصیب والفاومن(1822

أمل خضیر یعقوبو عبد الكریم طاهر یسرو أحمد جاسب الشمريو الحمدانيقصي حامد

، العراق، جامعة البصرةمركز علوم البحار، البحریةالفقریاتقسم 

Tenualosaدرس التركیب الكیمیائي ألسماك الصبور:المستخلص ilishaفي محطتي الفاو(S1) وابي
ابي الخصیب بروتین اسماك اعلى من % 19.33الفاو اسماك في وظهرت إن نسبة البروتین)S2(الخصیب
65.54اعلى في ابي الخصیب اما المحتوى الرطوبي فكان،الدهن والرماد الى نسبة بالوكذلك الحال % 17.63

> Pوقد بینت نتائج التحلیل االحصائي وجود فروق معنویة بین المحطتین %65.40% قیاسا إلى الفاو
اوضحتو . ) في نسبة الرمادP > 0.05(في نسب الرطوبة والبروتین والدهن وعدم وجود فرق معنوي )(0.05

فصل بروتینات الساركولیما من عضالت اسماك الصبور لمنطقتي الهجرة الكهربائیة لبروتینات اسماك الصبور بعد 
ابي الخصیب اظهرت اندماج الحزم ةالفاو وأبي الخصیب إلى إن بروتینات عضالت اسماك  الصبور لمنطق

ذا أظهرت ،ت الساركولیما ألسماك الفاو بروتینات عضالعن وأماكنهاالبروتینیة وتغیر في معدل حركتها وكثافتها  
نات الساركولیما في حین أظهرت بروتی،م بروتینیة باإلضافة الى وجود حزم كثیفة على قمه الهالمخمس حز 

تشخیص بروتینات ،وتم ماید رحیل الكهربائي على هالم االكریالحزم وأسرع حركة أثناء التألسماك الفاو اوضح
وظهر (Gelsolin,C.protein,M1/M2,Fimbrin,actin)اسماك الصبور تبین انها تقع ضمن خمسة بروتینات 

ارتباطات كبیرة بین البروتینات في الفاو واقل منها في ابي الخصیب.
.بروتینات الساركولیماحزم بروتینیة،اسماك الصبور،: التركیب الكیمیائي،الكلمات المفتاحیة

مةالمقد
تعتبر األسماك من أقدم الموارد الطبیعیة التي 

ضئیلة في ةل نسباستغلها األنسان اال انها تشك
فضال عن ذلك فان نسبة ،%4غذائه التزید على 

في هذا النشاط التزال قلیلة جدا من العاملین
اقبال ویزداد ،مجموع األیدي العاملة في العالم

لنكهتها وقیمتها الغذائیة العالیة عالوة علیها الناس 
على سهولة تكییفها ومالئمتها كعنصر غذائي 

).2(اساسي 
احد اجناس Tenualosaعد جنس الصبور یُ 

ویضم خمسة انواع Alosinaeالعائلة الثانویة 
تشابها كبیرا في اللون والشكل العام فیما بینها ُتظهر

للجسم لكنها تختلف في مناطق تواجدها ومنها
والذي له مدى انتشار واسع T. ilishaالصبور 

نمالشماليالجزءفيالصبورأسماكوتتواجد).5(
شطدخلـوتشط العرببمیاهالمتأثرالعربيالخلیج
انتشارأقصىویصل.)(23صرةـالبوشطالعرب

وحدود). 6(القرنةمدینةضمنشماالً حالیاً لها
عدالتـمانخفاضبفعلالحمارشرقاهوار
یصلوقدوالفراتدجلةلحوضيریفـالتص

،)7(العربشطمصبعنكم130لمسافة
وواسعة التحمل سماك المهاجرةمن األوالصبور 
في جسمها تغیرات فسلجیة ألتحدثاذ ،الملحي

جوهریة عند انتقالها بین البیئات المائیة ذات 
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الملوحة المختلفة كما هو الحال في السالمونیات
ساــــــأسبشكلاألنهاراعاليجاهـــــباتهجرتهاتقترنو 

دأـتبإذاد،ر لالفوالنضج الجنسيالتكاثرفصلخالل
آذاربدایةمناعتبارابالهجرةمنهاالناضجةاألفراد
).4،24(الریاح الموسمیةمعمتزامنة

القیمةذاتمن االنواعالصبورأسماكتعتبر
قارةجنوبفيتجاریاً والمرغوبةالعالیةالتسویقیة

العربي،وباكستان) والخلیجوالهند(بنغالدشاسیا
منبروتینات ولحمهاللرئیسمصدرهيإذ

وقدمتناولیهالمعظموالمرغوبةالمحببةاألغذیة
إلىورائحتها، إضافةمذاقها،إلىالسببیعود

للحالةجیدامؤشرایعتبرالذيالبیوكیمیائيتركیبها
أهتم الباحثون خالل ).9(للسمكةالفسیولوجیة

في دراسات التركیب كبیرا اهتماماالسنوات األخیرة 
وقد اشار البعض الى ألهمیتهائي لألسماك الكیمیا

وجود اختالفات في قیم االحماض االمینیة والدهنیة 
واكدوا ان دراسة التركیب الكیمیائي ،بین االسماك

یمكن ان یكون حكم بین األسماك من الناحیة 
).12،14،36(االقتصادیة ومن هذه الدراسات

یتضمن التركیب الكیمیائي للحم السمك تقدیر 
وأن،تویات الرطوبة، الدهن، البروتین والرمادمح

–50تتراوح من رطوبةعلىتحتوياألسماكمعظم
-من% والرمـاد80 نھالدونسبة%  0.82

–15بیــن  یـــتراوحوالبروتین25 %الىتصل
یتأثر التركیب الكیمیائي في األسماك ).19(% 30

درجة ،لجنسيبعدد من العوامل مثل: العمر، النضج ا
موسم الصید وتوفیر الغذاء ، الملوحة،الحرارة

)، وكذلك یختلف التركیب الكیمیائي في 17ونوعیتها (
األسماك بشكل كبیر بین األنواع المختلفة أو بین 

افراد النوع الواحد حسب العمر والجنس والبیئة وموسم 
تعطي دراسة التركیب الكیمیائي ).22(الصید

، رى لمعرفة القیمة الغذائیة لكل نوعلألسماك أهمیة كب
كما أنها تعكس الحالة الفسلجیة للكائن الحي، ویعتبر 
المحتوى البروتیني من االمور المهمة في دراسة 

نتیجًة للتطورات المستمرة (33).التركیب الكیمیائي
الحاصلة في مجال تكنولوجیا األسماك والمنتجات 

دیدة ومتتابعة السمكیة فقد اقترحت طرائق وتقنیات ع
وفضًال عن )21(لتحلیل بروتیناتها بمختلف أنوعها

هذا فهي تفید في الكشف عن عملیات الغش وخاصة 
في حالة تصنیع المنتجات السمكیة، اذ یعمد البعض 
الى استخدام أنواع رخیصة واعتبارها ذات نوعیات 

وتهدف الدراسة الحالیة الى معرفة ).35(عالیة
ركیب الكیمیائي وكذلك حركة في التاالختالفات

ید مااالكریالعلى هالمالحزم البروتینیة وكثافة 
ألسماك وتشخیص بروتیناتبطریقة الهجرة الكهربائیة

الصبور في منطقتین مختلفتین (ابي الخصیب 
.والفاو)

وصف منطقة الدراسة:
ها یمعدل العمق فال یزیدتمتاز منطقة الفاو بمیاه ضحلة 

.متداد لمسطحات المد والجزرم وهي ا°4على 
المحیطة بالمصب وتكون ذات انحدار خفیفة باتجاه 

شط المیاه المفتوحة وتخترق هذه المسطحات مجرى
على مر السنین. مجراهالعرب، إذ یعمد النهر تغیر 

یسمح للسفن م إذ8ن عمق المجرى أكثر من ا
بالدخول الى شط العرب ویطلق علیه أسم الروكا. 

سد هاللي مدخل المنطقة الشمالي وهویتكون في 
الشكل یطلق علیه سد شط العرب الخارجي وتكونت
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.ابي الخصیب): S2الفاو وٍ S1:(ٍ منطقة جمع العینات:)1(شكل

على جانبیه هذا المجرى عند مدخل الشط مناطق ضحلة 
یقل فیها عمق الماء یطلق علیها مرقات سد شط العرب 

).10الهاللي وجانبها (
لمواد وطرائق العمل ا

جمع العینات
المدروسةأسماك الصبورعینات جلب صید و تم 
-ایارخالل شهر ابي الخصیب والفاونهر من 

ونقلتسمكة كل شهر 15وبواقع 2014تموز 
الى المختبر عن طریق صندوق یحتوي على الثلج 

سلت األسماك غُ ،المجروش لحفظها بشكل طبیعي
لتخلیصها من الثلج والمواد بالماء الجاري وذلك 

وازیلت عنها القشور والجلد والعظام العالقة فیها
باستخدام ماكنة والزعانف والرؤوس، ثم فرم اللحم 

ملم، حتى الحصول على 4الفرم والتي قطر فتحاتها 
ومن ثم حفظ اللحم المفروم ، كتلة لحمیة متجانسة

بعد وضعه في أكیاس البولي أثلین النظیفة في 
واستخدم بعدها .م2º±18-مدة على حرارة المج

في عملیات دراسة التركیب الكیمیائي وفصل 
البروتینات الرئیسیة.

لتحلیالت الكیمیائیةا
حللت العینات لتقدیر المكونات الكیمیائیة (رطوبة، 
بروتین، دهن ورماد) باستخدام الطرق المذكورة في
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حیث حددت نسبة الرطوبة عن طریق ).15؛(13
فیف وزن معلوم من العینة باستخدام الفرن على تج

وقدرت ،م لحین ثبات الوزن°105درجة حرارة 
6.25×نسبة البروتین بحساب كمیة النتروجین 

بعد اجراء عملیة الهضم بطریقة مایكرو كلدال 
)Micro-Kjedahle لوزن معلوم من العینات (

باستخدام حامض الكبریتیك المركز واجراء عملیة 
یر مع حامض البوریك والتسحیح مع حامض التقط

كمیة ) لمعرفةN0.1تركیز الهیدروكلوریك (
في حین قدرت نسبة الدهن بطریقة ،النتروجین

) Soxhletاالستخالص في جهاز السوكسلیت (
المتقطع باستخدام المذیب لالستخالص

بینما حسبت نسبة ،ساعات6سایكلوهكسان لمدة 
Muffelید (ــــــــینة في فرن الترمــــــــــالرماد بحرق الع

furnace 14م ولمدة °525) على درجة حرارة
ساعة لحین ثبات الوزن.

استخالص البروتینات العضلیة
الخطوات الرئیسیة ) بمخطط 3شكل (یوضح 

الستخالص بعض بروتینات عضالت أسماك 
- :والتي تتم بشكل مراحل وكما یلي الصبور 

بالزمااستخالص بروتینات الساركو 
ریقة ـب الطـوبالزما حسـروتینات الساركـــلصت بــاستخ

اخذت عینة لحم وزنها حیث ).26(رهاــي ذكـالت
مل من الماء المقطر 50ست مع غم وجنّ 50

لطت باستخدام المزالة منه األیونات مرتین، وخُ 
15الخالط الكهربائي على السرعة العالیة لمدة 

ثانیة للتبرید، وأعید 30ثانیة، ثم أوقف الخلط لمدة 
د الخلیط في حمام 15ثانیًة لمدة  ثانیة أخرى، وُبرِّ
جریت له عملیة نبذ مركزي باستخدام ثلجي، ثم أُ 

جهاز النبذ المركزي الفائق على سرعة عالیة 
دقیقة، الرائق 30لمدة 1-دقیقةدورة.12000

الناتج عبارة عن بروتینات الساركوبالزما والتي تم 
،من ثم تجفیدها باستخدام جهاز التجفیدتجمیدها و 

ق البروتین الناتج باستخدام الهاون الخزفي وُسِح
في عبوات بالستیكیة تضعثم و وحفظ بالتجمید 

حین استخدامه.لمحكمة الغلق 
استخالص البروتینات الذائبة بالملح

استخلصتالبروتینات الذائبة بالملح فقد استخلصت 
ُأخذت عینة اذ).28(حسب الطریقة التي ذكرها

نسَّت لمدة 40وزنها  مل 360ثانیة مع 30غم وُج
)موالريNaCl)0.02% 50من محلول 

NaHCO3 ،عرض ثم باستخدام الخالط الكهربائي
دقیقة 30الخلیط المجنس لعملیة النبذ المركزي لمدة 

1-دقیقة. دورة12000على سرعة عالیة

مع الرائق جهاز النبذ المركزي الفائقمباستخدا ثم ُج
ل البروتینات الذائبة بالملح واجریت له الذي مثّ 

ساعة ضد الماء المقطر وذلك 24عملیة دیلزة لمدة 
للتخلص من البروتینات الذائبة بالماء، واستبدل 
الماء المقطر ثالث مرات أثناء هذه المدة الزمنیة. 
فد باستخدام جهاز التجفید  مد الناتج وُج ثم ُج

ق البروتین الناتج وحفظ بالتجمید المذكور آنفاً  . وُسِح
لحین في عبوات بالستیكیة محكمة الغلقتوضعو 

اتبعت طریقة اما فصل البروتینات فقد.استخدامه
ماید بغیاب ل الكهربائي في هالم متعدد اكریالالترحی

Slab poly acryamide gelالعوامل الماسخة
electrophoresis under non denaturated

Condition والموصوفة من قبل )25(تبعا لطریقة
وطریقة في فصل بروتینات اسماك الصبور) 18(
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.الخطوات الرئیسیة الستخالص بروتینات عضالت األسماكمخطط :)2(شكل

األسماك الخام

غسل وتنظیف

إزالة األحشاء الداخلیة والرأس 

والعظام والزعانف والجلد

تقطیع وفرم

خلط اللحم بالماء المقطر
2: 1بنسبة 

بمحلول االستخالصخلط اللحم
5 %NaCl)0.02(والريمNaHCO3

9: 1بنسبة 

خلط بالخالط الكھربائي 
خلط بالخالط الكھربائيیعقبھ تبرید

نبذ مركزي على سرعة
نبذ مركزي على سرعةدورة /دقیقة 12000

دورة /دقیقة12000

رائق راسب
)(یُستبعد

تجمید

تجفید

سحق الناتج الذي یمثل بروتینات 
الساركوبالزما وحفظھ بالتجمید

رائق

ساعة 24دیلزة لمدة 
ضد الماء المقطر

تجمید

تجفید

سحق الناتج الذي یمثل 
البروتینات الذائبة بالملح وحفظھ 

بالتجمید

راسب
)(یُستبعد

كررت ھذه العملیة مرتان
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Principal Componentsطبق التحلیل .)32(
Analysis (PCA) لتقییم وارتباط العالقة بین

وبروتینات T.ilishaبروتینات اسماك الصبور 
هذه بعض انواع االسماك المصادة من نفس 

،)20(درفیما بینها ماخوذة من المصالمناطق
وبروتینات اسماك الصبور معا" باستخدام البرنامج 

Canocoعلوم " في وهو االوسع انتشارا" واستعماال
.استخدمت البروتینات القیاسیة )31(المائیةالبیئة 

لغرض المقارنة وتحدید االوزان الجزیئیة لبروتینات 
اسماك الصبور، وحددت حزم البروتینات 
وتشخیصها ونسبها باستخدام البرنامج االحصائي 
Photo capt Molecular weight softwere

(2001).

النتائــج
) التركیب الكیمیائي ألسماك 1یوضح الجدول (

الصبور في المحطتین، اذ یالحظ ارتفاع المحتوى 
في ابي الخصیب اذ بلغ الرطوبي ألسماك الصبور

%، 65.40% قیاسا الى الفاو الذي كان 69.54
حصائي وجود فروق اذ أظهرت نتائج التحلیل اال

بین المحطتین في المحتوى )(P < 0.05معنویة
ة البروتین فقد بلغت في اسماك ، أما نسبالرطوبي

% بینما كانت في ابي 19.33الصبور في الفاو 
%)، اذ بّین التحلیل اإلحصائي 17.63الخصیب 

) في نسب البروتین (P < 0.05وجود فرق معنوي 
بین اسماك الصبور في المحطتین.  في حین كانت 

12.18نسبة الدهن في اسماك محطة الفاو تراوحت 
%. 9.71ي اسماك ابي الخصیب % بینما بلغت ف

ن % في حی2.09ي اسماك الفاو بلغت نسبة الرماد ف
%، وقد 1.76كانت في اسماك ابي الخصیب 

اوضحت نتائج التحلیل عدم وجود أي فرق معنوي 
)P > 0.05 في محتوى الرماد بین المحطتین (

الصبور لمنطقه ألسماكاظهر الترحیل الكهربائي 
مقارنه ببروتینات اسماك سریعةالفاو حركه نسبیه 

العضالت اثناء عملیة استبیانابي الخصیب وعند 
الفصل االولي للبروتینات  تمیزت هذه العضالت 
باللون الوردي الفاتح باالستخالص وایضا بالجزء 

واشار الترحیل )4-3اللحمي  كما في الشكلین (
الكهربائي على هالم االكریل اماید لبروتینات اسماك 

لى ان بروتینات اسماك ابي الخصیب كانت الصبور ا
سرعة وحزم داكنة من بروتینات وأبطئاكثر كثافه 

).5اسماك الفاو( شكل 
كما أظهرت نتائج الترحیل الكهربائي على هالم 

) حزمة بروتینیة.  11(10-االكریالماید  وجود 
وبأوزان جزیئیة  عالیة  لم تدخل الى أسطح  الهالم  

). 6وتینیة متباینة الكثافة (شكلوظهور حزم  بر 
ضمن بینما كانت االوزان الجزیئیة ألسماك الصبور

وعند تشخیص بروتینات،حدود البروتینات القیاسیة
اسماك الصبور تبین انها تقع ضمن خمسة بروتینات 
(Gelsolin,C.protein,M1/M2,Fimbrin,actin

بروتینات اسماك الصبور مع بروتینات وعند مقارنة
والكارب Liza abuي الخشنالسماك االخرى ومنهاا

Cyprinusالشائع    carpioوابو عوینة
Ilisha megalopteraوحف دوراب

,Chirocentrus dorabولسان الثور ابو الخطین
Cynoglossus  bilineatus

Luciobarbusطانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقوال
xanthopterusوالشبوط,Arabibarbus

grypusفوتة الخیطیةـــــوالج,Nematalosa
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.اآلنحراف المعیاري)± ):التركیب الكیمیائي ألسماك الصبور في منطقتي ابي الخصیب والفاو( المعدل1(جدول

صبور الفاوصبور ابي الخصیبالمكونات (  % )

a69.54 ±0.89b65.40 ±1.02رطوبة

a17.63 ±0.42b19.33 ±0.75بروتین

a9.71 ±0.68b12.18 ±0.35دهن

a1.76 ±0.17a2.09 ±0.20رماد

.0.05*: الحروف المختلفة تعني وجود فروق معنویة بمستوى 

سائل مستخلص من عضالت:)4شكل (من عضالت                   لص سائل مستخ:)3(شكل
اسماك الفاو                                              اسماك ابي الخصیب
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.یبالجزء اللحمي لبروتینات عضالت اسماك  صبور الفاو وابي الخص:)5شكل (

) الترحیل الكهربائي لبروتینات الساركولیما4شكل (
A =         الفاوB=أبي الخصیب

.أبي الخصیب=B،الفاو= A:الترحیل الكهربائي لبروتینات الساركولیما:)6شكل (

AB
BBBB

B
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مصادة مع بروتینات االسماك االخرى الT.ilishaارتباط بروتینات اسماك الصبور :)7(شكل

nasus,ولسان الثور االملسCynoglossus

arelادة من نفس المنطقة واالنهر القریبة طالمص
حف منها اذ كان اقرب لالرتباط مع بروتینات اسماك

ابو ولسان الثور Chirocentrus dorabدوراب
.Nوالجفوتة الخیطیة,C bilirateatusالخطین
nasusكما في %0.05في مستوى احتمالي
بینما كان ارتباط بروتینات اسماك .)7(الشكل

مع بعضها قریبة جدا" في مستوى T.ilishaالصبور 
M1/M2اعلى نسبة ارتباط بین بروتینات ،0.05

بینما كانت اقل نسبة ارتباط C.protienوبروتینات 
0.819عند Actineوgelsolinبین بروتین 

على (F-test)وعند اجراء اختبار ).2(جدول
ان هناك فروقات معنویة بینها تحت البروتینات وجد 

) 8(بینما یظهر الشكل).P›0.05مستوى احتمالي (

بنسبة Actinوبروتینات M1/M2ارتباط بروتینات 
gelsolinویالحظ ابتعاد بروتینات 0.25ارتباط 

وبهذا تكون نسبة ارتباطها قلیله Fimbrinوبروتینات
،اما بروتین 0.25-ا بینها جدا" وبعیده فیم

C.protien فال ارتباط له ألنه واقع في نقطة الصفر
بینما یالحظ وجود ارتباط بروتینات في منطقة الفاو.

M1/M2 وبروتیناتActin في 0.05ارتباط قوي
% من االرتباط، وارتباط قوي بین 69.99نسبة 

في C.protienوبروتینات Fimbrinبروتینات
ارتباطه ضعیف gelsolinبروتین وان 0.05

االخرى عند مستوى ارتباط كلي ببقیة البروتینات
) 10بینما یوضح الشكل (). 9% (شكل 28.48

.Tطبیعة التشابه في بروتینات اسماك الصبور 
ilishaتشخیصها عن طریق الترحیل مع بعضها في
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.مع النسبة المئویة لهامع بعضهاT.ilishaارتباط بروتینات اسماك الصبور :)2(جدول

Variables Fimbrin gelsolin C.protien M1/M2 Actin
Fimbrin 1
gelsolin 0.832 1
C.protien 0.900 0.893 1
M1/M2 0.852 0.829 0.943 1
Actin 0.832 0.819 0.921 0.940 1

.من منطقة الفاومع بعضهاT.ilishaارتباط بروتینات اسماك الصبور :)8(شكل

اذ یظهر وجود ثالث مجامیع رئیسیة الكهربائي
ضمت المجموعة الرئیسة االولى بروتینات 

M1/M2 وبروتیناتC.protien عند مستوى تشابه
فیما ضمت المجموعة الرئیسة الثانیة بروتینات 60%

gelsolin وبروتیناتFimbrin عند مستوى تشابه

Actineروتینات بینما یالحظ وجود ب% ،50
یسة الثالثة عند مستوى لوحدها في المجموعة الرئ

.Tالصبور كما ان اسماك .%10تشابه  ilisha
gelsolinیالحظ ارتباطها اقرب الى بروتینات 

االخرىمن بقیة البروتینات Fimbrinوبروتینات 
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.ابي الخصیبقة مع بعضها من منطT.ilishaارتباط بروتینات اسماك الصبور :)9(شكل

Similarity

.Tالتحلیل العنقودي لدرجة التشابھ لبروتینات اسماك الصبور :)10(شكل ilisha
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في هذا % ویشاركه4.45عند مستوى ارتباط 
.Cاالرتباط اسماك  arel واسماكN. nasus

.Cواسماك  bilineatus12(في الشكلكما( ،
.Cویالحظ ارتباط اسماك  carpioوA. grypus

.Iو megalopteraوC. dorab مع بروتینات
M1/M2وActin 90.14عند مستوى ارتباط%.

المناقشة
تمثل الرطوبة الوسط الذي تتم فیه التفاعالت الحیویة 
في داخل االنسجة الحیة، وتوجد اختالفات في كمیة 
الماء خالل فصول السنة وكذلك عند تجویع السمكة، 
اال ان هناك اختالفات ضمن النوع نفسه، وتقل كمیة 

). وقد 3(رالماء في بعض األسماك خالل فترة التكاث
أظهرت نتائج التركیب الكیمیائي وجود اختالفات في 
المحتوى الرطوبي بین المحطتین وربما یعود السبب 
الى االختالف في تركیز األمالح ما بین السمكة 

وتینات األسماك بقیمتها تمتاز بر ومحیطها الخارجي.
الغذائیة العالیة الحتوائها على جمیع االحماض 
االمینیة االساسیة وبالكمیات الكافیة لسد حاجة 
الجسم، ویتوزع البروتین بالتساوي تقریبا في مناطق 
البطن والظهر والذنب وبنسب قلیلة في الرأس، وهو 

% وفي 15% وقد یكون أقل من 20–15بحدود 
وقد )،1%(28ن یصل الى اكثر من بعض األحیا

بینت النتائج اختالف ما بین األسماك في المحطتین 
والسبب یعود الى االختالفات البیئیة والحالة 

27الفسیولوجیة لألسماك والى العمر ونوع الغذاء (
). ان تركیز الدهون یتغیر في األجزاء المختلفة 30،

من جسم السمكة ویتغیر كذلك اعتمادا على عمر

. لذا نالحظ وجود 16)السمكة وخالل فترة التكاثر (
االختالفات بین المحطتین وهذا دلیل على ان اسماك 
الصبور خالل فترة هجرتها من البحر الى النهر 

اما بالنسبة للرماد تستخدم الدهون كطاقة للحركة.
یعتبر مؤشر حقیقي لمحتوى األسماك من األمالح 

سبة الرماد في اسماك المعدنیة لذلك نالحظ ارتفاع ن
الصبور في محطة الفاو قیاسا الى محطة أبي

وهذا یدل ان تركیز االمالح في الفاو اعلى الخصیب
.من ابي الخصیب

كما بینت نتائج الترحیل الكهربائي لبروتینات 
أسماك الصبور في المحطتین وجود اختالفات 

وقد یعود ذلك بسبب واضحة في حركتها النسبیة 
والى د التي یرافق االسماك اثناء هجرتها االجها

استنزاف لهذه البروتینات وهذه النتیجة تتفق مع 
اذا اشارت الى للدراسة الحالیةالتحلیل الكیمیائي

ارتفاع نسبة البروتین ألسماك الفاو والتي انخفضت 
عن  مثیلتها من اسماك ابي الخصیب. بینما لوحظ 

كریالماید من الترحیل الكهربائي على هالم اال
لبروتینات اسماك الصبور في المحطتین من حیث 

وربما یعود الكثافة والسرعة والحزم وجود اختالفات 
إلى حالة االجهاد التي رافقت االسماك  اثناء ذلك 

هجرتها والى  استنزاف لهذه البروتینات وهذه النتیجة 
تتفق مع التحلیل الكیمیائي اذا اشارت إلى ارتفاع 

ن ألسماك الفاو والتي انخفضت عن  نسبة البروتی
وهذا نفس ما مثیلتها من اسماك ابي الخصیب

الیه في بروتینات اسماك بنت النوخذة لتوص
.)8المصادة من بیئة شمال غرب الخلیج العربي (
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.مع االسماك االخرى المصادة من منطقتي الدراسةT.ilishaارتباط بروتینات اسماك الصبور:)12(شكل
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.Cمع االسماك T.ilishیالحظ ارتباط اسماك الصبور
arelوN. nasusوC. bilineatus ببروتینات

gelsolinوFimbrin 4.45عند مستوى ارتباط موجب
اكثر من بقیة االسماك االخرى المصادة من نفس مناطق 

ارتباط البروتینات اعاله عند اجراء دما یؤكالصید وهذا 
% ویالحظ 50ها في مستوى تشابه التحلیل العنقودي ل

ارتباط قلیل ارتباط هذین البروتینین قلیل في منطقة الفاو و 
ارتباط بروتینات كما انفي منطقة ابي الخصیب،

ActineبروتیناتبM1/M2 في منطقة الفاو وابي
ان بروتینات اسماك الصبور في دما یؤكالخصیب وهذا 

عة وحزم داكنة منطقة ابي الخصیب اكثر كثافة وابطْا سر 
ربما ان منطقة سبب ذلك الى یعود وقدعن بروتینات الفاو 

ماوجدهوهذا یتفق مع ).11(ثابي الخصیب اكثر تلو 

Enderen et al. من بروتینات اسماك الفاو وكون .(17)
منطقة ابي الخصیب اقرب الى میاه المجاري والمصانع 

عیة والتي الزراباألراضيوالمبیدات الزراعیة التي تلقى 
تؤدي الى ترسب الهایدروكاربونات والتي بدورها تؤدي الى 

كما ان اسماك بروتینات ). (29تغیرات وراثیة ضارة
الصبور لها عالقة ارتباط مع بروتینات االسماك االخرى 

.NوC.dorabمثل  nasus الیه ما توصلمشابه لوهذا
ستهم اثناء دراارتباط مع نفس االنواع ).8(وجماعته یسر

مع االسماك ةرتباط بروتینات اسماك بنت النوخذعلى ا
ان كما االخرى المصادة من شمال غرب الخلیج العربي.

الصبور ألسماكارتباط هذه البروتینات التي تم تشخیصها 
C.arelاسماك مع بعض االسماك النهریة والبحریة مثل 

وتبدو انها C.bilineatusواسماك N.nasusواسماك 
Hantoushوجدهمعا" وهذا یتفق مع مامشتركة et al.
اثناء دراستهم للتحلیل الكیمیائي لبعض االسماك (20)

هناك حزم ظهرت وان،النهریة والبحریة في المیاه العراقیة
بصورة باهتة واخرى بصورة كثیفة وهذا ربما بسبب 
التعرض الى بعض العناصر الثقیلة او المعدنیة الموجودة 

بي الخصیب وكما یالحظ ان السبب المحتملفي منطقة ا

البروتینیة یعود الى یمثل هذا التغیر في كثافة الحزم 
لمصادر التلوث واهمها المعادن في ةتثبیطیتأثیرات

تحطیمو ،روتین قبل ظهور اي عالمة تخریبیةصناعة الب
لوظیفة البروتین المصنع وخاصة" ان من الممكن ان یكون 

معین من العناصر المعدنیةلعنصركل بروتین هدف 
ذه اذن التغیر النوعي والكمي للبروتینات في ه).34(

ماید قد ظهرت حزم كثیفة الدراسة على هالم متعدد اكریال
ولنفس النوع من االسماك ونفس النوع من البروتین في 

كما كانت حزم حین ظهرت في نظیراتها بكثافة اقل،
ماجا" من حزم اكثر اندبروتینات منطقة ابي الخصیب 

زم واختفاء اندماج هذه الحوان بروتینات منطقة الفاو
ماید ناتج عن تثبیط او تنشیط بعضها على هالم اكریال

مع ینات وهذا یتفق ــــــــهذه البروتعن الجینات المسؤولة 
Endersen)17(دراســــــــة et al..
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Comparative Study of the Chemical Composition and
Proteins of Fish Tenualosa ilisha (Hamilton, 1822) in Abu

Al-Khaseeb and Al-Fao Zones
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Abstract: Two assemblages of Sbour Tenualosa ilisha from Al-Fao and Abu Al-

Khaseeb were chosen for comparison the chemical composition between them. The

results showed that the proportion of protein in the Al-Fao assemblage is 33% higher

than from Abu Al-Khaseeb once 17.63%, as well as the case for fat and ash, while the

moisture content was higher in Abu Al- Khaseeb assemblage 65.54% compared to the

Fao once 65.40 %. The results of statistical analysis showed significant differences in

the assemblage between the two stations (P<0.05) in the proportions of moisture,

protein, fat ratio and no significant difference (P> 0.05) in ash ratio. Explant electrical

immigration of Tenualosa ilisha Fish proteins after separation Alsarcolima proteins from

muscles Tenualosa ilisha of Al-Fao and Abu Al- Khaseeb zones, while the Tenualosa

ilisha muscle proteins for the Abu Al-Khaseeb showed fusion protein packets and

change in average movement, intensity and location about muscle proteins Alsarcolima

of Al-Fao assemblage. if shown five protein packages in addition to the presence of

dense packs on top of the gel, while appeared Alsarcolima proteins of Al-Fao

assemblage showed packs and faster movement during electrophoreses on gel

acrylicamaid, it was diagnosed Tenualosa ilisha proteins explanted located it within

five proteins (Gelsolin, C. protein, M1 / M2, Fimbrin, actin) and appeared big regulation

between proteins in the Al-Fao assemblage and lower than that in Abu Al-Khaseeb

assemblage.
Key Words: Fish, Tenualosa ilisha, Chemical composition, Protein lump, Sarcolima proteins.


