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 الزبيدي االلياف العضلية ألسماكبروتينات لدراسة تصنيفية 
 Pampus argenteus (Euphrasen,1788)  باستخدام 

 الهالمي الترحيل الكهربائيطريقة 
 امل خضير يعقوب    أحمد جاسب الشمري     عبد الكريم طاىر يسر   

 الملخص
التي تتعرض مخزوناتها لالستنزاف وىي اسماك اجري ىذا البحث على واحدة من االسماك التجارية المهمة 

تم جلب عينات االسماك من المياه البحرية العراقية  إذ ،Pampus argenteus (Euphrasen,1788) الزبيدي
الزبيدي ألسماك العضلية  االلياف ستخالص لبروتيناتإ،وتم تقدير البروتينات من خالل  4082خالل شهر نيسان/

 من ظهرت نتائج الترحيل الكهربائي وجودألألسماك.  المفصولةمايد للبروتينات ل الكهربائي بهالم متعدد االكريلوالترحي
ضمن حدود البروتينات  P. argenteusالزبيدي  ألسماك لهذه الحزم حزمة بروتينية، وكانت االوزان الجزيئية 80-88

وىي  myofibril proteinالعضلية  لأللياف بروتينات تسعوالقياسية، وعند تشخيص البروتينات تبين انها تقع ضمن 
(tropomysin,thymosin,myosin,troponin,ᴽactinin,C.protein,M1/M2,Fimbrin actin) 

بروتينات بينما كان ارتباط كيلو دالتون  74و 99 ،97 ،0; ،97 ،:8، 8:4 ،804 ،28وزانها الجزيئية أكانت و 
بلغت  M1/M2وبروتين  Actinبروتين رتباط كانت بين لألاكثر نسبة  جداً  مع بعضها قريباً اسماك الزبيدي 

 . 0288ذ بلغت إ ،Tropomysin(T)و بروتين  Myosinبروتين رتباط بين لألبينما كانت اقل نسبة  ،882484

 المقدمة
 كدأكما   (.40) كلو  انحاء العالمفي القيمة الغذائية لإلنسان بروتين عالي ل اً مهم اً سماك مصدر األ تعد  

Hussain,et.,al  14))  الى تلك  سماك المياه البحرية العراقية تقوم بهجرات صيفية وشتوية من وأبان العديد من
الجيد وتوفير عن السعي للحصول على مصادر الغذاء  لظروف البيئية غير المالئمة فضالً المياه بهدف االبتعاد عن ا

 كافة  على نحو واسع في انحاء المحيط الهادي والهندي والخليج العربيمستلزمات التكاثر، وتنتشر اسماك الزبيدي 
 اآلونةكما ان الصيد الكثير في   (.(12 الى اندونيسيا واليابان وغرب المنطقة الجنوبية الغربية في كوريا الجنوبية والصين

ساعد  االسماك الصغيرة منها صيدالى  باإلضافةاسماك الزبيدي في ايران والكويت المخزون من دى الى نقص أخيرة األ
في العراق في  ىاوتعيش ىذه االسماك على شكل مجموعات وتقع اىم مصائد (.(9 في خفض المخزون السمكي فيها

تعد  (.10) % من مجمل الصيد من المياه البحرية العراقي44 تقريباً ل الزبيدي مثذ يإ ،(7) خور العميو وخور الزبير
من االسماك المهمة  Silver pomfretوالتي تعرف باالسم العالمي  Pampus argenteusاسماك الزبيدي 

ودرس (. 44) اع المهاجرة ضمن المنطقة البحريةتجاريا" في منطقة شمال الخليج والعراق بشكل خاص وىي من االنو 
فيما درس  Morgan (8:)( و89) Mohamed,et.,al منهممن الباحثين و مخزون اسماك الزبيدي من قبل العديد 

التلقيح شبو االصطناعي  (2) وجماعتوالمختار  ،(8) عليمحمد حياتية التكاثر ودرس  (82( و)7)سلمان وكنعان 
تهدف ىذه الدراسة الى تصنيف وتشخيص بروتينات اسماك الزبيدي  .Pampus argenteusالزبيدي  ألسماك

 .شمال غرب الخليج العربي المصادة من خور عبد اهلل
 
 

 

 بصرة، العراق.، جامعة البصرة، العلوم البحارمركز 
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 بحث ق الائالمواد وطر 
         0.     2احداثياتها  من منطقة الصيد P. argenteusالزبيدي تم جلب عينات األسماك    

64.90 E  من وقد تحتوي على كمية محدودة ، وان الترسبات فيها غرينيو وطينية ،من المياه البحرية العراقيةالمصادة
-74 من سم وبمعدل وزن  :8-: منبمعدل طول  سمكة 40وبواقع  4082شهر نيسان / في، (:الرمل الناعم )

جراء إل مختبرات قسم الفقريات البحرية في مركز علوم البحارونقلت الى  حفظت في حاوية تحتوي ثلجغم  787
 بعد غسلها للتخلص من الثلج العالق. الترحيل الكهربائي عليها

 ما يأتي : تقدير البروتينات بواسطة الترحيل الكهربائي من خاللوتم 
 Extraction of myofibril Proteinsالعضلية لياف األستخالص بروتينات إ

استخبببببلصت بببببببروتينات : ي أتيببب وكمبببا LeBlanc and LeBlanc (88) حسبببب الطريقبببة التبببي ذكرىبببا
مبل مببن المباء المقطببر المزالبة منببو األيونبات مببرتين،  70غبم وجنسسببت مبع 70خبذت عينببة لحبم وزنهببا أذ إ ،الساركببوبالزما 

وأعيبد ثانيبة للتبريبد  70ثانية، ثم أوقف الخلط لمدة  87وخ لطت باستخدام الخالط الكهربائي على السرعة العالية لمدة 
يت لو عملية نبذ مركزي باستخدام جهاز النببذ المركبزي ثانية أخرى، وبب رِّد الخليط في حمام ثلجي، ثم أ جر  87ثانيًة لمدة 

، الرائق النباتج عببارة عبن بروتينبات 400gأي مايعادل  دقيقة 70لمدة  8¯دقيقة .دورة 84000لفائق على سرعة عالية ا
ق الببروتين النباتج باسبتخدام الهباو  ن الخزفبي الساركوبالزما التي تم تجميبدىا ثبم تجفيبدىا باسبتخدام جهباز التجفيبد، وس بحو

   وحفظ بالتجميد ثم وضعت في عبوات بالستيكية محكمة الغلق لحين استخدامو.
 ستخالص البروتينات الذائبة بالملحإ

ذ إ Ohnishi and Rodger(8;.)  استخلصت البروتينات الذائبة بالملح حسب الطريقة التي ذكرىا
موالري  NaCl 0.04% 48مل من محلول  780ثانية مع  70غم وج نسَّت لمدة 20أ خذت عينة وزنها 

NaHCO3  دقيقة على  70باستخدام الخالط الكهربائي، ثم عرض الخليط المجنس لعملية النبذ المركزي لمدة
جهاز النبذ المركزي الفائق ثم ج مع الرائق الذي  مباستخدا 400gاي مايعادل  8¯دقيقة.دورة 84000 سرعة عالية

من  ساعة ضد الماء المقطر وذلك للتخلص 42جريت لو عملية ديلزة لمدة أمثسل البروتينات الذائبة بالملح و 
 البروتينات الذائبة بالماء، واستبدل الماء المقطر ثالث مرات أثناء ىذه المدة الزمنية. ثم ج مد الناتج وج فد باستخدام

ق البروتين الناتج وحفظ بالتجميد ووضعت في عبوات بالستيكية محكمة الغلق  جهاز التجفيد المذكور آنفاً. وس حو
كريلمايد بغياب العوامل ال اما فصل البروتينات فقد اتبعت طريقة الترحيل الكهربائي في ىالم متعدد ا لحين استخدامو.

 .الماسخة
 لياف العضليةاأل مايد لبروتيناتاالكريلل الكهربائي بهالم متعدد الترحي

 Slab poly acrylamide gelمايدكريلال ل الكهربائي في ىالم متعدد ااتبعت طريقة الترحي

electrophoresis   ًلطريقة تبعا  Laemmli(87) الموصوفة من قبل Garfin (88) طبق  ، ثمفي فصل البروتين
الزبيدي يم وارتباط العالقة بين بروتينات اسماك و لتق Principal Components Analysis (PCA)التحليل 

P. argenteus  من مأخوذةفيما بينها  نفسها السماك المصادة من المنطقةأنواع أوبروتينات بعض 
Hantoush,et.,al (87) الزبيدي ، وبروتينات اسماكP. argenteus  ًباستخدام البرنامج  معاCanoco  وىو

وزان استخدمت البروتينات القياسية لغرض المقارنة وتحديد األ .(23) في العلوم المائية واستعماالً  االوسع انتشاراً 
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وحددت حزم البروتينات وتشخيصها ونسبها باستخدام البرنامج  P. argenteusالزبيدي الجزيئية لبروتينات اسماك 
 .Photo capt Molecular weight softwere (2001)االحصائي 

 والمناقشة النتائج
حزمة بروتينية. وبأوزان جزيئية  11  10-منمايد  وجود رحيل الكهربائي على ىالم االكريلأظهرت نتائج الت

 جماعتويسر و  هما وجدىذا يتفق مع ( 8 عالية لم تدخل الى أسطح  الهالم  وظهور حزم  بروتينية  متباينة الكثافة )شكل
ادة من المنطقة طالمص Scatophagus argusالنوخذة بنت اثناء دراستهم على تصنيف بروتينات اسماك ( 9)

( في تصنيف اسماك الصبور 7) جماعتوالحمداني و  ويتفق معحزمة بروتينية  88-80 أيضاً ذ وجد إ نفسها،
Tenulosa ilisha بينما كانت  ،حزمو بروتينية 88-80رة اذ وجد ادة من الفاو وابي الخصيب جنوب البصطالمص

وعند تشخيص  .(2 )شكلضمن حدود البروتينات القياسية  P. argenteus الزبيدي ألسماكاالوزان الجزيئية 
 :وىي بروتينات تسعةتبين انها تقع ضمن  P. argenteus الزبيدي سماكأبروتينات 

(tropomysin,thymosin,myosin,troponin,ᴽactinin,C.protein,M1/M2,Fimbrin,actin)

ضمن خمسة بروتينات ويسر وجماعتو  T.ilisha( اذ وقعت اسماك الصبور 7وىذا ال يتفق مع الحمداني وجماعتو )
 .P الزبيديوعند مقارنة بروتينات اسماك  ،ضمن ستو بروتينات S.argusإذ وقعت اسماك بنت النوخذه  (،9)

Argenteus منهاخرى و سماك األمع بروتينات األTenulosa ilisha, Liza abu, Cyprinus carpio, 

Ilisha megaloptera, Chirocentrus dorab, Cynoglossus bilineatus, Barbus 

xanthopterus, Barbus grypus, Nematlosa nasus, Cynoglossus arel  المصادة من نفس
  C. arel,T. ilisha وىي بحرية في معيشتها كان اقرب لالرتباط مع بروتينات اسماكومناطق القريبة منها  المنطقة 

كل بروتين   (7 شكل) D1,D2,D3 عند المستويات الثالثة B. grypus ،L.abuواسماك مستوطنة نهرية وىي 
يحمل شحنة كهربائية واضحة والتنقل الجزيئي للبروتينات المختلفة والتي تختلف في المجال الكهربائي بمعدل يتناسب 

  .مع شحنتها حسب تكوين االحماض االمينية

 
 P. argenteusسماك الزبيدي أ: الترحيل الكهربائي لبروتينات 8شكل
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 P. argenteus: تحديد لبروتينات القياسية ألسماك الزبيدي  4شكل

الترحيل الكهربائي من الوسائل التحليلية في االنظمة الحيوية ألصناف االسماك المختلفة وكل ىذا يعتمد يعد 
ذ ظهر الترحيل الكهربائي إ ،(7)على الوزن الجزيئي للبروتين والشحنة التي يحملها على سطح الحامض االميني 

ختالفات الواضحة، وعند دراسة كريلمايد العديد من اإلال لبروتينات الزبيدي وبطريقتي فصل مختلفتين على ىالم ا
سماك مستوى االرتباط بين ىذه البروتينات على ىالم االكريلمايد وجد ان ىناك متوسطات ارتباطات موجبة مع بعض األ

ع بعض االسماك وكذلك مستوى االرتباط مع البروتينات نفسها في السمكة الواحدة للنوع ومستويات ارتباطات سالبو م
رتباط كانت بين لألاكثر نسبة  جداً  مع بعضها قريباً بروتينات أسماك الزبيدي بينما كان ارتباط  (.21) والصنف نفسو

وبروتين  Myosinبروتين رتباط بين لألبينما كانت اقل نسبة  ،882484بلغت  M1/M2وبروتين  Actinبروتين 
Tropomysin (T)  وانما يعود السبب الى حالة التيبس الرمي التي تمر بها السمكة فبعد موت  0288فبلغت

من ىذه الحالو اما  وتخرج سريعاً  سماك الصغيرة تدخل سريعاً السمكة يحدث ارتباط عشوائي بين البروتينين وان األ
بسبب  س الهيدروجيني، كما ان انخفاض األ(8 جدولاالسماك المجهدة من الصيد فتتاخر والتدخل في ىذه الحالو )

زيادة ارتباط االكتين مع المايوسين ويسبب زيادة تركيز االكتينومايوسين مما يزيد بسبب التداخل واحيانًا يقل من نسب 
% 927% يعطي فصاًل افضل و7لك تركيز الهالم المستخدم لو عمل حسب النسبة (. وكذ8االكتين والمايوسين )

 F-testوعند اجراء اختبار (. 4) ( والحبيب وجماعتو8% تكون الحزم متقاربة وىذا مااكده الحبيب )80متوسط و
 (2)يالحظ في شكل كما  .(p>0.05)على انواع البروتينات وجد ان ىناك فروق معنويو بينها تحت مستوى احتمالي 

 ,T.ilisha,B.sharpyi, C. dorab  ها اسماكومنعن االسماك االخرى  P. argenteusاسماك الزبيدي  اقتراب

L. abu B. grypus  عن األسماك األخرى عند مستوى احتماليF1 (21.71%) مع  اقل نسبياً  واذ كان ارتباط
عند مستوى احتمالي  A. bilineatusو L. Abu، B. Grypus، T.ilisha معبقية األسماك األخرى اذ ارتبط 

F2(34%)  بينما يالحظ اقتراب اسماك الزبيديP.argenteus  مع اسماك الصبورT.ilisha  عند مستوى
دراستهم على ( اثناء 7ألنها تعد  من االسماك البحرية، وىذا يتفق مع الحمداني وجماعتو ) F3 (18.14%)احتمالي 

 .بعض االسماك البحرية
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 F2 (22.37%)عن بقية البروتينات عند مستوى احتمالي  Tropomysinبتعاد بروتين إبينما يالحظ 
 فيما بينها عند مستوى احتمالي Troponinو Actin ،Thymosin، Myosin.Iقتراب بروتينات إويالحظ 

F1(34.28%)ويالحظ ارتباط قوي  ،، ويعود ذلك الى التاثير الفسلجي في نسية الكاليكوجين في االنسجة العضلية
وابتعاد  F3 (15.31%)في مستوى احتمالي  Myosin.Iو Tropomysin ،Troponin(T)بين بروتينات 

وذلك ألنها  F2 (22.37%)عند مستوى احتمالي  Fimbrinو Actin، Thymosin، ˠ.actininبروتينات 
 (.9شكلاالوزان الجزيئية قريبة من بعضها البعض للبروتينات المذكورة آنفاً )

 

 
 

 
 ضمن المستوياتخرى سماك األمع بروتينات األ P. argenteusسماك الزبيدي أبروتينات  اتارتباط :7 شكل

(D1,D2,D3) 
  

 مع بعضها P. argenteusالزبيدي ارتباط بروتينات اسماك  :8 جدول
Variables thymosin myosin Troponin (T) tropomysin Actin Fimbrin ˠ-actinin c.protien M1/M2 

thymosin 1         

myosin 1.532 1        

Troponin(T) 1.439 0.611 1       

tropomysin 1.841 2.163 2.129 1      

Actin 2.772 1.762 1.802 3.170 1     

Fimbrin 5.255 5.358 5.609 4.975 6.723 1    

ˠ-actinin 6.737 6.857 7.054 6.479 8.292 1.953 1   

c.protien 1.321 1.837 1.714 1.754 2.940 5.452 6.858 1  

M1/M2 9.675 9.897 10.062 9.667 11.262 5.651 4.064 9.843 1 
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 (F1,F2,F3ضمن المستويات )خرى سماك األمع األ P. argenteusارتباط اسماك الزبيدي  :2 شكل

 

مع بعضها في تشخيصها عن  P. argenteusطبيعة التشابو بين بروتينات أسماك الزبيدي  (8) بينما يوضح شكل
طريق الترحيل الكهربائي، ويالحظ وجود ثالث مجاميع رئيسة، ضمت المجموعة الرئيسة االولى بروتينات 

Troponin(T) وMyosin  وية %، وضمت المجموعة الرئيسة الثانية ثالث مجاميع ثان7;عند مستوى تشابو
% والثانية الثانوية ضمت بروتين 8:عند مستوى تشابو  C. protienو  thymosinضمت االولى الثانوية بروتين

Tropomysin   وضمت المجموعة الثالثة الثانوية بروتين 4:لوحده عند مستوى تشابو %Actin  عند مستوى
وبروتين   Fimbrinى الثانوية ضمت بروتين % ، فيما ضمت المجموعة الرئيسة الثالثة مجموعتين ثانويتين األول92

ˠ-actinin  والمجموعة الثانية الثانوية ضمت بروتين 4:عند مستوى تشابو %M1/M2  لوحدة عند مستوى تشابو
ويبدو ان الفصل المستعمل بين التشابو واالختالف في البروتينات وان الترحيل الكهربائي للتنقل النسبي للحزم %، 20

اخذ الفصل بشكل واضح بمعدل نقل نسبي ودرجة ارتباط  (4) البروتينية على ىالم االكريلمايد كما يالحظ من شكل
وىذا في تحليل أنواع وأجناس مختلفة من االسماك ودراسة ألثر ونسب اعلى من الحزم البروتينية وباقل جهداً  عالية جداً 

 .(88) النسبة
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 (F1,F2,F3 ) مستوياتوتوزيعها ضمن  P. argenteusسماك الزبيدي أارتباط بروتينات   :7 شكل

               

 
 

سماك المصادة من المنطقة وبروتيناتها مع األ P. argenteusاسماك الزبيدي دراسة االرتباط بين وعند 
واسماك  T.ilishaسماك الصبور أمرتبطة مع  P. argenteusوجد ان اسماك الزبيدي نفسها والمناطق االخرى 

B.grypus  وذات ارتباط مع بروتيناتM1/M2  وبروتينTroponin(T)  وعند مستوىD2(20.75%)  بينما
وعند  T.ilishaو C.arelو B.grypusو L.abuمع اسماك  P. argenteusيالحظ ارتباط اسماك الزبيدي 

مع بروتينات  P. argenteusيالحظ ارتباط بروتينات اسماك الزبيدي  وايظاً  D3(19.51%)مستوى احتمالي 
 D4(13.28%)عند مستوى احتمالي  thymosinوبروتين   Myosinومع بروتينات  T.ilishaاسماك الصبور 

نها تعد من االسماك البحرية ألوذلك    D1(31.53%)بينما يالحظ ابتعادىا عن بقية االسماك في مستوى احتمالي
 (.9شكل )الماء االكثر ملوحة نفسها ك الصفات وتمتل

 

المصادة شمال غرب الخليج  P. argenteusالتحليل العنقودي لدرجة التشابو لبروتينات اسماك الزبيدي  :8 شكل
 .العربي

 مستوى التشابو
 

              100        80        60       40        20         0 

               +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

       Myosin  -+-----+ 

 Troponin(T)   -+     +-+ 

    thymosin   -----+-+ +---+ 

   c.protien   -----+   |   +-----------------------------------+ 

  tropomysin   ---------+   |                                   | 

       Actin   -------------+                                   | 

     fimbrin   ---------+---------------------+                 | 

   ˠ-actinin   ---------+                     +-----------------+ 

       M1/M2   -------------------------------+ 
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خرى المصادة من شمال غرب الخليج سماك األمع األ P. argenteusرتباط بروتينات اسماك الزبيدي أ  :9 شكل

 العربي
في بيئات مختلفة وفي دراسات سماك من مناطق مختلفة ألالبروتينات التي سجلت  (4) يوضح جدول

والزبيدي من األسماك المهمة التجارية في العراق والشرق االوسط، اذ يبين ان البروتينات  .مختلفة مع الدراسة الحالية
، وان كل بروتين يحمل شحنة كهربائية ونوعياً  جناس والمواسم على حد سواء كمياً االنواع واالىناك اختالفات في 

واضحة والتنقل الجزيئي للبروتينات المختلفة والتي تختلف في المجال الكهربائي بمعدل يتناسب مع شحنتها حسب 
ي األنظمة الحيوية ألصناف األسماك المختلفة تكوين االحماض األمينية ويعد  الترحيل الكهربائي من الوسائل التحليلية ف

 (.84وكل ىذا يعتمد على الوزن الجزيئي للبروتين والشحنة التي يحملها على سطح الحامض األميني ) 
 

 : البروتينات التي سجلت في مناطق مختلفة في الدراسات السابقة والدراسة الحالية 4 جدول
 البروتينات السمكة المدروسة المنطقة الدراسة
  Fimbrin,Gelsolin,C.protien,M1/M2,Actin,ᴽ-actinin بنت النوخذة شمال غرب الخليج العربي 4087يسر وجماعتو 

 ,Fimbrin,Gelsolin,C.protien,M1/M2,Actin الصبور وابي الخصيبالفاو  4088الحمداني وجماعتو 
-C.protien,M1/M2, Fimbrin Actin,ᴽ الزبيدي شمال غرب الخليج العربي الدراسة الحالية

actinin,Troponin,Myosin,Thymosin,Tropomysin 
 

 المصادر
 Barbusدراسة كيمياوية وبكتريولوجية وحسية ألسماك البني  .(7:;8الحبيب، فاروق محمود كامل ) -8

sharpeyi  والكطانBarbus sharpey .جامعة كلية الزراعة،  رسالة ماجستير، المخزنة بالتجميد
 .97-8:، صصالح الدين

تأثير الخزن المجمد على بروتينات  .(7:;8االسود )ماجد مكي و فاروق محمود كامل  الحبيب، -4
المخزن  Barbus sharpeyوالكطان  Barbus sharpeyالمايوفايبرل على اسماك البني 

 .44-87(:7)48 ،بالتجميد .مجلة زانكو
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 .(4088) يعقوب أمل خضيرو يسر عبد الكريم طاىر  ؛الشمرياحمد جاسب  ؛قصي حامد الحمداني، -3
 Tenualosa ilishaدراسة مقارنة للتركيب الكيميائي والبروتينات المفصولة السماك الصبور

(Hamilton,1822) من منطقتي ابي الخصيب والفاو. مجلة البصرة للعلوم الزراعية ،
4;(8):479-492. 

 (.4082حسن )عدي محمد و مطلك فالح معروف  ؛الخواجوفوزي مصطفى  ؛مصطفى احمد المختار، -4
في  Pampus argeneteus (Euphrasen,1788)التلقيح شيو االصطناعي ألسماك الزبيدي 

 .78-49:(8) 88العراق. المجلو العراقية لالستزراع المائي .  -البصرة -خور عبد اهلل
 تجارب انشاء االحواض الساحلية وصيد ونقل واقلمة .(0;;8) كيطانسعيد عبد السادة  نادر عبد و  سلمان، -5

 .:88 ص: قسم االسماك ،كلية الزراعة ،جامعة البصر ،اسماك الزبيدي .التقرير النهائي
حياتية تكاثر اسماك الزبيدي في شمال غرب الخليج  .(7;;8علي ) ثامر سالمعبد الرزاق محمود و  محمد، -6

 .408-0;8(:8) 7لزراعية، مجلو اباء لالبحاث ا العربي.
 .(4087) يعقوبأمل خضير الشمري و أحمد جاسب  ؛الحمدانيقصي حامد  ؛عبد الكريم طاىر يسر، -7

 Scatophagus argusدراسة التركيب الكيميائي وتشخيص بروتينات اسماك بنت النوخذة 

(Block,1788) من شمال غرب الخليج العربي. مجلة ابحاث البصرة )العلميات( المصادة، 
28(7): 47-77. 
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CLASSIFICATION OF MYOFIBRIL PROTEINS  

OF Pampus argenteus (Euphrasen,1788) BY  

GEL ELECTROPHORESIS  
 

A.T. Ysir      A. CH. Al-Shamary   A.K. Yakoob 
 

ABSTRACT 
The study was carried  out on the most important commercial fish which 

stock are depleted, Pampus argenteus (Euphrasen,1788). The sample of catch 

from Iraqi marine water during April-2014, The proteins were estimated by 

extracting myofibrile proteins of Zubaidi, Electrolyte with Acryl Multi - Amide 

for separation of Protein. The results showed the presence of (10-11) protein 

package, and the molecular weights of Zubaidi P. Argenteus within the limits of 

standard proteins. When proteins are diagnosed, they are found to by within 

nine proteins (tropomysin,thymosin, myosin,troponin, ᴽactinin, C.protein, 

M1/M2, Fimbrin, actin) and molecular weight (41, 102, 182, 68, 75, 90, 73, 77, 53) 

K. Dalton While Zubaidi proteins were closely associated with each other very 

soon, the highest correlation between Actin and M1 / M2 was 11.262, while the 

lowest correlation between Myosin and Tropomysin (T) was 0.61. 
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