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  الخالصة

اإلختالفات املظهرية والوراثية بني أربعة أنواع من أمساك البلطي وهي البلطي األبـيض  إستهدفت هذه الدراسة حتديد   

. مصـر-شكشـوك–مبحافظـة الفيـوم  السـمكيةوالبلطي النيلي والبلطي األزرق والبلطـي األخضـر والـيت مت جتميعهـا مـن بعـض املـزارع 

وكانـت . ٢٠٠٨) مرحلـة ثانيـة(وبعـد الصـيد  )مرحلـة أويل(ميعها بشـكل عشـوائي بعـد فـرتة الرعايـة ثالثون مسكة من كل نوع مت جت

القياسات املظهرية هي وزن اجلسم وحجم اجلسم ومساحة اجلسم وطول اجلسم وعمق اجلسم وعـرض اجلسـم ووزن اجلسـم الفـارغ 

كــذلك . الرتكيــب الكيمــاوي للجسـم مت تضــمينه.القاعـديوحمتويـات األمعــاء بالغــذاء وبـدون الغــذاء ومعامــل احلالـة معــدل التمثيــل 

مت إجــراء التفريــد الكهــريب لربوتينــات العضــالت إلســتنتاج اإلختالفــات . اجلســمبــروتني معــادالت معامل اإلرتبــاط واإلرتــداد وتقــدير 

وبالنسـبة . وبعضها الـبعض أنواع أمساك البلطي بنيإختالفات  وميكن إستنتاج أنه هناك. حتت الدراسة الوراثية ألنواع أمساك البلطي

. ملعدل التمثيل القاعـدي ومعامـل احلالـة أوضـحت الدراسـة تفـوق البلطـي النيلـي يف سـرعة النمـو والبلطـي األبـيض يف معامـل احلالـة

 كذلك ميكن إستخدام معادالت التوقع للحصول علي خمتلف املعلومات املطلوبة 

:الكلمات المرشدة  

 –التفريـد الكهـريب للربوتـني  –اإلرتـداد  –اإلرتبـاط  –الرتكيب الكيميائي للجسـم  –الشكل املظهري  – أنواع البلطي

                                        .        اإلختالفات الوراثية

 

 


