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چكیده

در اين پژوهش ،با آزمايش فاكتوريل دو فاكتوره ،اثر روش تلقيح اس�پرم و فاصله زماني بين دو تلقيح بر درصد
باروري و جوجه درآوري مرغ هاي بومي بررسی شد .روش تلقيح اسپرم شامل؛ روش تلقیح مورد استفاده در مزرعه
اصالح نژاد مرغ بومي فارس ( )M1و روش آزمايش�ي ( )M2و فاصله زمانی بين دو تلقيح ش�امل فاصله هاي زماني 7
( )T1و  )T2( 14روز بود .از  120قطعه مرغ بومی و  40قطعه خروس بومی  7ماهه استفاده شد .تلقیح مرغ ها به مدت
 10هفته انجام ش�د .تخم مرغ ها از روز دوم پس از تلقیح ،جمع آوری ش�دند و جوجه کش�ی به منظور تعيين درصد
جوجه دهي كل و باروري استفاده شد .نتایج نشان داد که اثر روش تلقیح ،فاصله زمانی بین دو تلقیح و اثرات متقابل
آنه�ا ب�ر درصد تخم گذاری معنی دار نیس�ت .اثر روش تلقيح بر درصد باروري ،جوج�ه دهي كل و جوجه دهي تخم
مرغ هاي بارور معني دار بود كه روش دوم تلقيح نتایج بهتری نسبت به روش اول نشان داد .درصد باروری و جوجه
درآوری به طور معنی داری در تیمار  T1در مقایس�ه با تیمار  T2باالتر بود .درصد جوجه دهي كل در تيمار M1T2
به طور معني داري كمتر از بقيه تيمارها بود .در بین تمام تیمارها ،بيشترين درصد باروري ( 79/20درصد) و كمترين
آن ( 48/21درصد) بهترتیب مربوط به تيمارهای  M2T1و  M1T2بود .تفاوت معنی داری بين تيمارهای آزمایشی از
نظر درصد جوجه دهي تخم مرغه اي بارور مشاهده نشد .بهترین نتایج از نظر درصد باروری و جوجه درآوری مربوط
به تيمار  M2T1بود و استفاده از آن در برنامه هاي تلقيح مصنوعي مرغه اي بومي توصيه مي شود.
كلمات كليدي :مرغ بومي ،روش تلقيح ،فاصله زماني بين دو تلقيح ،باروري ،جوجه درآوري
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Animal Sciences Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 96 pp: 51-56

Effect of insemination method and interval on fertility and hatchability of Fars native chicken
By: Hashemi S.M. Member of Scientific Board of Natural Resources and Agricultural Research Center of Fars Province
(Corresponding Author; Tel: +987117205107) Ilami B. Reearcher of Natural Resources and Agricultural Research Center
of Fars Province .
In a factorial experiment, the effects of insemination methods and intervals on fertility and hatchability of Fars native
chicken were investigated in this study. Insemination methods were control method (M1) and experimental method
(M2), and insemination intervals were 7 (T1) and 14 (T2) days between two insemination. One hundred and twenty hens
and forty roosters at seven months ages were considered in four experimental groups (30 hens per each group). Hens
were inseminated for 10 weeks. Two days after insemination, eggs were collected and hatched to determine percentages
of fertility and hatchability. The results indicated that the effect of insemination methods, insemination intervals and
interaction effects on egg laying percentage were not significant (p<0.05). Insemination method significantly affected
the percentages of fertile eggs and total hatchability, that M2 method had better results in compare with M1 one. Fertility
and hatchability percentages were significantly higher for T1 in compare with T2 (p<0.05). Hatchability of M1T2 was
significantly lower than other treatments. Between all treatments, higher and lower levels of fertility were 79.2 and 48.2
percentages for M2T1 and M1T2 respectively. There were no significant differences between treatments for hatchability
percentage of fertile eggs. Between treatments, M2T1 had the best fertility and hatchability, therefore use of this treatment
is recommended in artificial insemination program of Fars native chicken.
Keywords: Native chicken, Insemination method, Insemination interval, Fertility, Hatchability

مقدمه

با افزايش جمعيت ،تأمين احتياجات غذايي از اصلي ترين برنامه هاي هر
كش��ور اس��ت .با توجه به توان باالي صنعت پرورش طيور در تأمين پروتئين
مورد نیاز انس��ان ،تالش و پژوهش در اين صنع��ت براي افزايش توليد ،نقش
مهمي در كاهش وابس��تگي اقتصادكش��ور دارد .بي��ش از  6000گونه پرنده
وجود دارد كه تنها ش��مار اندكي از آنها اهلي شدهاند ،اما پرندگاني كه منابع
غذایی انس��ان را بهويژه در س��ده بيس��تم تأمين كردهاند ،ن��رخ باالي توليد
مثلي آنها باالتر از س��ایر پرندگان اس��ت (ضميري .)1380 ،تلقيح مصنوعي،
استفاده موثر از اسپرم اضافي حيوان نر را ممكن ميسازد .ايوانف براي اولين
بار تلقيح مصنوعي را در پرندگان انجام داد ( .)1968 ،Simthاس��تفاده از از
تلقيح مصنوعي از س��ال  1960در توليد گله هاي تجاري بوقلمون آغاز ش��د
( Donghueو .)2000 ،Wishart
پژوهش درباره جنبه ه��اي كاربردي تلقيح مصنوعي ،با توجه به اهميت
تلقي��ح مصنوعي در پژوه��ش هاي مرتبط ب��ا بهبود راندم��ان توليدمثلي از
گس��ترده ترين زمينه هاي پژوهشي اس��ت .در برنامه تلقیح مصنوعی ،تلقیح
نمون��ه منی یک��ی از مراحل مهم و پرهزينه مي باش��د .فاصله بین دو تلقیح،
روش و دوز تلقی��ح ،زمان تلقيح و مهارت فرد تلقیح کننده از عوامل موثر در
موفقیت این بخش از برنامه تلقیح مصنوعی می باشد .پس از تلقيح مصنوعي،
باروري در ماكيان براي  7روز و در بوقلمون به مدت  14روز در سطح بااليي
حفظ شده و تلقيح هاي پي آيند نيز بايد با همين فاصله زماني انجام شود تا
از توليد تخم مرغ هاي نابارور جلوگيري شود (ضميري.)1380 ،
 )1977( Sextonاث��ر فاصله زماني بين دو تلقيح را بر باروري بررس��ي
نمود و نشان داد كه تلقيح در فاصله زماني  7يا  10روز اثري بر باروري مني
رقيق نشده نداشت .اما اثر آن بر باروري مني رقيق شده معني دار بود.

(پژوهشوسازندگی)

در تحقيقي دیگر چس��بيدن س��ر به سر اسپرم ها به يكديگر ،علت اصلي
نگهداري طوالني مدت اسپرم در بدن مرغ مي باشد ( Vankeryو همكاران،
 .)1981قدرت انباش��ت اسپرم و آزادسازی اسپرم به وسيله غده هاي انباشت
اس��پرم در دستگاه توليد مثل مرغ سبب ايجاد يك دوره مطمئن باروري بين
دو تلقيح مي ش��ود .آزاد ش��دن اس��پرم از غده هاي انباش��ت اسپرم به دليل
كاهش توان اسپرم ها در چسبيدن سر به سر به يكديگر است .توان چسبيدن
اس��پرم ها به يكديگر از يك تا چند هفته متفاوت است (.)1993 ،Brillard
در تحقیقی دیگر نش��ان داده شد که طول دوره باروري در پرندگان اهلي در
اثر ش��مار اسپرم تلقيح شده و سرعت آزادسازي اسپرم از غدد انباشت اسپرم
تغيي��ر مي كند ( .)1987 ،Wishartبا توجه به نقش و اهمیت تلقیح نمونه
منی در برنامه های تلقیح مصنوعی ،بررس��ي و تعيين روش و فاصله مناسب
بين دو تلقيح ،بس��يار ضروري است .هدف از انجام این پژوهش تعيين روش
و فاصله زماني مناس��ب بين دو تلقيح برای اس��پرم خروس های ايستگاه مرغ
بومی فارس ب��ه منظور افزايش راندمان تلقيح مصنوعي و كاهش هزينه هاي
اضافي تلقيح مي باشد.

مواد و روش ها

اي��ن پژوهش در قالب يک طرح کام ً
ال تصادف��ی با آزمايش فاکتوريل دو
فاکتوره انجام شد .فاكتور اول ،روش تلقيح اسپرم شامل دو تيمار (روش اول؛
 M1و روش دوم؛  )M2و فاكتور دوم ،فاصله زماني بين دو تلقيح ش��امل دو
تيم��ار (تلقيح با فاصله زماني هر هفت روز يكبار؛  T1و تلقيح با فاصله زماني
ه��ر دو هفته يكب��ار؛  )T2بود (ج��دول  .)1در روش اول( ،روش معمول ،كه
در گله مرغ بومي فارس براي تلقيح اس��تفاده مي شود) با وارد کردن سرنگ
توبرکولين به س��مت چپ مقعد مرغ (حدود  3س��انتیمتر) تلقيح انجام شد.
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در روش دوم (روش آزمايش��ي) با وارد کردن فش��ار به زير شکم مرغ ،دهانه
واژن از مقع��د خارج ش��ده و با وارد کردن س��رنگ توبرکولين به درون واژن
(حدود  3سانتیمتر) تلقيح انجام گردید .از  120قطعه مرغ بومی و  40قطعه
خروس بومی  7ماهه اس��تفاده ش��د و به هر يک از تيمارهای آزمايش��ی 30
قطعه مرغ اختصاص داده ش��د .مرغ ها و خروس ها به طور کام ً
ال تصادفی از
گله ی موجود در مرکز اصالح نژاد مرغ بومی فارس انتخاب ش��دند .مرغ ها و
خ��روس ه��ا در قفس هاي انفرادي نگهداري ش��ده و روزانه با  100گرم از 2
جيره متفاوت و به شيوهي دستي تغذيه شدند و در طول دوره آزمايش تحت
اث��ر برنامه نور طبيعي بودند .اس��پرم گيري از خ��روس ها و تلقيح مرغ ها در
بعد از ظهر و به مدت  10هفته انجام شد .اسپرمگيری به روش مالش شکمی
انجام ش��د (دانوگيو و ويزارت .)2000 ،در هر نوبت تلقيح ،از تمام خروس ها
اسپرمگيری شد و پس از مخلوط کردن نمونه های منی خروس ها با يکديگر،
 0/1سیسی منی رقيق نشده به هر مرغ تلقيح شد .از روز دوم پس از تلقیح،
تخم مرغ هاي تيمارهاي مختلف پس از ش��ماره نویس��ی جمع آوری شده و
جوجه کش��ی انجام شد .با مشخص بودن تعداد کل تخم مرغ های هرگروه و
تعداد تخم مرغ های جوجه نش��ده ،تعداد تخممرغ جوجهش��ده و تعداد تخم
مرغ بارور جوجه نش��ده با شکس��تن تخم مرغ های جوجه نش��ده مش��خص
گرديد .مدل آزمايش به صورت،
Yijk = μ + Sj + Wk + SWjk + eijk
ب��ود كه  Yijkبرابر با اثر متغير وابس��ته (صفت مورد مطالعه) μ ،ميانگين
كل Sj،اث��ر روش تلقي��ح  jام ( Wk ،)1,2=jاثر فاصله زماني بين دو تلقيح k
ام ( SWjk ،)1,2=kاثرات متقابل روش تلقيح و فاصله زماني بين دو تلقيح،
و  eijkاثر خطا مي باش��د .داده ها با برنامه ی  GLMو با استفاده از نرمافزار

آماری  ،SASمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .ميانگين ها با استفاده از آزمون
دانکن مقايسه شدند.

نتايج

باروری

ميانگي��ن درصد باروري كل دوره آزماي��ش در روش دوم تلقيح (69/80
درص��د) به طور معني داري ( )P> 0/05بيش��تر از روش اول تلقيح (60/50
درص��د) ب��ود (جدول .)2اث��ر فاصله زماني بي��ن دو تلقيح ب��ر درصد باروري
معن��ي دار بود ( .)P> 0/01درصد باروري براي تيمار فاصله زماني يك هفته
بي��ن دو تلقي��ح  76/20درصد و ب��راي تيمار فاصله زمان��ي دو هفته بين دو
تلقيح  53/90درصد به دس��ت آمد (جدول  .)3تيمارهاي مختلف آزمايش��ي
از نظ��ر روش و فاصله زماني بين دو تلقيح اثرات معنيداري بر درصد باروري
داش��تند .بيشترين درصد باروري مربوط به تيمار  79/20( M2T1درصد) و
كمتري��ن درصد باروري مربوط به تيمار  48/20( M1T2درصد) بود .درصد
باروري در تيمارهاي  M2T1و  M1T1تفاوت معني داري نداشت اما درصد
باروري در تيمار  M2T2به طور معني داري بيشتر از تيمار  M1T2بود كه
نشان مي دهد در تيمار فاصله زماني يك هفته بين دو تلقيح اثر روش تلقيح
بر باروري معني دار نمي باش��د ولي در تيم��ار فاصله زماني دو هفته بين دو
تلقيح ،اس��تفاده از روش دوم تلقيح به طور معني داري سبب افزايش باروري
مي شود .درصد باروري در تيمار  M1T1به طور معني داري بيشتر از تيمار
 M1T2بود .همچنين تيمار  M2T1درصد باروري بيشتري نسبت به تيمار
 M2T2داش��ت كه نشان مي دهد درصد باروري در تيمار فاصله زماني يك
هفته بين دو تلقيح براي هر دو روش تلقيح بيشتر از درصد باروري در تيمار
فاصله زماني دو هفته بين دو تلقيح است (جدول .)4

جدول  -1تعريف نشانه هاي اختصاري

نشانه اختصاري

تعريف

M1

روش اول تلقيح (روش مورد استفاده در ايستگاه مرغ بومي فارس)

M2

روش دوم تلقيح (روش معمول)

T1

فاصله زماني يك هفته بين دو تلقيح

T2

فاصله زماني دو هفته بين دو تلقيح

M1T1

تيمار روش اول تلقيح با فاصله زماني يك هفته بين دو تلقيح

M1T2

تيمار روش اول تلقيح با فاصله زماني دو هفته بين دو تلقيح

M2T1

تيمار روش دوم تلقيح با فاصله زماني يك هفته بين دو تلقيح

M2T2

تيمار روش دوم تلقيح با فاصله زماني دو هفته بين دو تلقيح
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جوجه دهي كل

اثر روش تلقي��ح بر درصد جوجهدرآوري معني��دار بود (.)P> 0/01
مي��زان اين فراس��نجه ب��راي روش اول و دوم تلقي��ح بهترتيب  59/96و
 47/76درصد به دس��ت آمد (جدول .)3درص��د جوجه دهي كل به طور
معني داري در تيمار فاصله زماني يك هفته بين دو تلقيح ( 61/05درصد)
بيش��تر از تيمار فاصله زماني دو هفته بين دو تلقيح ( 46/45درصد) بود
(جدول .)4درصد اين فراس��نجه در بي��ن تيمارهاي  M2T2 ،M2T1و
 M1T1تفاوت معني داري نداشت اما در تيمار  39/57( M1T2درصد)
بهط��ور معني داري ( )P> 0/01از بقيه تيمارها كمتر بود .بيش��ترين آن
مربوط به تيمار  65/84 ( M2T1درصد) بود (جدول.)4
جوجه دهي تخم مرغ هاي بارور

اثر روش تلقيح بر درصد اين فراس��نجه معني دار بود ( )P> 0/05و
درصد جوجه درآوري از تخم مرغ هاي بارور در روش دوم تلقيح (75/60
درص��د) ،باالت��ر از درصد آن در روش اول تلقيح ب��ود (جدول  .)2اگرچه
درصد جوجه درآوري در تيمار فاصله زماني يك هفته بين دو تلقيح باالتر
از تيم��ار فاصله زماني دو هفته بين دو تلقي��ح بود اما تفاوت معني داري
براي اين فراسنجه بين دو تيمار فاصله زماني تلقيح مشاهده نشد (جدول
 .)3بيش��ترين درصد اين فراس��نجه در بين تيماره��اي مختلف آزمايش
مرب��وط به تيمار  M2T1بود اگرچه اين تف��اوت از نظر آماري معني دار
نبود (جدول .)4
درصد تخم گذاري

روش تلقي��ح اثر معنيداري بر درصد تخم گذاري نش��ان نداد .فاصله
زمان��ي بين دو تلقي��ح نيز اثر معني داري بر درصد تخم گذاري نداش��ت
و درص��د تخم گذاري ب��راي فاصله زماني يك و دو هفت��ه بين دو تلقيح
به ترتي��ب  65/84و  67/58درصد بود (ج��دول .)3تفاوت در ميزان اين
فراس��نجه براي اثرات متقابل بين تيمارهاي مختلف فاصله زماني بين دو
تلقيح و روش تلقيح نيز معني دار نبود (جدول.)4

بحث و نتيجه گيري

روش تلقيح و فاصله زماني بين دو تلقيح داراي اثرات معني داري بر
باروري و جوجه درآوري هستند و مي توان با انتخاب تيمارهاي مناسب از
نظر روش تلقيح و فاصله زماني بين دو تلقيح ،به باروري و جوجه درآوري
باال دست پيدا نمود (جدول هاي  3 ،2و.)4
در بين تيمارهاي آزمايش��ي ،تلقيح ب��ا فاصله زماني هر هفته يك بار
س��بب ايجاد باروري باالتري ش��د (جدول  .)3اگر چه ب��اروري در تيمار
 M2T1از تيمار  M1T1بيش��تر اس��ت اما اين اخت�لاف معني دار نمي
باشد و مي توان گفت كه روش دوم تلقيح نسبت به روش اول بهتر است
و باروري بهتري با استفاده از اين روش به دست مي آيد .در بررسي تيمار
فاصله زماني بين دو تلقيح در صورت تلقيح يك بار در هفته هر دو روش
مناس��ب مي باشد اما نتايج بهتري در روش دوم مشاهده شد كه به دليل
تلقيح مني خروس ها در محل مناس��بي از دس��تگاه توليدمثلي مرغ مي
باشد.
در صورت تلقيح با فاصله زماني هر دو هفته يك بار استفاده از روش
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دوم تلقيح س��بب افزايش معني داري در باروري مي ش��ود كه مي توان
دليل آن را رس��يدن و ذخيره تعداد بيش��تري اسپرم در تيمارهاي تلقيح
ش��ده با روش دوم دانست .در اين پژوهش مشخص شد كه تفاوت درصد
جوج��ه درآوري از تخ��م مرغ هاي بارور بي��ن تيمارهاي مختلف آزمايش
معني دار نيس��ت .در صورتيكه درصد جوج��ه درآوري كل در تيمارهاي
 M2T2 ،M1T1و  M2T1به طور معني داري بيشتر از تيمار M1T2
است .به عبارت ديگر در صورت استفاده از روش دوم تلقيح ،ميزان جوجه
درآوري تف��اوت معني داري در تيمارهاي با فاصله زماني دو هفته يك بار
تلقي��ح با تيمارهاي تلقيح ش��ده در هر هفته ن��دارد و مي توان به جوجه
درآوري مطل��وب ب��ا تلقيح دو هفته يك بار به ش��رط اس��تفاده از روش
دوم تلقي��ح دس��ت يافت .در ص��ورت تلقيح ب��ا روش اول و هر دو هفته
يكبار ،جوج��ه درآوري به طور معني داري كاهش م��ي يابد .بنابراين در
تلقي��ح ب��ا فاصله زمان��ي هر دو هفته يك ب��ار و يا هر هفته ،اس��تفاده از
روش دوم تلقيح ،نتايج بهتري در مقايس��ه ب��ا روش اول دارد .در صورت
ني��از به تلقيح با فاصله زماني هر دو هفته يك بار ،اس��تفاده از روش دوم
تلقيح سبب ايجاد تفاوت معني دار در باروري مي شود .بنابراين در تلقيح
هفته اي يك بار يا دو هفته يك بار ،روش دوم تلقيح مناس��ب تر اس��ت و
كارايي روش دوم تلقيح در تيمارهايي كه دو هفته يكبار تلقيح ش��ده اند
با تيمارهاي تلقيح شده در هر هفته با روش اول تفاوت معني داري ندارد
(ج��دول  .)2با توجه به نقش روش تلقيح و فاصله زماني بين دو تلقيح بر
ميزان باروري و جوجه درآوري و با در نظرگرفتن نتايج آزمايش مي توان
گف��ت كه فاصله بين دو تلقيح نق��ش مهم تري بر ميزان باروري و جوجه
درآوري دارد .فاصله يك هفته بين دو تلقيح ،سبب ايجاد باروري و جوجه
درآوري باالتري مي ش��ود اما در تلقيح با فاصل��ه زماني دو هفته يك بار
نيز در صورت اس��تفاده از روش مناسب تلقيح مي توان به حد مناسبي از
باروري دس��ت پيدا نمود كه نش��ان دهنده نقش روش تلقيح ،بر باروري
و جوجه درآوري اس��ت .بنابراين مي توان با انتخاب روش مناسب تلقيح،
تلقيح مصنوعي را در مرغ هاي بومي با فاصله هاي زماني بيش��تر بين دو
تلقيح و با راندمان مناسب انجام داد.

پيشنهادها

 -1به منظور داش��تن باالترين درصد باروري و جوجه دهي ،اس��تفاده از
روش دوم (روش��ي كه با وارد کردن فشار به زير شکم مرغ ،دهانه واژن از
مقعد خارج ش��ده و با وارد کردن سرنگ توبرکولين به درون واژن ،تلقيح
انج��ام مي گردد) و با فاصله زماني يك هفته بي��ن دو تلقيح ،توصيه مي
شود.
 -2در ص��ورت تلقيح با فاصله زماني هفته اي يك بار ،اس��تفاده از هر دو
روش ،مناسب بوده و توصيه مي شود.
 -3در صورت تلقيح با فاصله زماني هر دو هفته يك بار ،استفاده از روش
دوم (روش��ي كه با وارد کردن فشار به زير شکم مرغ ،دهانه واژن از مقعد
خارج ش��ده و با وارد کردن سرنگ توبرکولين به درون واژن ،تلقيح انجام
مي گردد) ،توصيه مي شود.
 -4در ص��ورت اس��تفاده از روش اول (روش��ي كه با وارد کردن س��رنگ
توبرکولين به س��مت چپ مقعد مرغ تلقيح انجام مي شود) ،فاصله زماني
بين دو تلقيح ،هفته اي يكبار مناسب است.
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جدول  -2اثر روش تلقيح بر فراسنجه هاي مختلف دركل دوره آزمايش (ميانگين +انحراف معيار)

فراسنجه

روش اول تلقيح ()M1

روش دوم تلقيح ()M2

اثرات معني دار

درصد تخم گذاري

67/40 +13/06 a

66/03 +15/35 a

ns

درصد جوجه دهي كل

47/76 +21/80b

59/96 +19/82 a

**

درصد نطفه داری

60/53 +23/70 b

69/80 +20/15 a

*

درصد جوجه دهي تخم مرغ هاي بارور

67/37 +21/92 b

75/60 +21/67 a

*

** ns ،P > 0/05 * P > 0/01:معني دار نيست

جدول  -3اثر فاصله زماني بين دو تلقيح بر فراسنجه هاي مختلف دركل دوره آزمايش (ميانگين +انحراف معيار)

فراسنجه

روش اول تلقيح ()M1

روش دوم تلقيح ()M2

اثرات معني دار

درصد تخم گذاري

65/84 +14/23 a

67/58 +14/24 a

Ns

درصد جوجه دهي كل

61/05 +22/44 a

46/45 +18/25 b

**

درصد نطفه داری

76/25 +19/12 a

53/90 +19/83 b

**

درصد جوجه دهي تخم مرغ هاي بارور

74/17 +21/24 a

68/65 +22/77 a

ns

** ns ،P > 0/05 * P > 0/01:معني دار نيست

جدول  -4اثرات متقابل روش تلقيح و فاصله زماني بين دو تلقيح بر فراسنجه هاي مختلف در كل دوره آزمايش (ميانگين +انحراف معيار)

فراسنجه

M1T1

M1T2

M2T1

M2T2

اثرات معني دار

درصد تخم گذاري

64/61 +13/8 a

70/07 +12/0 a

67/06 +14/8 a

65/00 +16/1 a

ns

درصد جوجه دهي كل

56/25 +23/63 a

39/57 +16/4 b

65/84 +20/5 a

53/85 +17/4 a

**

درصد نطفه داری

73/31 +19/3 a

48/21 +21/0 c

79/20 +18/4 a

60/04 +16/8 b

**

درصد جوجه دهي تخم مرغ هاي بارور

71/23 +21/2 a

63/64 +22/3 a

77/10 +21/3 a

74/04 +22/4 a

ns

** ns ،P > 0/05 * P > 0/01:معني دار نيست
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