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  چکیده

چالش در اصالح دام  یک همواره بعنوان گذارد، ی و کاهش عملکرد دام م ي که بر صفات اقتصاد ی اثرات نامطلوب یل به دل یشاوندي خو یزش آم 

زانی م ي شده برا گزارش ر ی مهم است. مقاد یار بهبود پاسخ به انتخاب بس ي سطح مناسب برا یک در یشاوندي خو یزش مطرح بوده است. کنترل آم 

خونی بر اثر هم ی بررس هدف با کنونیاست. پژوهش متفاوت بوده نشخوارکنندگان کوچک مختلفي هات ی خونی در جمع از هم ی افت ناش 

) در  YW( سالگی ) و وزن یک 9MW( ی ماهگ 9)، وزن 6MW( ی ماهگ 6)، وزن WW( )، وزن شیرگیري BWتولد (رشد، شامل وزن صفات 

تکنیک  ک ی خونی انجام شد. فراتحلیل هم از ی افت ناش ي واحد برا ي به مقدار ی اب ی دستبه منظور و ل ی به روش فراتحل نشخوارکنندگان کوچک 

 Comprehensive( افزار جامع متاآنالیز. در این پژوهش از نرم است هاي پیشین در پژوهش شده گزارش ج ی ادغام نتاي برادی مف ي ابزار آماري و 

Analysis-Meta ( آوري شده، استفاده شد. آزمون مطالعه جمع 22هاي براي واکاوي دادهQ و آمارهsquared-I )2I جهت مشخص کردن (

مطالعه   یک بردن    ین با از ب )  Sensitivityاسب آنالیز مورد استفاده قرار گرفت. همچنین آنالیز حساسیت ( ناهمگنی میان مطالعات و انتخاب مدل من 

). همچنین P>0/ 01دار شد ( براي تمام صفات معنی Qآمده آزمون دست . مقدار به انجام شد ی کل یج ثابت بودن نتایص تشخ ي زمان برا یک در 

ها استفاده مدل اثرات تصادفی در واکاوي داده 2Iو آماره Qدرصد برآورد شد. با توجه به نتایج آزمون 50براي تمام صفات باالتر از 2Iآماره 

) مشخص شد. نتایج حاصل از این فراتحلیل نشان داد که به ازاي Egger’s regression testشد. اریبی انتشار مطالعات با آزمون تابعیت ایگر ( 

  0/ 067و 0/ 013، 0/ 035، 0/ 054، 0/ 005با برابر خونی براي صفات مورد مطالعه به ترتیب خونی، افت ناشی از هم یش یک درصد هم افزا 

  ) شد. p>0/ 05دار ( اثرات همخونی براي صفات وزن تولد و وزن شیرگیري معنی باشد، که در این میان کیلوگرم می 
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ABSTRACT
Because of undesirable effects on economic traits and performance of animals, the inbreeding has always been a challenge 
in animal breeding. Control of inbreeding at an appropriate level for improving the response to selection is very important. 
Reported values for inbreeding depression rates varied across populations of small ruminants. The present study aimed to 
investigate the effect of inbreeding on growth traits, including birth weight (BW), weaning weight (WW), sixth month 
weight (6MW), ninth month weight (9MW) and yearly weight (YW) in small ruminants. A meta-analysis was performed in 
order to obtain a more precise estimation of inbreeding depression. Meta-analysis is an analytical technique designed to 
summarize the results of multiple studies. Comprehensive Meta-Analysis software was used to analyze data. Cochran’s Q
test and I-squared (I2) statistic were used to quantify heterogeneity of studies and select the appropriate analysis model. A 
sensitivity analysis was applied by removing one study at a time to detect stability of overall results. Publication bias among 
studies was determined using the Egger’s regression test. The results of this meta-analysis showed that the inbreeding 
depression per one percent increase in inbreeding for BW, WW, 6MW, 9MW and YW were -0.004, -0.054, -0.035 -0.13 
and -0.067 kg, respectively. In addition, inbreeding effects were significant for BW and WW (p <0.05).

Keywords: Body weight traits, inbreeding depression, meta-analysis, sheep and goat.
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  مقدمه

کاهش بر نامطلوبی که آثار دلیل ه ب 1آمیزش خویشاوندي

در یک چالش دارد همواره میانگین صفات اقتصادي 

کیدر ي شاوند ی خوزشی آم. کنترل است اصالح دام بوده 

مهم ار ی به انتخاب بسبهینه پاسخ ي سطح مناسب برا 

ترین پیامد آمیزش خویشاوندي افزایش افراد مهم .است 

در حیوانات خونی هموزیگوت در جمعیت و ایجاد هم 

. ) Van Wyk et al., 2009است ( 

هاي اي به صورت گلهدر پرورش حیوانات مزرعه

هاي تحقیقاتی، احتمال بسته و کوچک در ایستگاه

خونی و مشکالت ناشی از آن وجود دارد ایجاد هم

(Maximini et al., ها به دلیل در این ایستگاه.(2011

تعداد کم حیوانات و کوچک بودن اندازه مؤثر جمعیت 

)Ne خویشاوند بسیار ي افرادگیرجفت )، جلوگیري از

دشوار است، آنچه که به دنبال آن منجر به افزایش 

 Drobikشود (همخونی و از بین رفتن تنوع ژنتیکی می

& Martyniuk, 2016(ب نامطلویکیعدم تنوع ژنت

را با  هانژاديسازگارییپاسخ انتخاب و توانایرااست، ز

 Van Wykکند (یمحدود میندهآیطها و شرافرصت 

et al., آلل دوصورت احتمال اینکه خونی بههم).2009

در هر لوکوس منشأ یکسانی داشته باشند، تعریف 

با خویشاوندکه افراد ،افتدشود و زمانی اتفاق میمی

,.Parland et al)د ته باشنهم آمیزش داش 2007)  .

Falconer & Mackay(1989)خونی را همآثار

،یکیژنتانسیمجدد وارعیتوز،یتیگوسیهموزشیافزا

يهانیکشنده و کاهش عملکرد اليهاژنشیدایپ

ر ساختار ییخونی باعث تغهم.گزارش کردندخون هم

یصفاتیپین فنوتیانگیمت و کاهشیجمعیک یژنت

ییا کارایت تولیدمثلی یکه با ظرفشودمی

و عملکرد یستگیارتباط دارند. کاهش شایک یولوژیزیف

از یناشافترا یشاونديخویزشافراد حاصل از آم

یدر اثر کاهش فراوانیند که گویم2یخونهم

نامطلوب در يهاژنیشو افزایگوتهتروزيهایپژنوت

,Weigelباشد (یجامعه م از ت رشد ). صفا2001

که به لحاظ باشندمییاهليهاترین صفات داممهم

  .دنت فراوان داریاهمياقتصاد

1. Inbreeding
2. Inbreeding Depression

Negussie et al.(2002)نتاج از4031یبا بررس

یگوسفندان هارو افت ناشدرشیم904و قوچ185

صفات وزن يرا برایدرصد همخونکیشیاز افزا

را یسالگیکو یماهگ6وزن ،يریرگیتولد، وزن ش

- 1030/0و -0308/0، -0065/0، 0035/0بیترتبه

کاهش ن پژوهش یدر اگزارش کردند.لوگرمیک

گزارش نشده بود.داریمعنمیانگینی در هیچ وزنی 

Mirzaee Ilaly et al.(2017)را به تیتابعبیضر

صفات وزن يخونی براهمشیدرصد افزاکیيازا

یسالگیکو یماهگ9،یماهگ6تولد، وزن شیرگیري، 

، -72/7، -46/1بیبه ترتي را در گوسفندان سنگسر

ند که از اه کردگزارشگرم -46/20و 92/20، 87/14

پژوهش در.)P<05/0نبود (داریمعنينظر آمار

، ضریب 3دیگري بر گوسفندان نژاد السنبرگ دورمر

خونی را براي وزن تولد و وزن شیرگیري تابعیت از هم

 Van(گرم گزارش کردند6/92و -4/6ترتیب به 

Wyk et al., 2009.(Dorostkar et al.(2012) در

مطالعه روي گوسفند مغانی افت ناشی از همخونی را 

ماهگی به ترتیب 12و 9، 6، 3براي صفات وزن تولد، 

Mandal. نمودندگرم گزارش 42و 19، 26، 291، 7

.et al(2005) افت ناشی از یک درصد افزایش

بر صفات وزن 4يمظفرنگارخونی در گوسفندان هم

ی را به سالگیکماهگی و 9ماهگی، 6تولد، شیرگیري، 

گرم گزارش -112و -129، -75، -48، -10ترتیب 

بودداریمعنياز نظر آمارنمودند این میزان کاهش

)05/0<pز اي دیگري بر روي بزهاي مرخ). در مطالعه

Rashidi et al.(2015) ضریب تابعیت وزن تولد و وزن

گرم -5/16و -1/3خونی را به ترتیب شیرگیري از هم

  گزارش کردند.

خونی از هم ی افت ناشزان ی م ي شده برا گزارش ر ی مقاد 

متفاوت نشخوارکنندگان کوچکمختلفيها ت ی در جمع 

يخونی براهم ناشی ازاز افت ی و مقدار مشخص ، بوده 

باشد. از ی دهندگان نمدر دسترس پرورش ت رشد، صف 

اثرات ي شده رو انجام ي های آنکه بررس ل ی لبه د ی طرف 

مختلف يمختلف، با اندازه نمونه ط ی خونی تحت شراهم 

و سه ی مقا ب، ی ترک ،د دارن یمتفاوت جی و نتا شده انجام 

3. Elsenburg Dormer
4. Muzaffarnagari
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یابی ها و دست پژوهش نی حاصل از ا ج یخالصه کردن نتا 

خونی هم ی به منظور برآورد اثرات واقع ی کل جه ینت کی به 

بدون به کار بردن قواعد ، يمرور يها ی بررس قی از طر 

حاصل، صحیح نبوده و ج ی نتا ب ی ترک ي مناسب براي آمار 

به صحت الزم تنها با ی ابی مهم به منظور دست امر ن ی ا 

 et Borenstein( شودی پذیر مامکان 1فراتحلیلکیانجام 

al., 2011 (.  

جیادغام نتايبرادیابزار مفکیفراتحلیل

ياشده در مطالعات مختلف و ارائه مجموعهگزارش

تحلیل وتجزیهوجینتايآورها با جمع بزرگ از داده

يها، دادهفراتحلیل. در )1(شکل استهادادهنیا

يهاع دادهیشوند بلکه با تجمید نمید تولیجد

طیها شراجوانب مختلف آنیبررسن و یشیمطالعات پ

جه واحد و یک نتیتا ، گرددیجاد میتر اقضاوت صحیح

هاي یافته . تلفیق(Glass, 1976)گرددتر حاصل کامل

صورت وزنی و یا  بهتوانمیرا مطالعات پیشین 

در این میان، ). Tyson, 1989انجام داد (غیروزنی 

یک یژنتيامترهاتوجه به مسئله تفاوت در برآورد پار

باپژوهش کنونیدارد.ت یمختلف اهمدر مقاالت

رشد  خونی بر صفات اثر همیبررسهدف

به منظورولیبه روش فراتحلنشخوارکنندگان کوچک

خونیاز همیافت ناشيواحد برايبه مقداریابیدست

نیایمقدار واقعدر دسترس قرار دادنو همچنین

برآورد يدهندگان براشپروراریعملکرد در اختکاهش

پذیرد.میاز آن صورت یناشیمالانیز

  

  هامواد و روش

  شدهآوري مطالعات انجام صفات مورد مطالعه و جمع 

خونی در نشخوارکنندگان کوچک درافت ناشی از هم

6وزن شیرگیري، وزن ،صفات رشد (شامل وزن تولد

ی) مطالعه شد. سالگیکماهگی و وزن 9ماهگی، وزن 

هاي حساس و واژهها و مجالت فارسی زبان در پایگاه 

اثر "، "خونیافت هم"، "خونیهم "مانند کلیدي 

جستجو "صفات رشد"و "بز"، "گوسفند"، "خونیهم

ها و مجالت معتبر شدند. همچنین در پایگاه

 PubMed ،Scienceیسی زبان شامل الکترونیکی انگل

Direct،Wiley وSpringer بترکیبا استفاده از

,”inbreeding”, “inbreeding depression“هاي ه کلم

“growth”, “traits”, “Sheep”, “goat”,  با استفاده از

شدند. همچنین از جستجو orو and+،عملگرهاي

لی و خارجی هاي داخشده در کنفرانسهاي ارائهمقاله

  نیز استفاده شد.

  

  
  شکل شماتیک از متاآنالیز براي مطالعه افت ناشی از همخونی.1شکل 

Figure 1. schematic diagram of meta-analysis of inbreeding depression

  
1. Meta-Analysis
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  معیار انتخاب و حذف مطالعات 

  در پژوهش کنونی، مطالعاتی انتخاب شدند که  

خونی افت ناشی از هم -2داراي متن کامل بودند؛ -1

اندازه -3را براي صفات مورد نظر برآورد کرده بودند؛ 

نمونه (تعداد دام) را براي صفات گزارش کرده بودند؛  

) را SE) یا خطاي استاندارد (SDانحراف معیار(-4

صورت زیر گزارش کرده بودند. معیار حذف مقاالت به

اراي مقاالتی که فقط د-2مروري؛ مقاالت-1:بود

مقاالتی که -4مقاالت تکراري؛ -3چکیده بودند؛ 

  اطالعات کافی را گزارش نکرده بودند.

  
هااستخراج داده

ه سندیاطالعات مربوط به هر مطالعه از جمله نام نو

(تعداد دام)، افت سال انتشار مقاله، اندازه نمونه،اول

یا انحراف معیاراریاشتباه معصفت و خونی همناشی از 

براي هر خونیهم ناشی ازافتياز برآوردهاکیهر 

  .)1(جدول گردیدیک از صفات مورد مطالعه استخراج 

،یف ی نمودار قم یترس ي برانکه یا ل ی در واقع به دل 

نی بی ناهمگنی بررسي برا ن ی و همچنی نمودار جنگل 

اری مع انحراف در دسترس بودن) Q(آزمون مطالعات 

شده اشتباه معیار گزارش مواردي که است؛ در يضرور 

  بود از معادله زیر جهت محاسبه اشتباه معیار استفاده شد:

)1(  

تعداد نمونه �اشتباه معیار و SEکه در این معادله 

خونی در مطالعات به صورت باشد. افت ناشی از هممی

.شود) گزارش میβ(1ضریب تابعیت

  

  یل فراتحلیندر امورد استفادهمطالعات یاتخصوص. 1جدول 

Table 1. Characteristics of studies included in this meta-analysis

Study Year of publication Species Breed
Inbreeding depression

BW WW 6MW 9MW YW

Boujenan & Chami 1997 Sheep Sardi 0.0001 0.0056 - - -

Boujenan & Chami 1997 Sheep Beni guil -0.0061 -0.0469 - - -

Barczak et al. 2009 Sheep Wielkopolska breed-1 -11.8 - - - -

Barczak et al. 2009 Sheep Wielkopolska breed-2 -10.5 - - - -

Barczak et al. 2009 Sheep Polish merino -3.7 - - - -

Barczak et al. 2009 Sheep East fresian -12.09 - - - -

Barczak et al. 2009 Sheep White-head mutton 16 - - - -

Barczak et al. 2009 Sheep Black-head mutton -0.1 - - - -

Barczak et al. 2009 Sheep Prolific-meat line -6.4 - - - -

Barczak et al. 2009 Sheep Meat line in dorsety -3.5 - - - -

Hossein-zadeh 2012 Sheep Moghani -0.009 0.057 -0.08 -0.045 -0.159

Gholizadah 2016 Sheep Baluchi -0.001 -0.01 -0.02 -0.01 -0.131

Negussie et al. 2002 Sheep Horro 0.0035 -0.0063 -0.03 - -0.103

Mandal et al. 2005 Sheep Muzaffarnagari -0.01 -0.048 -0.08 -0.129 -0.112

Ceyhan et al. 2011 Sheep Ceyhan 0.0245 -0.0234 - - -

Mokhtari et al. 2014 Sheep Iran-Black -0.007 -0.037 - - -

Rashidi et al. 2015 Goat Markhoz -0.0031 -0.0165 - - -

Dorostkar et al. 2012 Sheep Moghani -0.007 -0.291 -0.03 -0.019 -0.042

Norberg & Sorensen 2007 Sheep Texel -0.11 - - - -

Norberg & Sorensen 2007 Sheep Oxford Down -0.088 - - - -

Norberg & Sorensen 2007 Sheep Shropshire -0.082 - - - -

Mirzamohamadi 2014 Sheep Iran-black -0.009 -0.029 - - -

Yeganeh pour 2015 Sheep Lorestan native -0.004 -0.0203 -0.25 -0.0045 -

Alsheikh 2005 Sheep Egyptian barki -0.006 -0.015 - - -

Analla et al. 1999 Sheep Merino -0.13 -0.65 - - -

Eteqadi 2013 Sheep Guilan province 0.0055 0.02841 0.02 - -

Mardi et al. 2014 Sheep Makooei 0.0012 -0.0664 -0.1 -0.083 -0.0756

Rostami Zade 2017 Goat Rayeni Cashmere -0.0084 0.4472 0.146 -0.79 -0.5298

Yavarifard et al. 2014 Sheep Mehraban 0.00634 0.01468 0.048 0.00409 0.0986

Ercanbrack & Knight 1991 Sheep Rambouillet -0.008 -0.114 - - -

Ercanbrack & Knight 1991 Sheep Targhee -0.014 -0.116 - - -

Ercanbrack & Knight 1991 Sheep Columbis -0.002 -0.087 - - -

Almasi 2013 Goat Markhoz -0.5 -4.8 - - -

Van Wyk 2009 Sheep Elsenburg Dormer -0.008 -0.099 - - -

  
1. Regression

�� =
��

√�
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توان از براي انجام فراتحلیل به طور مستقیم نمی

استفاده کرد، به همین دلیل از طریق ضریب تابعیت 

1معادله ذیل ضریب تابعیت به ضریب همبستگی

و براي آنالیز (Peterson, & Brown, 2005)تبدیل شد 

در فراتحلیل از ضریب همبستگی مطالعات

آمده استفاده شد.دستبه

)2(  � = � + 0.05�

براي �ضریب تابعیت و βکه در این معادله 

مثبت برابر یک و براي ضرایب تابعیتضرایب تابعیت

  .باشدمنفی برابر صفر می

  

  هاآنالیز داده

افزار جامع هاي جمع آوري شده از مطالعات با نرم داده 

بر لی در فراتحل مورد آنالیز قرار گرفت. (CMA)2متاآنالیز

(آثار مناسب ي مدل آماري ناهمگنی میان مطالعات مبنا

براي مشخص نمودن .د ی گرد انتخابثابت یا تصادفی) 

ها از ناهمگنی و انتخاب مدل مناسب جهت آنالیز داده 

) استفاده گردید Cochran, 1954کوکران ( Qآزمون 

). این آزمون داراي توزیع کاي اسکور است و 3(معادله 

نماید که ناهمگنی میان فرضیه صفر این آزمون بیان می 

ها به دلیل شانس بوده و ناهمگنی میان نتایج مطالعات تن

دار نیست. نتایج این آزمون براي تمامی صفات مورد معنی 

  ).P>0/ 01دار بود (مطالعه معنی 

)3(  � = � �� (�� − ��)�

برآورد ��وزن هر مطالعه، ��که در این معادله 

  yهر مطالعه از پارمتر برآورد��حاصل از فراتحلیل و 

  باشد.در جامعه می

Qبا این وجود در برخی شرایط حتی اگر آزمون 

ي انجام شود، لزوماً نشان دهندهدار میغیر معنی

باشد گرفتن مطالعات در شرایط مشابه نمی

)Vesterinen et al., 2014.(مسئله، ینغلبه بر ايبرا

یینتعيبرا) 2I), 2003.et alHigginsهاز آمار

درصد استفاده 100تا 0مطالعات با دامنه یناهمگن

  ن دهنده نشادرصد 50بیشتر از 2Iکه )4(معادله شد

و بایستی از مدل اثرات است یادمتوسط تا زیناهمگن

).Vesterinen et al., 2014(تصادفی استفاده شود

1. Correlation
2. Comprehensive Meta-Analysis

یکمطالعه در یکبردن ینبا از ب،3آنالیز حساسیت

. انجام شدیکلیجنتاابت بودنثیصتشخيزمان برا

همچنین اریبی انتشار با استفاده از آزمون تابعیت ایگر 

(Egger’s regression test) مشخص و نمودار قیفی

  ).Egger et al., 1997شد (براي هر آنالیز رسم 

)4(  �� = ��� �
� − � − �

�
�

مقدار بدست آمده از آزمون Qکه در این معادله 

Q وkباشد.عداد مطالعه میت

  

نتایج و بحث

  ویژگی مطالعات 

مقاله مورد بررسی قرار گرفت که  49براي صفت رشد 

در بعضی از این مقاالت بیش از یک نژاد مورد مطالعه 

به دلیل مقاله27مقاله 49قرار گرفته بود. از این 

خونی، ناشی از همگزارش نکردن ضریب تابعیت افت 

اندازه نمونه، خطاي استاندارد یا انحراف معیار و 

اطالعات کافی حذف شدند. براي صفات وزن بدن،

ماهگی و وزن 9ماهگی، وزن 6وزن شیرگیري، وزن 

مطالعه در 7و 8، 10، 20، 22ی به ترتیب سالگیک

  آنالیز فراتحلیل استفاده شد. 
  

  یناهمگنیابیارز

) 2عات در (جدولگنی و ناهمگنی مطالنتایج آزمون هم

براي صفات وزن 2Iشده است. نتایج آزموننشان داده 

ماهگی و 9ماهگی، وزن 6تولد، وزن شیرگیري، وزن 

، 891/99، 807/98ی به ترتیب برابر سالگیکوزن 

درصد برآورد شد. با 601/88و 356/82، 934/98

تر بزرگ توجه به اینکه عدد به دست آمده براي آزمون 

براي 4درصد است، بنابراین از مدل تصادفی50از 

میان مدل اثر ثابت  تفاوتانجام فراتحلیل استفاده شد. 

با مدل اثر تصادفی در این است که در مدل اثر 

اي، واریانس تصادفی عالوه بر واریانس درون مطالعه

بین مطالعات نیز در محاسبه در نظر گرفته خواهد شد 

(Vesterinen et al., 2014) .  
  

  

  

3. Sensitivity
4. Random-effects
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  صفات مورد مطالعه  ي برا   ی آزمون ناهمگن یج نتا   . 2  جدول 

Table 2. Results of heterogeneity test for studied traits

Model
Heterogeneity analysis

Trait
I-squaredP-valueQ-value

Random98.8070.0012850.060BW
Random99.8910.00120150.925WW
Random98.9340.001844.3416MW
Random82.3560.00139.6749MW
Random88.6010.00152.637YW

  

  آزمون حساسیت و اریبی انتشار

اثر هر مطالعه یابیارز يبرا یت تحلیل حساس وتجزیه 

به دست یجنتا p-valueروي یل فراتحل ین در ا موجود 

انجام شد.ها و آنالیز مجدد داده مطالعه یک حذف با آمده 

هاي بر روي سالگی مطالعه در صفات وزن تولد و وزن یک 

نتایج آزمون تأثیرگذار بودند. نتایج آزمون تابعیت ایگر در 

گزارش شده است. این آزمون براي اریب یا 3جدول 

  P-valueتوجه نااریب بودن مطالعات انجام گرفت که با 

دار سالگی معنی ون، صفت وزن یک حاصل از این آزم 

 )01/0<p 6) و صفات وزن تولد، وزن شیرگیري، وزن

دار بودند. این نتایج ماهگی غیرمعنی 9ماهگی و وزن 

حاکی از این است که بین مطالعات انتخاب شده براي 

سالگی، اریبی انتشار وجود دارد اما فراتحلیل وزن یک 

  ت وجود ندارد.براي سایر صفات هیچ اریبی بین مطالعا 

  

  مورد مطالعه صفاتيبرایگرایتآزمون تابعیجنتا.3جدول 
Table 3. Results of Egger’s regression test for studied 

traits
P-valuedf*Trait
0.31333BW
0.35221WW
0.30886MW
0.34569MW
0.0015YW

*df: degree of freedom

  

فراتحلیل نتایج 

خونی بر صفات رشد با نتایج حاصل از فراتحلیل اثر هم 

شده نمایش داده 4استفاده از مدل تصادفی در جدول 

  است.  

  

  صفات مورد مطالعه يبرایلفراتحلیجنتا.4جدول
Table 4. Results of meta-analyses for studied traits

P-
value

Upper 
limit

Lower 
limit

Correlation 
coefficient

Sample 
size

# BreedTrait

0.001-0.002-0.006-0.00426326535BW
0.001-0.044-0.064-0.054111506 23WW
0.4790.064-0.134-0.03552843106MW
0.5250.026-0.052-0.0132376289MW
0.1010.032-0.166-0.067210567YW

فراتحلیل، شده در همبستگی محاسبه ، این جدول در 

تعداد نژاد مورد مطالعه، حد باال وحد پایین، تعداد کل 

صفات ارائه شده است. همبستگی P-valueحیوانات و 

9ماهگی، 6براي وزن تولد، وزن شیرگیري، وزن 

، -054/0، 005/0سالگی به ترتیب برابر ماهگی و یک

  لوگرم محاسبه شد.کی-082/0و -013/0، -032/0

نمودار جنگلی براي صفت وزن تولد 2شکل در 

خونی بر شده است. در این نمودار اثر همنمایش داده 

آن به همراه خطاي 1هر مطالعه و حدود اطمینان

شده استاندارد و نتیجه کلی فراتحلیل نمایش داده 

شود نتیجه طور که مشاهده می ناست. هما

خونی ازاي هر یک درصد افزایش همآمده بهدستبه

با حدود اطمینان (یلوگرمک-005/0صفت وزن تولد 

باشد که این نتیجه کیلوگرم) می-002/0تا - 006/0

دار این با معنی).p>05/0(دار بودیاز نظر آماري معن

توان نتیجه گرفت که همخونی وزن در فراتحلیل می

داري بر وزن تولد دارد و با افزایش هر یک اثر معنی

گرم کاهش 5درصد همخونی وزن تولد به میزان 

داري هر کدام از براي تشخیص معنی خواهد یافت.

  P-valueتوان از مطالعات و نتیحه فراتحلیل هم می

شده و هم از همپوشانی حدود اطمینان محاسبه

) در نمودار جنگلی 0.00مطالعات روي خط صفر (

استفاده کرد. همچنین براي تمام مطالعات به صورت 

جدا با توجه به حدود اطمینان آن مطالعه خطوط افقی 

اي که بازه حدود اطمینان رسم شده است، هر مطالعه

هاي زرگتري دارد. دایرهآن بیشتر باشد، خط افقی ب

(تعداد موجود در وسط حدود اطمینان اندازه نمونه

دام) آن مطالعه است. مطالعات با اندازه نمونه بزرگتر  

باشند. در آزمون تري می هاي بزرگداراي دایره

حساسیت براي وزن تولد با حذف نتایج مطالعه 

Norberg & Sørensen(2007)دار شدن بر روي معنی

فراتحلیل تأثیرگذار بود. این بدین معنی است، با نتیجه

دار حذف مطالعه وزن تولد در آنالیز فراتحلیل معنی

تواند به دلیل باال بودن افت شود. این نتیجه مینمی

  برآورد شده در این پژوهش باشد.ناشی از همخونی

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Correlation and 95% CI
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هاي افقی سیاه در نمودار نشان دهنده حدود اطمینان هر مطالعه نمودار جنگلی وزن تولد با استفاده از مدل تصادفی، خط .2شکل 

  است. یلفراتحلیجهدهنده نتنمودار نشان است، لوزي پایین 

Figure 2. Forest plot for birth weight using random-effects model; black horizontal line is indicative of confidence 
interval for each study; Diamond located in the bottom of plot represents summary of results

  

نمودار جنگلی براي صفت وزن شیرگیري را، 3شکل 

خونی براي وزن شیرگیري دهد. افت ناشی از هم نشان می 

با ( یلوگرم ک- 0/ 054خونی، درصد افزایش هم ازاي یک به 

کیلوگرم) برآورد شد -044/0تا -0/ 064حدود اطمینان 

 )05/0<p .( با توجه به نتیجه کلی فراتحلیل همخونی اثر

داري بر وزن شیرگیري دارد و افزایش یک درصد معنی 

  گرم این وزن خواهد شد.  54همخونی باعث کاهش 

ماهگی براي 6نمودار جنگلی صفت وزن ،4شکل 

خونی براي دهد. افت ناشی از همنشان میمطالعه را9

خونی، ماهگی به ازاي یک درصد افزایش هم6وزن 

تا -118/0کیلوگرم (با حدود اطمینان -032/0

دار کیلوگرم) برآورد شد که از نظر آماري معنی056/0

بر یه همخونگرفت کیجهنتتوانیم). p<05/0(بودن

بیشترین افت ندارد.يداریاثر معنیماهگ6وزن 

  Yeganeh pour(2015)ماهگی را 6خونی وزن هم

براي گوسفندان بومی استان لرستان گزارش کرده 

هر مطالعه از يبرایوجود چون وزن نسبینبا ااست 

  Eteqadi (2013)مطالعه باشد،یمیاراشتباه معیقطر

  .داشته استیینهایجهنتيبر رورا تأثیریشترینب

ماهگی 9نمودار جنگلی صفت وزن 5در شکل 

مطالعه نشان داده شده است. افت ناشی از 15براي 

خونی براي خونی به ازاي یک درصد افزایش همهم

کیلوگرم (با حدود اطمینان -013/0ماهگی 9وزن 

کیلوگرم) برآورد شد. افت ناشی از 026/0تا -052/0

دار نبودماهگی معنی9خونی براي وزن هم

)05/0>P.(ینبر اداريیاثر معنیهمخونیجهدر نت

بیشترین Mandal et al.(2005)وزن نخواهد گزاشت.

ماهگی را براي 9خونی وزن ناشی از همافت

  گزارش کرده است.يمظفرنگارگوسفندان 

سالگی براي نمودار جنگلی صفت یک 6در شکل 

خونی هم هفت مطالعه نشان داده شده است. افت ناشی از  

ازاي هر یک درصد افزایش در برآورد شده در فراتحلیل به 

تا 0166/0با حدود اطمینان ( یلوگرم ک - 067/0خونی هم 

آمده از نظر دست کیلوگرم) برآورد شد. مقدار به 032/0

وزن ین ایل از فراتحل). p<0/ 05نشد (دار آماري معنی 

وزن بر داريی اثر معن ی گرفت که همخونیجه نتتوان ی م 
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سالگی آزمون حساسیت براي وزن یک ندارد. سالگییک 

داري بر روي معنی Yavarifard et al.(2014)مطالعه 

نتیجه فراتجلیل تأثیرگذار بود. بدین معنی با حذف 

سالگی مطالعه در آنالیز نتیجه فراتحلیل براي وزن یک 

دار خواهد شد. در این پژوهش ضریب تابعیت وزن معنی 

تواند دلیل باشد، که می همخونی مثبت می سالگی ازیک 

  اثر این پژوهش بر نتیجه فراتحلیل باشد.

نشان 7نمودارهاي قیفی صفات رشد در شکل 

اي از اثر سادهیپراکندگیفیقينمودارهااند. داده شده

بر اساس اندازه مطالعه يکه از مطالعات فردیمار رات

 ,Sterne & Harbord(دهد، نشان میشودیبرآورد م

میزان افت اثر هر مطالعه (يهانداز،محور افقی). 2004

خونی) و محور افزایش همناشی از هر یک درصد 

مطالعات معیار مربوط به هر یک از اشتباه،عمودي

که این فرضیه بنا شده استنمودار قیفی بر پایهاست. 

د اندازه اثر ابیمیهر چه دقت هر مطالعه افزایش

حاصل از یجنتاینبنابرا، تر خواهد بودمطالعه بزرگ 

نمودار ياي در انتهابه طور گستردهچکمطالعات کو

تر محدود مطالعات بزرگ ینپراکنده خواهد شد و در ب

بودن مطالعات، طرح نمودار یبدر صورت ناار.شودمی

 & Sterneشد (خواهد ، وارونه یفقیکبه یهشب

Harbord, 2004.(نابراین در این نمودار نیز مطالعات ب

کوچک در دو طرف میانگین کوچک با اندازه اثر

تِ مطالعه، اندازه اثر صحپراکنده بوده و با افزایش 

یندر ا.قرار گرفته استتر و حول میانگینبزرگ 

متفاوت یانگینمطالعات در دو سمت میعتوزها، نمودار

يهادادهینهمچن.ستامتقارن یفقینبنابرانیست،

مطالعات و یجنتایناهمگنهدهندنشانیفخارج از ق

  .ثابت استآثارنامناسب بودن استفاده از مدل 

  

  
یدمراجعه کن2به شرح شکلیشترب یاتجزئ يبرانمودار جنگلی براي وزن شیرگیري با استفاده از مدل تصادفی،.3شکل 

Figure 3. Forest plot for weaning weight using random-effects model; for additional details refer to Figure 2 caption

  

  
  یدمراجعه کن2به شرح شکلیشترب یاتجزئ يبراماهگی با استفاده از مدل تصادفی،6نمودار جنگلی براي وزن .4شکل 

Figure 4. Forest plot for 6-month weight by random-effects model; for additional details refer to Figure 2 caption
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  یدمراجعه کن2به شرح شکلیشترب یاتجزئ يبراماهگی با استفاده از مدل تصادفی، 9نمودار جنگلی براي وزن .5شکل 

Figure 5. Forest plot for 6-month weight using random-effects model; for additional details refer to Figure 2 caption

  
یدمراجعه کن2ل به شرح شکیشترب یاتجزئ يبراسالگی با استفاده از مدل تصادفی، نمودار جنگلی براي وزن یک . 6شکل 

Figure 6. Forest plot for yearling weight using random-effects model; for additional details refer to Figure 2 caption

  

  سالگیوزن یک)Eماهگی؛ 6وزن )Cوزن شیرگیري؛ )Bوزن تولد؛ )A. نمودار قیفی براي اریبی مطالعات 7شکل 
Figure 7. Funnel plots for the publication bias, A) birth weight; B) 3-month weight; C) 6-month weight; 

D) 9-month weight; E) yearling weight
  



... کوچکنشخوارکنندگاندررشدصفاتبرايخونیهم افتارزیابیبهرامی و همکاران:   240

  

  گیري کلینتیجه

  آثار است که یلمطالعه فراتحلیکحاضر پژوهش

را بر صفات رشد، در نشخوارکنندگان کوچک یهمخون

ینمطالعه اولینقرار داده است. ایرسمورد بر

یکيآوراست که با استفاده از جمعيامطالعه

حاصل از یجادغام نتایقبزرگ از طرادهمجموعه د

مختلف گوسفند و بز يمطالعات انجام شده در نژادها

یدر رابطه با اثر همخونینانیقابل اطمیجبه نتایادن

با پژوهش،ینادر.استیافتهصفات رشد دست يرو

تمام واکاوييانجام شده برايهاتوجه به آزمون

یجاستفاده شد. نتایاز مدل تصادفیلصفات در فراتحل

بر یهمخوننشان داد کهیلفراتحلینحاصل از ا

  وزن شیرگیري ووزن تولداولیه رشد شاملصفات

  بر صفات وزن یهمخون.داردداريیو معنیاثر منف

و یمنفاثریسالگیکی وماهگ9ی،ماهگ6

  دارد.داريیرمعنیغ
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