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 چکیده
 نژاد گوسفندان در مختلف سنین در وزن اتصف ژنتیکی های فراسنجه برآورد بر خونیهم تأثیر بررسی حاضر مطالعه از هدف   

 تا 1611 سال از مغان، آباد جعفر نژاد اصالح ایستگاه در مغانی گوسفندان رأس 11721 اطالعات از حاضر تحقیق در. بود مغانی
 و اریتکوو صورتبه خونیهم گرفتن نظر در بدون و با صفتی تک مدل از استفاده با ژنتیکی های فراسنجه. شد استفاده 1631

 صفات بر خونیهم تاثیر و خونیهم ضریب برآورد برای ترتیببه WOMBAT و CFC افزارهاینرم. شدند برآورد بندیطبقه
 صفات تمامی بر سن و جنس فصل،-سال ثابت اثرهای و حیوان اثرتصادفی که داد نشان  واریانس تجزیه نتایج. شد استفاده

 1/21 و درصد 17/1 و 4/1 خونهم افراد و جمعیت خونیهم ضریب میانگین(.  .>p 10/1) داشت داری معنی تأثیر بررسی مورد
 ترتیببه ماهگی 11 و 44 ،61 ،24 ،12 ،3 ،1 ،6 تولد، وزن صفات برای خونی هم افت برآورد. بودند خونهم هادام از درصد

 مستقیم پذیریوراثت. آمد دستبه وگرمکیل -163/1 و 717/2 ،-147/1 ،-104/1 ،417/1 ،-143/1 ،121/1 ،116/1 ،-11/1
به 26/1 و 12/1 ،21/1 ،21/1 ،11/1 ،27/1 ،11/1 ،14/1 ،17/1 ماهگی 11 و 44 ،61 ،24 ،12 ،3 ،1 ،6 تولد، هایوزن برای

 برآورد بر متوسط تا کم تاثیر ژنتیکی پارامترهای برآورد هایمدل در خونیهم دادن قرار که داد نشان نتایج. شدند محاسبه ترتیب
 مناسب مدیریت برترو نرهای با  دور هایتالقی از استفاده افزایش با توانمی که داد نشان نتایج همچنین. داشت پذیریوراثت

 .نمود جلوگیری خونیهم حد از بیش افزایش از ناشی بار زیان اثرات از  هاگله در ژنتیکی
 

 خونیهای ژنتیکی، هم ، فراسنجهکلیدی: صفات وزن گوسفند مغانی هایهواژ
 

 مقدمه
بوده و  کشورای بهرهچند  نژادهای از یکی مغانی گوسفند   

اردبیل تشکیل  استان درهای پرورشی را قسمت عمده گله
بوده تولید گوشت  آنهدف اصلی پرورش  .(1،99،81) دهدمی

 سودآوری در مهمی نقش در سنین مختلف بنابراین وزن و
سازی شرایط پرورشی و اجرای بیهمنظور شبه .(99)دارد 
 های اصالح نژادی برای این نژاد، ایستگاه جعفرآبادبرنامه

آوری اطالعات تاسیس شده و در طی دو دهه اخیر به جمع
و  های بستهگله در ای پرداخته است.تولیدی و شجره

نژادی و  اصالح های، انجام برنامههای تحقیقاتیایستگاه
، خونیهم میزان افزایش موجب محدود، های از قوچ استفاده 

 از یک سو موجبشده و  تنوع اللیو  کاهش هتروزیگوسیتی

با  دیگر سوی خونی( و ازمیانگین صفات )افت هم کاهش
 و انتخاب به پاسخکاهش واریانس ژنتیکی موجب افت 

میزان  پایش و کنترل (.1،89،99) خواهد شد ژنتیکی پیشرفت
 هایبرنامه هایلویتوا از نتیکیژ حفظ تنوع برای خونیهم

صحیح  برآورداز طرف دیگر  .(8،2،99) است نژادی اصالح
ژنتیکی مختلف، نه  عواملپارامترهای ژنتیکی و اهمیت نسبی 

تنها برای حفظ نژادهای بومی، بلکه برای تعیین اهداف و 
های اصالح نژادی، درك بهتر ساز و کار ژنتیکی طراحی برنامه
ی ارزش اصالحی و  پاسخ مورد انتظار از بینصفات، پیش

 رغم تاثیر علی (.89،90)های انتخاب ضروری است برنامه
و واریانس صفات ( مختلف 99صفات ) خونی بر میانگینهم

 گیردهای ژنتیکی مدنظر قرار نمیاین عامل در ارزیابی
 (98( توحیدی و همکاران )81(. رکوعی و همکاران )99،91)

های ارزیابی حیوانات نی در مدلخوبرازش همنشان دادند که 

باعث تغییر جهت تصحیح رکوردها الزم و ضروری بوده و 
های اصالحی برآوردشده و روند ژنتیکی صفات دار ارزشمعنی

خونی های زیاد در زمینه تاثیر همرغم گزارشعلیشده است. 
( و برخی مطالعات جهت برآورد پارامترهای 99،98بر صفات )

خونی در (، تاثیر برازش هم88،82،99)در گوسفند کی ژنتی
نشده  بررسیمدل بر پارامترهای ژنتیکی در گوسفند مغانی 

بررسی تاثیر هدف با تحقیق با توجه به مطالب فوق این است. 
اصالحی های برآورد ارزشهای خونی در مدلبرازش هم

 طراحی و اجرا شد. گوسفندان مغانی وزن درصفات 
 

 هاوشمواد و ر
 اطالعات مورد استفاده در این مطالعه از یک مرکز اصالح    

 9928سال  نژاد گوسفند مغانی واقع در جعفرآباد مغان که در
کرد ژنتیکی گوسفند در استان اردبیل با اهداف بهبود عمل

های ها در گلّهها و توزیع آنمغانی و تعیین بهترین قوچ
د. در این ایستگاه تجاری منطقه تأسیس شده است، اخذ ش

وزن بدن در هنگام تولّد، وزن از شیرگیری و نیز وزن در سنین 
نظر  جانشینی افراد در عنوان معیاری برای انتخاب وباالتر به

ای مورد نیاز برای محاسبۀ اطالعات شجره شود.گرفته می
( توسط 9910تا  9999سال ) 89خونی در طی ضریب هم

)جدول  آوری شده استانی جمعمرکز اصالح نژاد گوسفند مغ
های متولد شده در دلیل عدم وجود اطالعات والدین برّهبه .(9

عنوان عنوان سال پایه و جمعیت آن بهاین سال به  ،9999سال 
اطالعات شجره در جدول یک  جمعیت پایه در نظر گرفته شد.

 آمده است.

 

ابع طبیعی ساریدانشگاه علوم کشاورزی و من  
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 902................................................................. ......................................... اد مغانیهای ژنتیکی صفات اقتصادی در گوسفندان نژخونی بر برآورد فراسنجهاثر هم

 اطالعات شجره گوسفندان نژاد مغانی -9جدول 
Table 1. Pedigree information in Moghani sheep breed 

 تعداد شجره
 99189 تعداد کلّ حیوانات

 818 پدرتعداد 
 9888 تعداد مادر

 2288 پدر و مادر مشخص
 9129 پدر و مادر نامشخص

 9929  پدر نامشخص
 281 مادر نامشخص

 9/8 متوسط تعداد نسل
 81/9 حداکثر تعداد نسل

 92/91 1تا  8اد نسل درصد حیوانات با تعد
 
خونی برای افراد توسط پس از ویرایش شجره، مقادیر هم    

 . بعد از ترکیب مقادیر شد( محاسبه 81) CFCافزار نرم
و ( 9111) اکسل هایافزاردر نرمخونی و اطالعات فنوتیپی هم

ضریب تابعیت صفات مختلف از مقادیر  ،(9119) فاکس پرو
( با Proc Mixedمدل مختلط خطی )خونی با استفاده از هم

نسخۀ  SASافزار نرمتوسط  ترین ساختار کوواریانسمناسب
و آزمون ضرایب تابعیت با استفاده از  محاسبه( 8099) 99/1

. صفات مورد بررسی در مطالعه حاضر شامل انجام شد tآزمون 
، ماهگی 1وزن  ،ماهگی 9 وزن، ماهگی 9وزن  ، دوزن تولّ

 90، وزن ماهگی 20وزن ، ماهگی 88وزن   ماهگی، 98وزن  
خونی بر برای بررسی تأثیر هم .بود ماهگی 18ماهگی و وزن 

 خونی و هم خونیهمبدون مدل  پارامترهای ژنتیکی سه
خونی به پنج همقدار)حیوانات براساس م بندی گروهصورت به

ادیر و کوواریت در نظر گرفته شد و مق گروه تقسیم شدند(
و مدل دام  Wombat  (88)افزارژنتیکی توسط نرمپارامترهای 
 مورد محاسبه قرار گرفت.تک صفتی 

 
 مدل آماری
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 در اینجا:
yijkspl: مشاهده هر صفات 

µ: میانگین کلی صفت 
ai:  اثر تصادفیiامین حیوان 
St:  اثر ایستگاهtام 
 YSSj:  اثر ثابتjسال -امین ایستگاه-( 9-800فصل=j)  

bk: ضریب تابعیت متغیر کمکی سن 
bl: ضریب تابعیت متغیر کمکی ثانوی 

agek: متغیر کمکی سن 

FS: خونی اثر ضریب همSام 
BP: خونیضریب تابعیت متغیر کمکی هم 
FP: خونیاثر ضریب هم Pام 

 اثرتصادفی باقیمانده :       
 

 نتایج و بحث
ی در جمعیت های توصیفی صفات مورد بررسمارهآ    

تعداد  ( آورده شده است.9گوسفندان مغانی در جدول )
رکوردهای صفات رشد مورد مطالعه با افزایش سن سیر نزولی 

ثبت ها یا عدم علت حذف برخی از برهتواند بهداشت که می
های پیشین در مورد نژاد مغانی نتایج با گزارش. باشدرکورد 

ثر بر صفات وزن در بررسی عوامل مو. (9،99) مطابقت دارد
سنین مختلف در گوسفندان توده مغانی نشان داد که اثر 

فصل تولد بر کلیه صفات  -تصادفی حیوان و اثر ثابت سال
مورد بررسی، اثر جنس بر وزن تولد، سه ماهگی، یک سالگی، 

جز وزن  چهار سالگی و پنج سالگی، اثر سن بر کلیه صفات به
بندی صورت کالسونی بهخ سه، چهار و پنج سالگی، اثر هم

(. اما اثر p<02/0) بوددار وزن تولد و سه ماهگی معنی بر
یک از صفات تاثیر صورت متغیر کمکی بر هیچ خونی به هم

برای  p  دلیل کوچک بودن ارزشه . ولی بداری نداشتمعنی
نظر قرار در تجزیه و تحلیل ژنتیکی بعدی مدبرخی از صفات 

 ساس اطالعات شجره محاسبه شدخونی برامقادیر هم گرفت.
خونی در  (. نتایج حاکی از آن است که میانگین هم8)جدول 

درصد با  91/9خون  درصد، برای افراد هم 8/0کل جمعیت 
. نتایج بررسی بوددرصد  092/0و حداقل  98/82حداکثر 

های خون در طی سال توزیع حیوانات و تعداد حیوانات هم
تعداد گله در  9911جز سال هدهد که ب نشان می 9910-9999

رأس حفظ شده است. همچنین بررسی تعداد  800-200حد 
خون  دهد بیشترین تعداد افراد هم خون نشان می افراد هم

 .باشدمی 9921های اخیر یعنی بعد از سال مربوط به سال
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 آمار توصیفی صفات وزن در سنین مختلف در گوسفندان مغانی -8جدول 
Table 2. Descriptive statistics of the Weight traits in different ages in Moghani sheep 

 گروه تعداد )کیلوگرم( میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات

 وزن تولد 9921 20/8 21/0 12/91
 ماهگی 9 9889 02/88 08/2 11/88
 ماهگی 9 8229 89/92 98/9 21/91
 یماهگ 1 9292 11/91 28/2 29/98
 سالگی 9 9898 21/92 88/9 91/99
 سالگی 8 121 01/22 19/1 09/91
 سالگی 9 129 81/99 19/99 11/92
 سالگی 8 228 91/92 29/99 08/91
 سالگی 2 202 82/98 90/1 99/99
 سالگی 9 291 11/99 08/1 09/99

 
 خونیشجره بر مبنای مقادیر همدر توزیع افراد  -9جدول 

Table 3. Distribution of individuals in the pedigree based on inbreeding values 
 خونیهای همگروه خونیهم فراوانی

 صفر 2999 10/19
11/88 8290 >02/0 F9/0> 
02/9 981 >9/0 F92/0> 
22/0 900 >92/0 F8/0> 
09/0 1 >8/0 F82/0> 
02/0 1 >82/0 F9/0> 
09/0 1 >9/0 F92/0> 

 کل 99189 900

 
 ت وزن در گوسفندان مغانیاصفخونی افت همبرآورد  -8جدول 

Table 4. Estimation of the inbreeding loss of weight traits in Moghani sheep 
Pصفت خونیافت هم انحراف معیار ارزش 

 وزن تولد -09/9 189/0 9288/0
 ماهگی 9 999/0 919/0 2911/0
 ماهگی 9 989/0 811/0 9189/0
 ماهگی 1 -021/0 922/0 2091/0
 سالگی 9 291/0 880/0 0291/0
 سالگی 8 -028/0 992/9 1920/0
 سالگی 9 -921/0 099/8 199/0
 سالگی 8 191/8 298/9 011/0
 سالگی 2 -991/0 0900/8 189/0
 سالگی 9 -982/2 899/99 899/0

 
های درون تواند نتیجه تأکید بیشتری بر تالقی و این امر می   

های اخیر باشد. نقص و عدم ثبت مناسب ای در طی سالگله
های اولیه و همچنین ورود گوسفندان نر از شجره در سال

تواند ها میهای مردمی را به ایستگاه در برخی از سالگله
برآورد  خونی باشد.یکی از دالیل محاسبه میانگین پایین هم

خونی(  هم)افت  خونی ضریب تابعیت صفت وزن از مقادیر هم
 . نتایجآورده شده است 9در گوسفندان توده مغانی در جدول 

خونی( برای  دست آمده )افت همهنشان داد که ضرایب ب
صفات وزن تولد، نه ماهگی، دو سالگی، سه سالگی، پنج 

البته باشد.  سالگی و شش سالگی، منفی و برای بقیه مثبت می
باال بودن  دار نبود.مقادیر برآوردشده معنی pبا توجه به ارزش 

ای با توجه به نتایج بخش محاسبه های درون گله سهم تالقی
خونی را بر بسیاری از این  خونی، انتظار منفی بودن هم هم

صفات ایجاد نموده است. ولی برخی مشکالت رکورد برداری 
نی در بین خو و کامل نبودن شجره و توزیع نامناسب مقادیر هم

خونی بر صفات  دار شدن تاثیر همرکوردها باعث عدم معنی
محققین در  های سایرنتایج با گزارش مختلف شده است.

 و کار ، درست(9اعالیی و همکاران ). تشابه داردگوسفند مغانی 

و  غالم بابائیانو  (9، بهمرام و اسرافیلی )(1 )همکاران 
را برای خونی را در گوسفند مغانی  مقادیر هم( 98همکاران )

، 2/0، )(829/8، 821/0ترتیب )بهخون و افراد همکل جمعیت 
 .گزارش کردند درصد (18/9، 29/0( و )18/9، 22/0(، )098/8

توسط  شیرگیری ازوزن و  تولد وزن بر خونیافت هم برآورد
 .(99و  98، 89 ،98 ،2، 8) است شده گزارش چندین محقق

 در بدن وزن صفات را بر همخونی اثر محدودی مطالعات   
نتایج گزارش . (8،80) اندکردهماهگی گزارش  98، نه و شش

شده از نظر مقدار و عالمت با یکدیگر تضادهایی را نشان 
تفاوت بین نتایج پژوهش حاضر و دهد که ممکن است می

 ،دلیل اختالف در اندازه جمعیتتواند بهسایر گزارشات می
م تفاوت در حج وهای مختلف خونی متفاوت در گلهمیزان هم

 های مختلف باشد.اطالعات مورد استفاده در تحقیق
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن در سنین مختلف در    

خونی  ضور همح آمده است. (8)گوسفندان مغانی در جدول 
  ششدر صفات وزن تولد، چهار، پنج و  یبند طبقه صورت به

 هنپذیری را افزایش و در صفات وزن سه، شش، وراثت یسالگ
حضور اما کاهش داده است.  یدوسالگ ، یک ویماهگ 
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پنج و  ،یماهگ  ششوزن تولد،  کواریت صورت بهخونی  هم
، یماهگ  نه، یماهگ سهرا افزایش  یریپذوراثت یسالگ  شش

مقایسه نتایج کاهش داده است.  یسالگ چهاریک، دو، سه و 
در صفات مختلف حاکی از آن است که در اکثر صفات حضور 

را افزایش  یریپذ وراثت مقدار یبندکالس صورت به یونخ هم
کواریت در اکثر  صورت بهخونی  داده است. ولی در حضور هم

تواند از تعداد  دهد و دلیل آن می موارد کاهش را نشان می
خونی و  های مختلف هم ها به ازای گروه نامساوی داده

 اشد.ب ناشی شده مورداستفادهچنین تعداد دام و رکورد  هم
دست آمده در این تحقیق برای اکثر پذیری بهمقادیر وراثت

طور کلی با بهمحدوده کم تا متوسط قرار دارد.  صفات در
پذیری روند صعودی دارد ولی در برخی از  افزایش سن وراثت

شود که ها نظیر چهار و نه سالگی ناهمگونی مشاهده میوزن
برداری و  رددلیل نقص شجره، خطا در رکوممکن است به

 ( 92لواف و همکاران ) تاثیر بیشتر عوامل غیر ژنتیکی باشد.
روزگی  990و  810، 920، 10پذیری برای وزن تولد،  وراثت

و  089/0و  099/0، 002/0، 008/0، 091/0ترتیب به
( برآورد پارامترهای 89همکاران )همچنین شجاع غیاث و 

ن روزانه از تولد ژنتیکی صفات وزن تولد، میانگین افزایش وز
تا سه ماهگی، وزن سه ماهگی، میانگین افزایش وزن روزانه 

 سالگی،  سه تا شش ماهگی، وزن شش و نه ماهگی، وزن یک
 و 021/0، 021/0، 019/0، 092/0، 018/0، 0011/0ترتیب به

دست آمده که بسیار کمتر از مقادیر به گزارش کردند. 011/0
امر ممکن است به تعداد ین اباشد. دلیل در این تحقیق می

ای، های شجرهها، تعداد حیوانات در شجره، نوع ارتباطداده
ها، عوامل قرار گرفته در مدل برازش و نوع نحوه ویرایش داده

 حاضر تحقیق نتایج با تضاد در .مدل استفاده شده مربوط باشد
 صفات فنوتیپی و ژنتیکی پارامترهای( 88) همکاران و رشیدی

پذیری  وراثت کردند گزارش و برآورد را مغانی وسفندگ در رشد
سالگی از طریق  وزن تولد، وزن شیرگیری و وزن یک

، 082/0 ترتیبهای پدری بههمبستگی داخل گروهی ناتنی
 111/0، 922/0 های مادریو از طریق ناتنی 981/0و  019/0

 در تفاوت دلیلبه است ممکن که شده بودبرآورد  182/0و 
 استفاده مورد مدل نوع یا و رکورد تعداد شجره، دنبو کامل
 .باشد

خونی در مدل بر برآورد پارامترهای درباره تأثیر حضور هم   
اما نتایج  ،ژنتیکی در گوسفند تاکنون تحقیقی انجام نشده است

های  (  و مرغ1،81) ابه در گاوهای هلشتاین ایرانتحقیقات مش
که مطابق نتایج این  داد( نشان91غربی ) بومی آذربایجان

 صورت متغییر کمکی و یا خونی بهتحقیق حضور هم
بر برآورد پارامترهای ژنتیکی دارد.  کوچکیبندی تاثیر طبقه

خونی در مدل دهد که برازش همنتایج تحقیقات نشان می
افزایش کوچکی در واریانس  فاقد عوامل غیرافزایشی باعث

(. اگرچه در 81ست )پذیری شده اژنتیک افزایشی و وراثت
خونی از طریق مدنظر های ژنتیکی صفات، تاثیر همارزیابی

قرار دادن ماتریس خویشاوندی بر واریانس ژنتیکی منظور 
عنوان متغییر کمکی در مدل باعث شود اما برازش آن بهمی

های اصالحی تر ارزشتصحیح فنوتیپ و برآوردهای دقیق
به تغییر به انتخاب پاسخ از طرف دیگر چون  .(91،81) شودمی
اگر اندازه  و (2،91) ،بستگی داردافزایشی  واریانس ژنتیکی در

 گذاردساختار خانواده تاثیر میبر د، انتخاب باشجمعیت محدود 
 شودمیتنوع ژنتیکی  رفتناز دست  باعث افزایش همخونی و
 بر عمدتاًخونی هماز  یی. عالوه بر این، میزان باال(91،82)

خونی تاثیر عنوان پسروی همی بهمانروری و زندهصفات با
شته و دا خونی هم کنترل در سعی دهندگان پرورشگذارد. می

 وجود. کنندمیارایه  مختلفی های راه خونی هم کنترل برای
 چنین هم. است خونی هم کنترل اول شرط والدین کامل شجره

 ادهم و نر مولدهای تعداد و گله اندازه افزایش با توان می
 داشتن نگه باز دیگر طرف  از داد و کاهشرا  خونی هم انتخابی

 های آمیزش ثبت با همراه گله، به کافی نر مولدین ورود و گله
 بررسیباشد.  موثر خونی هم کنترل در تواند یم حیوانات بین

 در مشخصات ثبت که دهد می نشان گوسفندان مغانی شجره
 یتعداد والدین و گرفته نمی صورت درستیبه آغازین های سال

 از حاصل نتایج بر امر این که باشد نمی مشخص حیوانات از
 این از. گذارد می تاثیر گوناگون صفات بر خونی هم اثر بررسی

 و اصالحی کارهای تر دقیق انجام برای شود یم پیشنهاد رو
 مشخصات ثبت و هویت تعیین ،ژنتیکی های پیشرفت بهبود

 .یردگ صورت درستیبه هادام

 
 خونی در گوسفند مغانی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن در سنین مختلف در و عدم حضور هم -2 جدول

Table 5. Estimation of genetic parameters of weight traits at different ages in and absence of inbreeding in Moghani 
sheep 

 تیکوارخونی  هم دیبن گروه خونی هم خونی بدون هم صفت

 
  
    

       
    

       
    

     

 098/0±910/0 182/0 9812/0 098/0±919/0 182/0 982/0 098/0±991/0 182/0 989/0 وزن تولد
 098/0±991/0 981/99 9918/0 098/0±991/0 981/99 9918/0 098/0±980/0 981/99 9809/0 ماهگی 9
 099/0±019/0 82/81 9029/8 098/0±018/0 82/81 2001/8 098/0±908/0 82/81 11/8 ماهگی 9
 082/0±891/0 29/92 9982/8 082/0±898/0 29/92 02/8 082/0±891/0 29/92 91908/8 ماهگی 1
 082/0±929/0 129/88 9129/9 082/0±929/0 129/88 9129/9 082/0±999/0 129/88 9129/9 سالگی 9
 099/0±929/0 2901/82 09/1 099/0±921/0 2901/82 0289/1 098/0±801/0 299/82 999/90 سالگی 8
 019/0±912/0 202/10 122/99 019/0±808/0 202/10 881/98 019/0±809/0 202/10 892/98 سالگی 9
 028/0±092/0 911/18 8092/9 029/0±082/0 911/18 1012/8 028/0±088/0 911/18 0218/8 سالگی 8
 999/0±891/0 809/91 1992/1 998/0±899/0 809/91 0999/90 999/0±898/0 809/91 9189/2 سالگی 2
 901/0±811/0 091/88 889/98 901/0±810/0 091/88 882/98 902/0±820/0 091/88 181/99 سالگی 9
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Figure 1. Distribution of animals in the pedigree and inbreed animals during different years 

 
 

 و قدردانی تشکر
ها و  دانند از حمایتنویسندگان بر خود فرض می    

نژاد گوسفند مغانی های مرکز اصالحها و کمک پشتیبانی

ه آزاد اسالمی واحد شبستر تشکر جعفرآباد مغان و دانشگا
 .دننمای
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Absract 
    The aim of this study was to investigate the effect of inbreeding on the estimation of 
genetic parameters of weight traits at different ages in Moghani sheep. In the present 
study, the information of 11721 Moghani sheep in Jafarabad Moghan breeding station 
from 1987 to 2011 was used. Genetic parameters were estimated using single trait 
model with covariate and classification and without inbreeding. CFC and WOMBAT 
software were used to estimate the inbreeding coefficient and the effect of inbreeding on traits, 
respectively. The results of analysis of variance showed that the random effect of the animal and 
the fixed effects of year-season, sex and age had a significant effect on all the studied traits (P 
<0.05). The mean inbreeding for all animals and inbreed animal were 0.4% and 1.67% 
respectively. Totally, 26.1   % of all the animals were inbred. The inbreeding depression for body 

weight traits at birth, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48 and 60-months of age was respectively, -1.06, 0.113, 
0.126, -0.089, 0.817, -0.054, -0.687, 2.717 and -0.139 kg, per 1% increase in individual 
coefficient. Direct heritability for birth weights, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48 and 60 months were 
calculated 0.17, 0.14, 0.10, 0.27, 0.16, 0.21, 0.20, 0.02 and 0.23 respectively. The results 
showed that the inclusion of inbreeding in models for estimating genetic parameters had a low 
to moderate effect on the estimation of heritability. The results also showed that the harmful 
effects of excessive inbreeding could be prevented by increasing the use of distant crosses with 
superior males and proper genetic management in herds. 
 
Keywords: Moghani sheep weight traits, Genetic parameter, Inbreeding 
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