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 چکیده

 بسب شود،می گفته يکديگر با خويشاوند حيوانات آميزش به كلی طوربه كه( زادآوریدرون) همخونیزمینه مطالعاتی: 
  .گرددمی تجمعيّ در يگوتهتروز ژنوتيپ فراوانی كاهش و هموزيگوت هایژنوتيپ فراوانی افزايش

-یم ارتباط در توليدمثلی تظرفيّ و فيزيولوژيکی كارآيی با كه است صفاتی فنوتيپی كاهش ،همخونیپيامد  گيرترينچشم

 روز و 305شير توليد ی شيردهی، شير كل دوره بر صفات توليد همخونیاين تحقيق با هدف برآورد اثر هدف:  .باشند
ه استفاد گاوهای شيری ايران با نخستين زايش درسن تعداد روز شيردهی،  و روزانه،  شيرتوليد  متوسّط، دوبار دوشش

 شکم شيری گاو رأس 580802 به متعلّق ركورد 580802 تعداد روش کار:رگرسيون كوآنتايل انجام شد. روش آماری از 
 رفت.گمورد استفاده قرار  1394 تا 1370 هایسال طی كرده زايش و( كشور استان 20 در) گله 1185 در يافتهتوزيع لاوّ

برازش مدل رگرسيون كوآنتايل بر هر يک  .شد محاسبه CFC افزارنرم وسيلهبه ،شجرهدر كل  حيوانات همخونی ضريب

-می گاو افزايش همخونیها نشان داد هنگامی كه ضريب يافتهنتایج: . اجرا گرديد SASافزار نرم توسّطاز صفات مذكور 

د ت برآوريب تابعيّاضری عمدههای هر يک از صفات، متفاوت بوده و يکسان نيست. ميزان اثرگذاری آن بر چندک ،يابد
 و رگرسيون كوآنتايلبرازش مدل بر اساس  (.>05/0Pدار بودند )لحاظ آماری معنیهای مختلف( بهشده )در چندک

توليد شير كل افزايش يابد،  همخونیيک درصد ضريب هنگامی كه  ،صفاتهای مختلف در چندکت يب تابعيّاميانگين ضر
و سن نخستين تعداد روز شيردهی، شير روزانه، توليد  متوسّطروز و دوبار دوشش،  305شير توليد ی شيردهی، دوره

 نهایی:گیری نتیجه كند.تغيير می)روز(  30/0و  )روز( 35/0، )گرم( -18، )كيلوگرم( -6/2، )كيلوگرم( -5/5ترتيب زايش به
ه و لذا توصيّقرار ندارند،  همخونیيکسان تحت تأثير برخی صفات توليدی و توليدمثلی گاوهای شيری ايران  هایچندک

ی مزبور بر ساير صفات مهم اقتصادی از روش رگرسيون كوآنتايل برای بررسی اثر پديدهشود در تحقيقات آينده می
   نيز استفاده گردد.

 

 شيری رگرسيون چندكی، گاو، همخونی، توليد و توليدمثلصفات واژگان کلیدی: 

 

 مقدّمه

 است حيواناتی بين آميزش )درون زادآوری( همخونی
 با ،جمعيّت در افراد خويشاوندی متوسّط از بيشتر كه

 چنين از حاصل نتاج و ؛دارندژنتيکی   ارتباط يکديگر
 و واكچور) شوندمی ناميده همخون اصطالحاً آميزشی،

 كهاست  داده نشان مختلف مطالعات (.2015 گانگلی

mailto:hfarhangfar@birjand.ac.ir
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 صفات فنوتيپی كاهش به منجر ،همخونی افزايش
 به توانمی پديده، اين داليل از كه گردد؛می اقتصادی
 ارزش بودن باالتر همچنين وها ژن غالبيتانحراف 

 هموزايگوت به نسبت هتروزيگوت حيوانات فنوتيپی
از آن جا كه صفات  .(2015 همکاران و فيليو) كرد اشاره

پذيری متفاوتی مختلف دام و طيور از وراثت
بر هر صفت، همخونی برخوردارند، لذا ميزان اثرگذاری 

شايستگی ويژگی  گرچه همخونی عموماً متفاوت است.
تواند آن میو مقدار ا اثرات امّ ،دهدرا كاهش میحيوان 

؛ رايت و 1999و راف  يرز؛ د1998بسته به صفت )راف 
(، محيط 2010ميکلسن و همکاران و 2008همکاران 

؛ 2005كريستنسن و سورنسن  ؛2005)آرمبرستر و ريد 
(، 2010كريستنسن و همکاران و  2009و و ريد ائلي

؛ 2000ما و همکاران، زبيل) همخونی تاريخچه 
؛ 2003؛ ريد و همکاران 2003كريستنسن و همکاران، 

دمونتيس و همکاران  و 2005پدرسن و همکاران، 
؛ 2003 )ريد و همکارانت ساختار ژنتيکی جمعيّ(، 2009

 و 2008واندوستيج و همکاران ؛ 2007ريد و همکاران 
ما و همکاران ز( و انتخاب )بيل2010و همکاران  زماليب

لبرگ و ؛ 2006؛ سويندل و بوزات 2002؛ وايتالک 1999
( تا حّد 2009 دمونتيس و همکاران و 2008 ينميرف

 زيادی تغيير نمايد.
 ،ژنتيکی داخل يک فاميل عتنوّكاهش سبب همخونی 

كاهش هتروزيگوسيتی، افزايش هموزيگوسيتی، افزايش 
تغيير ساختار ژنتيکی  آور،های زياناثرات ژن بروز
كاهش عملکرد صفات مرتبط با در نهايت، ت و جمعيّ

بين حيوانات  در امركه اين  ؛گرددشايستگی و توليد می
ت اس كوچک بيشتر هایگلهدر حيوانات  ای ومزرعه

  .(2012)غالم بابائيان و همکاران 
 ،افزايش همخونیبا دهد كه دی نشان میگزارشات متعدّ

ماندگاری كاهش  و ،پروتئين ،چربی، شير ميانگين توليد
 نخستينزايی، سن زايی، مردهسختيابد، در حالی كه می

های سلول شمار زايی وگوسالهی زايش، فاصله
؛ 2007 پارلند و همکاران)كند پيدا میسوماتيک افزايش 

 .(2010 ؛ ركوعی و همکاران2006 كروكوئت و همکاران
 در یهمخون سطوح یبررس با( 1999) کرسونين

 كه داد نشان آمريکايی نيزيفر - نيهلشتا نژاد یگاوها

كاهش  یچرب و ريش ديتولضريب همخونی،  شيافزابا 
 شمال 1پيدمونت گاوهایدر يک مطالعه بر روی  .يافت

 برازش بدون و با نردام  مدلكه در آن از  ايتاليا،
 وجود كه ه شدداد نشان ،استفاده گرديد همخونی

 در يکیتنع ژتنوّ  تغيير سبب ،مدل درضريب همخونی 
در  .(2002 همکاران و فيورتی)گرديد  صفات بيشتر
عملکرد گاوها برای گيری شد كه نتيجه ،تحقيقهمين 

باال با  ،زايش و تلقيحدر نخستين صفات توليدمثلی سن 
گونزالس و  يافت.افزايش  ،همخونیرفتن ضريب 

در گاوهای اثر همخونی ( با بررسی 2007همکاران )
اسپانيا دريافتند كه گاوهای همخون نسبت به  هلشتاين

 زايیتر و سختگاوهای غيرهمخون، باروری ضعيف
 بيشتری داشتند.

ی تحقيقات انجام شده پيرامون ارزيابی همه درتاكنون 
اثر همخونی بر صفات توليدی و توليدمثلی گاوهای 

ی آماری استفاده گرديده است كه در هاشيری، از مدل
عنوان متغيّر كمکی ها ضريب همخونی عمدتاً بهآن

( و يا در برخی موارد، به 2017رام و همکاران مبه)
 مدل ( وارد2012 شمالی اميرزادهن متغيّر گسسته )عنوا

 گرديده است. هنگامی كه ضريب همخونی 
ود، تنها يک ضريب صورت متغيّر كمکی معرفی شبه

تغييرات  متوسّطگردد كه بيانگر میتابعيّت برآورد 
ازای افزايش يک درصد ضريب همخونی است. به صفت

های مختلف توزيع امّا ممکن است همخونی بر بخش
فراوانی يک صفت خاص، اثر يکسانی نداشته باشد. لذا، 

همخونی بر صفات  اثر یبررس حاضر، قيتحق از هدف
 نينخست سن و یردهيش یروزها تعداد ر،يش ديتول
روش آماری  از استفاده باگاوهای شيری ايران  شيزا

 .بود 2ليكوآنتا ونيرگرس

                                                           
1 Piedmontese 
2 Quantile regression 
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 ها مواد و روش

 ها داده
 بهبود و نژاد اصالح مركز توسّط ق،يتحق نيا یهاداده
 جهاد وزارت به وابسته) كشور یدام داتيتول

  خام یهاداده شيرايو. ديگرد ارائه( یكشاورز
 و( 6/2)نسخه  Foxpro رينظ يیافزارهانرم لهيوسبه

UEStudio  ز،يآنال آماده ليفا در. انجام شد( 09)نسخه 
 گاو رأس 580802 به متعلّق ركورد 580802 تعداد

 20 در) گله 1185 در افتهي عيتوز لاوّ  - شکم یريش
 تا 1370 یهاسال یط كرده شيزا و( كشور استان
 درصد با مرتبط اطّالعات یمبنا بر. داشت وجود 1394

 مزبور نژاد توارث سهم ،در فايل شجره نيهلشتا ژن
 شيزا نينخست سن یدامنه و درصد 100 تا 50 نيب

 نيب یردهيش یروزها تعداد و ماه 48 تا 18 نيب گاوها
. محدود گرديد( روز 46/315 نيانگيم با) روز 600 تا 60

در فايل  شجره واناتيحكل ( F) یزادآور درون بيضر
-بهرأس(  1941871شجره گاوها )با تعداد كل اصلی 

( 2006سرگلزايی و همکاران ) CFC افزارنرم لهيوس
برای . 1ديگرد واردها دادهآماده شده  ليفا به و محاسبه

افزار ( از نرمPCI) 2محاسبه شاخص كامل بودن شجره
EVA  ط وزنی ( استفاده شد كه مقدار متوس2003ّ)برگ

 34/0د حيوانات، برابر با های مختلف تولّآن در طی سال
ی هشت نسل، و برای فاصله( 14/0)با انحراف معيار 

ی يک نسل ( برای فاصله20/0انحراف معيار )با  66/0
( 2010در تحقيق ركوعی و همکاران )بود؛ گرچه 

 متوسّطپيرامون پايش همخونی گاوهای هلشتاين ايران، 
 9/0بيشتر از  ،مورد استفاده یميزان كامل بودن شجره

  .گزارش گرديد
توليد شير  -1صفات مورد بررسی در اين تحقيق شامل 

روز و دوبار  305شير توليد  -2ی شيردهی كل دوره
تعداد روز  -4 شير روزانهتوليد  متوسّط -3دوشش 

 1در جدول سن نخستين زايش بودند.  -5شيردهی و 
 2ها و در جدول العات آماری مربوط به دادهبرخی اطّ

                                                           
هجري شمسی  1329حاضر، به سال ي مورد استفاده در تحقیق تاریخ تولّد برخی گاوها در شجره  1

ي ضریب تواند نشان دهنده عمق نسبتاً مناسبی از شجره مزبور براي محاسبهتعلّق داشت که می
همخونی حیوانات باشد؛ با این حال، در صورتی که عمق شجره ناکافی باشد، برآورد روند ضریب 

      (.2010 همخونی و پسروي ناشی از آن اریب خواهد گردید )رکوعی و همکاران
2 Pedigree completeness index (PCI) 

های آمار توصيفی صفات مورد بررسی ارائه شاخص
 اند.گرديده

 های آماریمدل
برای بررسی اثر ضريب همخونی بر صفات مورد توجّه 
در اين تحقيق، از مدل رگرسيون كوآنتايل استفاده 

 آماری روش كوآنتايل، در حقيقت، يک رگرسيونگرديد. 
 رگرسيونی هایمنحنی رسم و محاسبه قابليّت با

 كه باشدمختلف می صدكی نقاط با منطبق و متفاوت
 امکان ها،داده از ترجامع و تركامل تصويری ضمن بيان

 مورد هایچندک متغيّرهای مستقل با ارتباط سنجش
 و هابودن دادهنرمال به نياز بدون را وابسته متغيّر نظر
فزون بر آن،  كند.می فراهم پرت نقاط حضور در حتی

 ميانگين روی كه مربعات حدّاقل رگرسيون برخالف
 رگرسيون است، متمركز پارامتر مکان( )يعنی شرطی

 اثر تعيين چگونگی برای را راهبرد منظّمی كوآنتايل،
توزيع  شکل و مقياس و مکان روی مستقل متغيّرهای

 (.1978كند )كوئنکر و باست می پيشنهاد
-رگرسيون كوآنتايل برای هر يک صفات مختلف به مدل

 شرح زير بودند:
 ی شيردهی:برای صفت شير كل دوره

ijklijklijklijklijklkjiijkl eFLAHMYPμy 

 :روز و دوبار دوشش 305برای صفت شير 

ijklijklijklijklkjiijkl eFAHMYPμy  
 برای صفت متوسّط شير روزانه:

ijklijklijklijklkjiijkl eFAHMYPμy  
 برای صفت تعداد روزهای شيردهی:

ijklijklijklijklkjiijkl eFAHMYPμy  
 برای صفت سن نخستين زايش:

ijklijklijklkjiijkl eFHMYPμy  
 

اثر  iPركورد مربوط به صفت،  ijkly های فوق،در مدل
 ijklHاثر ماه زايش،   kMاثر سال زايش،  jYاستان،

متغيّر كمکی سن  ijklAمتغيّر كمکی درصد ژن هلشتاين، 
متغيّر كمکی تعداد روزهای  ijklLنخستين زايش، 

 ijkleمتغيّر كمکی ضريب همخونی، و  ijklF شيردهی،
 مانده مدل است. باقی
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Table 1- Some statistical properties of the data used in this study 

Case No of Cases Case No of Cases 

No. of cows with record 580802 No. of calving years 25 

No. of sires 7028 Avg. no. of daughters per sire 83 

No. of dams 382788 Avg. no. of daughters per dam 1.5 

Total no. of animals in the pedigree* 734298 Avg. no. of cows per herd 490 

No. of herds 1185 Avg. no. of cows per province 29040 

No. of provinces 20 Avg. no. of cows per calving year 23232 

*Total number of animals in the pedigree (in the file of cows with records for five traits under consideration)  

 
Table 2- Descriptive statistics of the traits under consideration 

Trait No. of 

records 

Min Max Mean SD CV 

Total lactation milk yield (Kg) 580802 40.71 31100.58 9448.33 3596.55 38.06 

305, 2X milk yield (Kg) 580802 607.65 17167.89 7792.28 1739.39 22.32 

Avg. daily milk yield (Kg) 580802 0.39 61.92 30.01 6.48 21.59 

Lactation length (d) 580802 60 600 315.46 102.77 32.58 

First calving age (m) 580802 18 48 25.57 3.21 12.55 

 
ها و مشکل محاسباتی در برآورد دليل تعداد زياد گلهبه

 ها، اثر مزبور از اثر هر يک از آندقيق از 
ها حذف گرديد؛ گرچه افزودن اثر ثابت ی مدلهمه

تواند دربرگيرنده استان در مدل، تا حدودی زيادی می
 های درون آن نيز باشد. اثر گله

افزون بر كاربرد مدل رگرسيون كوآنتايل، از طريق 
ی عمومی برای هر صفت، ضريب برازش مدل خطّ

صفت از ميزان همخونی نيز برآورد شد.  سادهت تابعيّ
ی، مشابه با اثرات اثرات گنجانده شده در هر مدل خطّ

ضريب ا امّ ،آورده شده در مدل رگرسيون كوآنتايل بود
درصد همخونی، متغيّر كمکی رگرسيون صفت بر حسب 

ها برازش تمامی مدل. گرديدروش معمول برآورد به
 ( اجرا شد.4/9)نسخه  SASافزار آماری نرم توسّط

 

 نتایج و بحث

 همخونی و روند تغییرات آن

، CFCافزار نرم توسّط شجرهليّه فايل اوّبر اساس آناليز 
پدر  16169رأس )با تعداد  1941871تعداد كل حيوانات 

و  246388ها، تعداد مادر( بودند كه در بين آن 895376
 3936 ترتيب حيوانات مبنا )با تعدادرأس به 1695483

پدر و  12233مادر( و غيرمبنا )با تعداد  120287پدر و 
مادر( را تشکيل داده بودند. شمار كل حيوانات  775089

ميانگين ضريب . رأس بود 1211343همخون در شجره 
-همخونی در كل حيوانات و بين حيوانات همخون به

درصد(  02/47)با كمينه صفر و بيشينه  9149/0ترتيب 
درصد(  02/47و بيشينه  00038/0كمينه )با  4651/1و 

 یدارا یگاوها یهمخون بيضر درصد محاسبه شدند.
 نيا درصفت مورد بررسی  5ی )برای همه ركورد

 داشت راتييتغ درصد 45/38 تا صفر یدامنه در (قيتحق
 63/1 اريمع انحراف با) درصد 13/1 آن نيانگيم و

  .بود( درصد
( ميانگين ضريب همخونی كل 2010ركوعی و همکاران )

درصد )با دامنه  9/2جمعيّت گاوهای هلشتاين ايران را 
 یآتش قيتحق دردرصد( گزارش كردند.  03/47صفر تا 

 عملکرد بر همخونی اثرات رامونيپ( 2011) همکاران و
 مزبور بيضر نيانگيم ران،يا نيهلشتا یگاوها یردهيش
( 2012) همکاران و برجسته .ديگرد برآورد درصد 7/0

 همخونی بيضر نيانگيم كه دادند نشان خود قيتحق در
 ماده و( درصد 86/1) نر نيهلشتا یگاوها تيّجمع

 شده منتشر مقادير به نسبت ران،يا( درصد 85/0)
 امتناع لدليبه تواندیم كه بود؛ ترنييپا گر،يد جوامع

-به زين و یشاونديخو هایزشيآم از دهندگانپرورش

 یگاوها شجره در اشتباه اي ناقص اّطالعات وجود لدلي
در تحقيق بهمرام و همکاران . باشد آنان مطالعه مورد

كشت و صنعت مغان، شيری روی گاوهای بر ( 2017)
 واناتيح و تيّجمع كل در یخونمه بيضر نيانگيم

  .ديگرد محاسبه درصد 47/3 و 58/0 بيترتبه همخون
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برآورد روند تغييرات ساالنه ضريب  3در جدول 
كه  دهدمیهمخونی نشان داده شده است. نتايج نشان 

، ضريب متوسّططور به 1394تا  1370های در بازه سال
درصد )با  017/0اندازه همخونی گاوهای شيری ايران به

درصد( در سال افزايش داشته  005/0اشتباه معيار 
روند ( 2010) همکاران و یركوعدر تحقيق است. 

ماده و نر  یگاوها همخونی بيضرتغييرات ساالنه 
 1386تا  1368های در بازه زمانی سال رانيا نيهلشتا

در   درصد برآورد شد. 15/0و  22/0ترتيب برابر با  به
تغييرات ساالنه وند ر( 2012تحقيق برجسته و همکاران )
برای هلشتاين ايران، ماده ضريب همخونی گاوهای 

-1380و  1379-1370،  1369-1363های فاصله سال
درصد برآورد  086/0و  07/0، 013/0ترتيب به 1386

 گرديد. 
( با مطالعه برروی گاوهای 1998)و همکاران اسميت 

الی  1980های هلشتاين آمريکا در فاصله سال نژاد
 همخونی ضريب گزارش كرد كه ميانگين  1988

افزايش داشته است. در در سال درصد  13/0اندازه به
 نيزيفر - نيهلشتاروی گاوهای بر  كهتحقيقی ديگر 

درصد  18/0ی انجام شد روند همخونی در حدود رلنديا
 (. 2007 پارلند و همکاران)گزارش گرديد سال  در

 
Table 3- Estimate of annual change of inbreeding coefficient of Iranian dairy cows (calculated in the cows with 

records for all five traits under consideration) 

Parameter Estimate SE t Student 

statistic 

P value 

Intercept -21.837 7.248 -3.013 0.006 
Regression coefficient 0.017 0.005 3.169 0.004 

 

 ضرایب تابعیّت برای تولید شیر کل شیردهی
ی شيردهی، ضريب دوره كل شير توليد برای صفت

ی ی )بر اساس برازش مدل خطّت ساده خطّتابعيّ
ازای افزايش يک درصد )بهكيلوگرم  -83/9عمومی( 

كيلوگرم  332/1 معيار اشتباه باضريب همخونی( 
 بود داریمعنیلحاظ آماری بهبرآورد شد كه 

(0001/0P<.) 
 ريشتوليد  صفت یبراضرايب تابعيّت همخونی  4جدول 

با استفاده از مدل رگرسيون  یردهيش یدوره كل
مزبور در  دهد. ميانگين ضرايبكوآنتايل  را نشان می

ازای افزايش يک درصد )بهكيلوگرم  -5/5 هاكل صدک
ضرايب بر اساس جدول مذكور، . بودضريب همخونی( 

و سپس ( 45)تا صدک نزولی تقريبًا روندی ابتدا  ،تابعيَت
ی توليد شير كل دورهيب تابعَيت ا. ضرداشتصعودی 

و  5پائينی ) هایدر صدک ،شيردهی از درصد همخونی
ضرايب در بين . نددار نبودمعنی( 95و  90( و بااليی )10

ترتيب در به ،و بيشينه مقدار نهيكمدار، ت معنیتابعيّ
ازای افزايش يک به كيلوگرم -6891/8) 35های صدک

-به كيلوگرم -4019/4) 85و ( درصد ضريب همخونی

 برآورد شد.( ازای افزايش يک درصد ضريب همخونی
گيری نمود كه اثر منفی توان نتيجهبر اين اساس، می

ی شيردهی، دورهتوليد شير كل همخونی بر صفت 
يکسان نيست و بر مقادير مختلف توزيع مشاهدات 

در نحوی كه صفت مزبور، اثر متفاوتی را دارد؛ به
گاوها، كاهش توليد شير  از صفت، های انتهايیصدک

 دهد.دليل افزايش همخونی حيوان نشان میكمتری را به
در  شيرتوليد  كل( 2012تحقيق برجسته و همکاران ) در

 لوگرميك 7/43طول عمر توليدی گاوهای هلشتاين ايران 
 برآورد همخونی بيضر درصد کي شيافزا ازایبه

نشان داده ( 2017) رام و همکارانمدر تحقيق به. ديگرد
ضريب همخونی  درصد کي ازای افزايششد كه به

هلشتاين مجتمع كشت و صنعت مغان، توليد  یگاوها
 يافت. كيلوگرم كاهش  -14/15اندازه شير به

در تحقيق انجام شده بر روی گاوهای شيری شمال 
ازای افزايش يک گيری گرديد كه بهمركزی آمريکا، نتيجه

ی درصد ضريب همخونی گاوها، توليد شير دوره
كيلوگرم كاهش داشت  7/22اندازه ها بهشيردهی آن

و  (. در تحقيق كاسانووآ1969)يانگ و همکاران 
( بر روی گاوهای آميخته سوئيس 1992همکاران )
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ی يک دوره ريش ديتولبرانويه نشان داده شد كه 
 کافزايش ي یازا به لوگرميك 84/9شيردهی به اندازه 

 و ريوگليمی، كاهش داشت. همخونضريب  درصد
با استفاده از دو مدل خطّی با اثرات ( 1992) همکاران

ره شيردهی دو ريش ديتولثابت و مختلط، كاهش 
 1/10و  لوگرميك 84/9ترتيب گاوهای جرسی كانادا را به

ضريب همخونی  درصد کافزايش ي یازابه لوگرميك
گزارش ( 1995) همکاران و سناگيوكردند.  گزارش

كردند كه با افزايش يک درصد ضريب همخونی گاوهای 
اندازه ی شيردهی بههلشتاين آمريکا، توليد شير دوره

 همکاران و یفانيب جينتاكيلوگرم كاهش داشت.  6/29
 یازابهنشان داد كه  ايتاليا نيهلشتا یگاوها در( 2002)

ی دوره ريش ديتولضريب همخونی،  درصدافزايش يک 
 در .كرد دايپ كاهش لوگرميك 6/21 اندازهشيردهی به

 یگاوها یروبر ( 2007) همکاران و پارلند قيتحق
نشان داده شد كه گاوهايی كه  هلند نيزيفر - نيهلشتا

درصد داشتند، توليد شيرشان  5/12ضريب همخونی 
كيلوگرم كاهش  8/61اندازه ی شيردهی بهدر يک دوره

  داشت.

 
Table 4- Estimated regression coefficients of different Quantiles of lactation milk yield (Kg) on 

inbreeding coefficient 

Percentile Intercept SE Regression 

coefficient 

SE P value 

5 -647.223 64.0278 -1.2013 3.0435 0.6931 

10 -624.060 49.2988 -3.8874 2.3434 0.0971 

15 -633.404 44.7194 -5.4698 2.1257 0.0101 

20 -629.738 41.4112 -7.0518 1.9685 0.0003 

25 -642.709 38.3795 -8.0075 1.8244 0.0001 

30 -638.336 36.7111 -8.1306 1.7450 0.0001 

35 -639.160 35.1598 -8.6891 1.6713 0.0001 

40 -639.264 34.6134 -8.3272 1.6453 0.0001 

45 -609.338 34.5104 -8.4139 1.6404 0.0001 

50 -580.524 34.0681 -7.4341 1.6194 0.0001 

55 -580.512 33.2300 -7.2388 1.5796 0.0001 

60 -553.104 33.7271 -7.8385 1.6032 0.0001 

65 -550.497 34.2580 -6.4669 1.6284 0.0001 

70 -544.475 35.0988 -5.4694 1.6684 0.0010 

75 -544.117 36.2726 -4.4856 1.7242 0.0093 

80 -491.510 37.9054 -4.2403 1.8018 0.0186 

85 -460.920 40.4698 -4.4019 1.9237 0.0221 

90 -456.502 45.2065 -1.6223 2.1489 0.4503 

95 -416.681 56.4312 2.2086 2.6824 0.4103 

 

 روز و دوبار دوشش 305ضرایب تابعیّت برای شیر 
روز و دوبار دوشش در روز،  305برای صفت شير 

ی تابعيّت ساده خطّی )بر اساس برازش مدل خطّضريب 
كيلوگرم  169/0 معيار اشتباه كيلوگرم با -90/6عمومی( 

دار بود لحاظ آماری معنیبرآورد شد كه به
(0001/0P<.) 

 ريش ديتول صفت یبرا یهمخون تيّتابع بيضرا 5 جدول
 مدل از استفاده بارا  دوشش دوبار و روز 305

 ميانگين ضرايب. دهدیم نشان ليكوآنتا ونيرگرس
ازای افزايش كيلوگرم )به -6/2ها صدکكل  درتابعيّت 

 جدول اساس بر يک درصد ضريب همخونی( بود. 
)تا  ینزول تقريباً روندابتدا  ت،يَتابع بيضر مذكور،
ضريب . تقريباً صعودی داشتروند  سپس (50 صدک

منفی عددی  95جز صدک به ،هاابعيّت در تمام صدکت
 305 ريش ديتول تيّتابع بيضر داد نشان هاافتهي بود. 
عمدتًا  وان،يح یهمخون بيضر از دوشش دوبار و روز

 دار صفت مزبور معنی 55تا  30ی هاصدک در
 آماری،  داردر بين ضرايب تابعيّت معنی باشند.می
 50های ترتيب در صدکو بيشينه مقدار به نهيكم

 بيضر درصد کي شيافزا ازایبهكيلوگرم  -5541/4)
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 کيازای افزايش كيلوگرم به -2164/3) 65ی( و همخون
 برآورد شد.  ی(همخون بيضر درصد

بر اساس نتايج تحقيق حاضر، و مشابه با صفت شير 
 یمنف اثر كهتوان نتيجه گرفت میی شيردهی، دوره

 ،روز و دوبار دوشش 305 ريش صفت بر یهمخون
 مشاهدات عيتوز مختلف ريمقاد بر و ستين کساني

 هایصدک در كهو اين ؛ را داردمتفاوتی  اثر صفت
 شيافزا لدليهرا ب یكمتر كاهشگاوها  ر،يش ديتول ميانی

 .دهندنشان می یهمخون
 مشخّصروی گاوهای هلشتاين ايران بر يک بررسی  رد

 ،همخونی بيضر درصد کي شيافزا ازایبه كه ديگرد
 نوبت در) دوشش دوبار و روز 305 ريش مقدار

 و یركوع) داشت كاهش لوگرميك 72/18  (لاوّ یردهيش
ديگری بر روی گاوهای در تحقيق  .(2010 همکاران

ازای يک درصد بهشد كه  مشخّصهلشتاين ايران، 
و دوبار دوشش  روز 305توليد شير  ،افزايش همخونی

)آتشی و همکاران  كاهش پيدا كردكيلوگرم  19 اندازهبه
بر روی گاوهای سرابی، ميزان در يک تحقيق  .(2011

ازای افزايش يک درصد ضريب كاهش توليد شير به
 كيلوگرم برآورد شد )اميرزاده 69/2اندازه همخونی به

دی و رشيدی در تحقيق ميرزا محمّ(. 2012 شمالی
 روز و دوبار 305شير  توليدنشان داده شد كه ( 2013)

گاوهای دوشش )تصحيح شده برای سن معادل بلوغ( 
 لوگرميك 8/14اندازه بههلشتاين مناطق گرمسيری ايران 

كاهش  ،همخونی بيضر درصد کي شيافزا ازایبه
 داشت.

در بررسی انجام شده بر روی گاوهای هلشتاين فريزين 
روز به ازای افزايش  305كانادايی، كاهش توليد شير 

كيلوگرم   85/22يک درصد ضريب همخونی به اندازه 
تحقيق در (. 1979و همکاران  اجسديد )هبرآورد گر

يرشاير، براون سوئيس، آنژاد ديگری كه بر روی پنج 
انجام شد معلوم گرديد كه با  گرنزی، هلشتاين و جرسی

 305توليد شير افزايش يک درصد ضريب همخونی، 
 -2/21،  -3/19،  -5/39،  -1/27اندازه ترتيب بهبهروز 

ولک )هادسون و ونداشت كيلوگرم كاهش  -8/14و 
( 1992در تحقيق كاسانووآ و همکاران ) .(1984

گرديد با افزايش يک درصد ضريب همخونی،  مشخّص
گاوهای آميخته سوئيس برانويه روز  305شير  توليد

   وگرم كاهش پيدا كرد.كيل 26اندازه به

 
Table 5- Estimated regression coefficients of different Quantiles of 305-d, 2X milk yield (Kg) on 

inbreeding coefficient 

Percentile Intercept SE Regression 

Coefficient 
SE P value 

5 5478.717 67.4426 -1.5596 3.2419 0.6305 

10 5734.775 49.5027 -1.4966 2.3796 0.5294 

15 5942.460 42.4518 -1.5072 2.0406 0.4602 

20 6131.920 37.3972 -2.6921 1.7977 0.1343 

25 6259.232 35.8791 -3.3359 1.7247 0.0531 

30 6403.378 33.2680 -4.0150 1.5992 0.0121 

35 6542.922 31.9812 -3.4215 1.5373 0.0260 

40 6647.659 31.2530 -4.1385 1.5023 0.0059 

45 6756.134 29.9960 -3.6302 1.4419 0.0118 

50 6888.247 30.2394 -4.5541 1.4536 0.0017 

55 6999.270 30.1754 -3.6577 1.4505 0.0117 

60 7107.376 29.8160 -2.5470 1.4332 0.0756 

65 7234.969 31.0138 -3.2164 1.4908 0.0310 

70 7385.133 31.1649 -2.1626 1.4981   0.1488 

75 7519.790 32.3043 -3.8194 1.5529 0.0139 

80 7687.516 33.9290 -1.8001 1.6309 0.2697 

85 7936.646 36.1874 -1.7653 1.7395 0.3102 

90 8170.866 40.7916 -0.8984 1.9608 0.6468 

95 8524.596 51.9585 0.1534 2.4976 0.9510 
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 شیر روزانه تولید متوسّطضرایب تابعیّت برای 
، ضريب تابعيّت روزانهشير توليد  متوسّطبرای صفت 

ساده خطّی )براساس برازش مدل خطّی عمومی( 
كيلوگرم  0042/0يلوگرم با اشتباه معيار ك -032/0

 دار بودلحاظ آماری معنیبرآورد شد كه به
(0001/0P<.)  

  متوسّط صفت یبرا یهمخون تيّتابع بيضرا 6 جدول
 ونيرگرس مدل از استفاده باشير روزانه را توليد 
ميانگين ضرايب مزبور در كل  .دهدیم نشان ليكوآنتا
ازای افزايش يک درصد ضريب گرم )به -18ها صدک

ها نشان داد ضرايب تابعيّت در يافتههمخونی( بود. 
 بيضراها منفی بودند؛ ضمن آن كه ی صدکهمه
های ( و صدک15الی  5های پائينی )در صدک تيّتابع

 نبودند. در آماری دار ( معنی95و 90بااليی )

شير روزانه، روند توليد  متوسّطهای مختلف از صدک
 در. ت وجود نداشتمی برای تغييرات ضريب تابعيّمنظّ

-به مقدار، نهيشيب و نهيكم دار،یمعن تيّتابع بيضرا نيب

 متوسّطگرم كاهش  7/26) 45های صدک در بترتي
 بيضر درصد کي شيافزا ازایبهروزانه  شير توليد

 ريشتوليد  متوسّطرم كاهش گ 3/14) 20ی( و همخون
-به (یهمخون بيضر درصد کي شيافزا ازایبه روزانه

 .دست آمد
بر روی گاوهای ( 2010و و همکاران )نتادر تحقيق پ 

 Guzeratشيری زبو )كه زيرمجموعه گاوهای شيری 
در منطقه ريودوژانيرو برزيل بودند( نشان داده شد كه 

توليد  متوسّطبا افزايش يک درصد ضريب همخونی، 
  گرم كاهش داشت. 7/17اندازه شير روزانه گاوها به

 

Table 6- Estimated regression coefficients of different Quantiles of average daily milk yield (Kg) on 

inbreeding coefficient 

Percentile Intercept SE Regression 

Coefficient 
SE P value 

5 22.4574 0.2249 0.0082- 0.0108 0.4455 

10 24.0584 0.1744 0.0059- 0.0084 0.4796 

15 25.0239 0.1505 0.0126- 0.0072 0.0806 

20 25.8580 0.1367 0.0143- 0.0066 0.0297 

25 26.5065 0.1291 0.0203- 0.0062 0.0011 

30 27.2201 0.1213 0.0177- 0.0058 0.0024 

35 27.8185 0.1167 0.0215- 0.0056 0.0001 

40 28.3260 0.1151 0.0244- 0.0055 0.0001 

45 28.9235 0.1128 0.0267- 0.0054 0.0001 

50 29.5020 0.1122 0.0240- 0.0054 0.0001 

55 30.1077 0.1110 0.0211- 0.0053 0.0001 

60 30.6490 0.1101 0.0240- 0.0053 0.0001 

65 31.1444 0.1121 0.0201- 0.0054 0.0002 

70 31.7462 0.1164 0.0205- 0.0056 0.0002 

75 32.3178 0.1193 0.0174- 0.0057 0.0024 

80 33.1507 0.1231 0.0192- 0.0059 0.0012 

85 33.7824 0.1289 0.0215- 0.0062 0.0005 

90 34.7763 0.1452 0.0112- 0.0070 0.1087 

95 36.3831 0.1858 0.0021- 0.0089 0.8104 

 

 شیردهیضرایب تابعیّت برای تعداد روزهای 
 تيّتابع بيضر ،یردهيشروزهای  تعداد صفت یبرا

 21/0( یعموم یخطّ مدل برازش اساس بر) یخطّ ساده
 با( یهمخون بيضر درصد کي شيافزا ازایبه) روز

 یآمار لحاظبه كه شد برآورد روز 082/0 اريمع اشتباه
 (.P<0001/0) دار بودمعنی

مدل  توسّطت برآورد شده ضرايب تابعيّ 7در جدول 
های مختلف صفت تعداد رگرسيون كوآنتايل در صدک

 بيضرا نيانگيماند. روزهای شيردهی ارائه گرديده
 کي شيافزا یازابه) روز 35/0 هاصدک كل در مزبور
تنها در  تيَتابع بيضرا .بود( یهمخون بيضر درصد
 نيب در. نددار نبود( معنی20تا  5های ابتدايی )صدک
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 بترتيبه مقدار، نهيشيب و نهيكم دار،یمعن تيّتابع بيضرا
 کي شيافزا ازایبهروز  1360/0) 25 هایصدک در

 ازایبه روز 7766/0) 80 و( یهمخون بيضر درصد
گرچه  .شد برآورد( یهمخون بيضر درصد کي شيافزا

رود كه اثر همخونی بر صفت تعداد روزهای انتظار می
در  فوقصفت اثر همخونی بر شيردهی منفی باشد، امّا 

( كه بر روی 2013) مالحادو و همکارانمندس تحقيق 
گزارش مثبت انجام شد، نيز  های برزيلیگاوميش

كه تعداد  شد مشخّصمزبور ررسی بدر گرديده است. 
با افزايش ضريب همخونی حيوانات،  روزهای شيردهی

و ( 12/1)با پارامتر نمائی های مدلو بر اساس برازش 

تر شده ( طوالنی-091/0)با پارامتر  منتن –ميکائيليس 
بهمرام و همکاران  حاضر،تحقيق ی بر خالف يافتهبود. 

با افزايش يک درصد ضريب ( نشان دادند كه 2017)
تعداد همخونی گاوهای هلشتاين كشت و صنعت مغان، 

در  .داشتكاهش روز  60/1اندازه بهروزهای شيردهی 
 یگاوها یروكه بر  (1998)و همکاران اسميت تحقيق 

اثر همخونی بر تعداد  ،انجام شد کايآمر نيهلشتا نژاد
-به روز كاهش 8/4اندازه روزهای شيردهی منفی و به

 .ازای افزايش يک درصد ضريب همخونی بود

 
Table 7- Estimated regression coefficients of different Quantiles of lactation length on inbreeding 

coefficient 
Percentile Intercept SE Regression 

Coefficient 
SE P value 

5 100.0617 3.6720 -0.0181 0.1765 0.9182 

10 99.6241 3.6306 -0.2315 0.1745 0.1846 

15 112.0018 2.3157 0.0407 0.1113 0.7143 

20 128.9328 1.6438 0.1470 0.0790 0.0629 

25 147.4986 1.4218 0.1360 0.0683 0.0466 

30 161.4090 1.3813 0.1499 0.0664 0.0239 

35 173.8796 1.3900 0.2228 0.0668 0.0009 

40 185.9859 1.4736 0.3152 0.0708 0.0001 

45 195.9955 1.5879 0.3388 0.0763 0.0001 

50 204.1279 1.7038 0.4024 0.0819 0.0001 

55 212.0572 1.7957 0.4060 0.0863 0.0001 

60 219.2539 1.9636 0.3932 0.0944 0.0001 

65 224.8965 2.1521 0.3896 0.1034 0.0002 

70 234.1904 2.3350 0.5395 0.1122 0.0001 

75 243.9615 2.6518 0.6308 0.1275 0.0001 

80 256.1066 2.9789 0.7766 0.1432 0.0001 

85 265.9812 3.3445 0.7695 0.1608 0.0001 

90 280.1739 3.8875 0.6333 0.1869 0.0007 

95 302.6289 4.4607 0.5422 0.2144 0.0115 

 

 ضرایب تابعیّت برای سن نخستین زایش
برای صفت سن نخستين زايش، ضريب تابعيّت ساده 

ماه  0158/0عمومی( خطّی )براساس برازش مدل خطّی 
ماه برآورد شد كه  002/0روز( با اشتباه معيار  48/0)

  (.>0001Pدار بود)به لحاظ آماری معنی
برآورد شده  یهمخون تيّتابع بيضرا 8 جدولدر 

های مختلف مدل رگرسيون كوآنتايل در صدک توسّط
 نيانگيماند. صفت سن نخستين زايش ارائه گرديده

 ازایبه)روز  30/0 هاصدک كل در تابعيّت بيضرا

يب ضر. بود( یهمخون بيضر درصد کي شيافزا
( از 90تا  10معنی دار آماری ) یهادر صدکتابعيَت، 

ای كه روندی تقريباً صعودی برخوردار بود به گونه
های ترتيب در صدکبهضرايب و بيشينه مقدار  نهيكم
فزايش يک درصد ضريب ازای ابه ماه 0040/0) 10

ازای افزايش يک درصد به ماه 0187/0)  85همخونی( و 
 .مشاهده گرديدضريب همخونی( 

صفت  براثر مثبت همخونی بر عملکرد گاوهای شيری 
سن نخستين زايش در بسياری از تحقيقات نيز گزارش 
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( 2010) همکاران و یركوع قيتحق درگرديده است. 
از ضريب همخونی گاوهای  شيزا نينخست سنتابعيّت 

زاده و در تحقيق قلیدست آمد. به 45/0هشلتاين ايران 
 گاوهای شيری استان اصفهانبر روی ( 2013همکاران )

 یهمخونسن نخستين زايش از ضريب  یخطّ تيّتابع
بر خالف يافته تحقيق حاضر،  .شد برآوردروز  589/0

 سن صفت برهمخونی  اثر( 2012) همکاران و برجسته
گاوهای هلشتاين ايران را منفی و با  شيزا نينخست

 .دست آوردندبه روز -9/1ضريب تابعيّت برآورد شده 
( بر 2013مالحادو و همکاران )مندس در تحقيق همچنين 

شد كه در مقايسه با  مشخّصهای برزيلی گاوميشروی 

حيوانات سن نخستين زايش حيوانات غيرهمخون، 
با افزايش يک درصد ضمن آن كه كمتر بود؛ همخون، 

روز  76/0اندازه صفت مزبور بهضريب همخونی، 
در تحقيق حاضر، ميانگين سن  كاهش نشان داد.

ماه بود كه تقريباً مشابه با  57/25نخستين زايش گاوها 
 ،(2004) سيادر و لفروشانينهای قبلی نظير گزارش
 و یشهداد( 2007)يونسی  پوریمينع و فرفرهنگ

 و آروقیفرج و ،(2013) زادهخلج ،(2014) همکاران
ل سن زايش اوّ بترتيبهباشد كه می( 2011) همکاران

 6/26 و 08/25 ،23/26 ،8/26 ،8/26 گاوهای شيری را
    .كردند گزارش ماه

 
Table 8-Estimated regression coefficients of different Quantiles age at first calving (month) on 

inbreeding coefficient 
Percentile Intercept SE Regression 

Coefficient 

 

SE P value 

5 21.0246 0.0378 0.0027 0.0024 0.2592 

10 21.8218 0.0282 0.0040 0.0018 0.0251 

15 22.3691 0.0245 0.0059 0.0016 0.0002 

20 22.8556 0.0248 0.0049 0.0016 0.0021 

25 23.2985 0.0247 0.0056 0.0016 0.0004 

30 23.7545 0.0255 0.0055 0.0016 0.0007 

35 24.1891 0.0268 0.0063 0.0017 0.0002 

40 24.6642 0.0287 0.0064 0.0018 0.0005 

45 25.1454 0.0302 0.0068 0.0019 0.0004 

50 25.6478 0.0329 0.0090 0.0021 0.0001 

55 26.1933 0.0360 0.0094 0.0023 0.0001 

60 26.8340 0.0396 0.0106 0.0025 0.0001 

65 27.5202 0.0451 0.0117 0.0029 0.0001 

70 28.3455 0.0498 0.0165 0.0032 0.0001 

75 29.2868 0.0568 0.0186 0.0036 0.0001 

80 30.5035 0.0695 0.0170 0.0044 0.0001 

85 32.1860 0.0871 0.0187 0.0056 0.0008 

90 34.5185 0.1180 0.0168 0.0075 0.0258 

95 38.4656 0.1854 0.0204 0.0118 0.0847 

 

 گیرینتیجه
های اين تحقيق نشان داد كه ضريب همخونی يافته

روند ساالنه افزايشی دارد.  ،گاوهای شيری ايران
ی شيردهی، دوره كل شيرتوليد همخونی بر صفات 

شير  توليد متوسّطروز و دوبار دوشش و  305شير 
بر صفات داشت در حالی كه اثر آن  منفیاثر  ،روزانه

تعداد روزهای شيردهی و سن نخستين زايش مثبت 

اثرگذاری كه نشان داد رگرسيون كوآنتايل . بود
 متفاوت  ،مزبورصفات چندک های مختلف همخونی بر 

. استفاده از روش كوآنتايل برای بررسی ساير است
ه صفات مهم اقتصادی در پرورش گاو شيری توصيّ

  شود.می

 گزاریسپاس
 مركز توسّط تحقيق، اين در استفاده مورد هایداده

 وزارت به وابسته) دامی توليدات بهبود و نژاداصالح
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 مراتب وسيله،بدين كه اند؛گرديده ارائه( كشاورزی جهاد
 مركز، محترم مسؤولين از را خود قدردانی و تشکّر

 داريم.می اعالم
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Introduction: Inbreeding, which has been defined as the mating between relative animals, leads to 

increase homozygous genotypes and decrease heterozygous genotypes in a population. As a result, 

the progenies of such mating are inbred (Wakchaure and Genguly 2015). Reduction of the traits 

associated with physiological efficiency and reproductive potential are the most important impacts 

of inbreeding in the farm animals (Filho et al. 2015, Fleming et al. 2018). Traits in livestock have 

different heritabilities suggesting that they are not influenced by inbreeding in a similar pattern and 

that although animals’ fitness is generally deteriorated; the magnitude of inbreeding depends on the 

type of the trait (Roff 1998; Derose and Roff, 1999, Wright et al. 2008, Mikkelsen et al. 2010). 

Until now, all studies regarding effects of inbreeding on productive and reproductive traits of dairy 

cows have been focused on using the statistical models in which inbreeding coefficient was 

included as covariable (Behmaram et al. 2017) or as the classified variable (Amirzadeh 2012). As 

inbreeding coefficient is defined as a covariable in the model, only a regression coefficient is 

estimated describing average changes of the trait per increasing / decreasing inbreeding coefficient. 

As a matter of fact, inbreeding may unequally influence the shape of distribution of the trait. Based 

on this assumption, this research aimed to estimate inbreeding effects on some productive and 

reproductive traits of Iranian dairy cows using Quantile regression statistical method.      

Material and methods: The data set was provided by Animal Breeding Centre, Iran. Foxpro 

(version 2.6) and UEStudio (version 09) software were utilized for editing initial data. Final data 

consisted of 580,802 records belonging to 580,802 first-parity cows distributed in 1,185 herds (over 

20 provinces of the country) and calved between years 1991 and 2015. The traits under 

consideration were lactation milk yield (TMILK), 305d, 2X milk yield (MILK3052X), average 

daily milk yield (ADM), lactation length (LL), and age at the first calving (AFC). The average of 

the traits in the final data set was 9,447 Kg, 7,792 Kg, 30 Kg, 315 d and 25.6 m, respectively. 

Holstein gene percentage (HGP) of the cows in the pedigree file was set to be in the range of 50 to 

100 and AFC of the cows was set to be between 18 and 48 months. Inbreeding coefficient (IC) of 

individual animals was calculated by CFC software (Sargolzaei et al. 2006). Fitting a series of the 

Quantile regression models was conducted with the use of SAS (version 9.4) software. Quantile 

regression, which was introduced by Koenker and Bassett (1978), extends the regression model to 

conditional quantiles of the response variable, such as the 90th percentile. Quantile regression is 

particularly useful when the rate of change in the conditional Quantile, expressed by the regression 

coefficients, depends on the Quantile (Chen 2005). In all the models used in this research, fixed 

effects of province, year and month of calving, as well as linear co-variables of HGP, IC and AFC 
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(except of the model for AFC as the trait) were included. For TMILK, lactation length was also 

included as linear co-variable. Moreover, in addition to the quantile models and for the sake of 

estimating usual regression coefficient, general linear model (GLM) was also fitted for each trait in 

which a single regression coefficient of the trait on IC was defined. Ordinary least-squares 

regression can be used to estimate conditional percentiles by making a distributional assumption 

such as normality for the error term in the model. The main advantage of Quantile regression over 

ordinary least-squares regression is its flexibility for modeling data with heterogeneous conditional 

distributions (Chen 2005).       

Results and discussion: Based upon the analysis of main pedigree file, the total number of animals 

was 1,941,871 (16,169 sires and 895,376 dams) among which the number of base and non-base 

animals were 246,388 (3,936 sires and 120,287 dams) and 1,695483 (12,233 sires and 775,089 

dams), respectively. Total number of inbred animals in the pedigree was 1,211,343. Average IC for 

total as well as inbred animals was found to be 0.9149% (minimum 0% and maximum 47.02%) and 

1.4651% (minimum 0.00038% and maximum 47.02%), respectively. For the cows with records for 

all five traits, IC ranged from 0 to 38.45% with the average of 1.13% (SD=1.63%). Estimate of 

annual change of IC was found to be 0.017 (SE=0.005), which was statistically significant (P<0.01) 

indicating that there is a positive increase of inbreeding in Iranian dairy cows’ population over the 

time. Within each trait, different Quantiles were unequally influenced as animal’s IC increased. 

Vast majority of the estimated regression coefficients in different Quantiles were statistically 

significant (P<0.05). Based upon fitting Quantile regression model and the average estimated 

regression coefficients, it was found that TMILK, MILK3052X, ADM, LL, and AFC changed -5.5 

(Kg), -2.6 (Kg), -18 (g), 0.35 (d) and 0.30 (d), respectively as the IC of the animal increased by 1%. 

Estimated simple regression coefficients based on fitting GLM models were found to be -9.83 Kg 

(SE=1.332 Kg), -6.9 Kg (SE=0.169 Kg), -32 gram (SE=4.2 gram), 0.2087 d (SE=0.08234 d) and 

0.0158 m (SE=0.0024 m), respectively and all were statistically significant (P<0.05).      

Conclusion: This research indicated that different Quantiles of some productive and reproductive 

traits of Iranian dairy cows are not equally affected by inbreeding phenomenon suggesting that 

Quantile regression models are needed to be utilized in the future research for evaluating the 

impacts of inbreeding on the other traits, which are of great economic importance. 
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