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Giriş

Koyun yetiştiriciliğinde verimlerin istenen seviyede arttırıla-
bilmesi için, genotipin geliştirilmesi ve verimlerle ilişiği olan çevre
faktörlerinin tanınması elzemdir. Kantitatif karekterlerin ne miktarı
genler ve ne miktarı da çevre faktörleri tarafından determine edil-
diğinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Çünkü başarılı bir seleksiyonla
gelecek nesillerde verim kabiliyetlerinin süratle arttırılması, yıllık
genetik ilerlemenin tahmini ancak kalıtım derecesinin bilinmesi ilc
mümkündür. Genotipin geliştirilmesi alanında çok kullanılan selek-
siyonun iyi bir sonuç verebilmesi için, ele alınan karekter bakımından
genotipi iyi, yani damızlık değeri yüksek hayvanlar seçilmeli ve bun-
lar kendi aralarında birleştirilmelidir. Şayet üzerinde durulan karek-
terin kalıtım derecesi yüksekse, yalnızca ferdi değerlere göre yapılan
bir seleksiyon bile büyük başarılar sağlıyabilir. Eğer kalıtım derecesi
düşükse, fenotipik değerler tam manasiyle genotipin aynası olamıya-
cağı için, damızlık değeri yüksek, değerli hayvanlar progeny test
yolu ile seçilir. Bu çalışmaların yanında, ele alınan kantatatif karek-
terlerle ilişiği olan çevre faktörlerinin etki paylarının tesbitine, bunlar
yardımı ile ferdi değerler üzerinde düzeltmeler yapılmasına ve bu
sonuçlardan her fırsatta yararlanma imkanlarına geniş bir yer verilir.

Koyun yetiştiriciliğinde de et verimi ve bununla ilgili olan
doğum ağırlığı, kuzuların gelişme~i ve canlı ağırlık çok önemlidir.
Bir koyun ne kadar cüsseli ise ağırlığına nisbetle o kadar az yem
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sarfeder ve ayrıca o kadar fazla verimlidir. !ri koyunlar yetiştırı-
cilikte daha e,konomiktirler (5). Trakya ve Marmara bölgesinde
Kıvırcık yetiştiriciliğinde ct verimi ve turfanda kuzuculuk büyük
bir önem taşır. Türkiye'de et piyasasında lezzetli Kıvırcık eti mak-
buldur, Bütün bu hakikatların karşısında, Kıvırcık koyunlarımız
ufaktır. Yıllardır bu hayvanların et verimlerinin islahı yapılmamıştır.
Kıvırcık ırkında ağırlığın arttırılması yolunda büyük gayretlcr sar-
fedilmelidir. Yukarıda da anlatıldığı gibi bu alanda ilk akla gelen
genotipin geliştirilmesidir. Bu çeşitli yollarla yapılabilir. Bugünkü
şartlar içinde genotipin geliştirilmesi hususunda selcksiyon en evvel
başvurulabilecek bir yetiştirme metodudur. Seleksiyonda daha iyi
başarı sağlıyabilmek için önce doğum ağırlığının kalıtım derecesinin
tesbitile işe başlamak gerekir. Özellikle dış ülkelerde bugüne kadar
yapılan çalışmalarda doğum ağırlığının kalıtım derecesi 0,04'den
0,72 'ye kadar pek değişik bulunmuştur. (I 9). Buna da sebep, araştır-
maların değişik çevre faktörleri altında, birbirinden farklı genotipe
sahip ırklar üzerinde, değişik yollarda ve çeşitli metodlar kuııanıl~rak
yapılmasıdır.

Doğum ağırlığına etkisi olan çevre faktörleri ve bazen de gen-
ler değişebilir. Bu sebepten her yetiştirmede doğum ağırlığının kalı-
tım derecesinin hesaplanması lazımdır. Ülkemizde de son yıllar
içinde çeşitli yetiştirmelerde doğum ağırlığının kalıtım derecesinin
tesbiti yapılmıştır.

Bu araştırmada, önce doğum ağırlığının kalıtım derecesinin tayin
edilmesi, dolayisiyle sür'atli genetik artış temin etmek için seleksi-
yondan faydalanma imkanlarının aydınlatılması, daha sonra da do-
ğum ağırlığına etkiliyen ve variasyona sebep olan çevre faktörlerin-
den ananın yaşı ve canlı ağırlığı ile kuzunun cinsiyeti, ve doğum ti-
pinin etki paylarının tesbiti ve yetiştirmede bu sonuçlardan yararı an-
nia imkanlarının gösterilmesi amacı güdülmüştür.

Materyal ve Metod

Araştırmamızın materyalini İnanlı İnekhanesinde i968 ve 1969
yıllarında doğan 357 Kıvırcık kuzu ile bunların anaları teşkil eder.

Kuzular doğumlarının ilk günü, mümkün olduğu kadar kuru-
duktan sonra, fakat analarını emmeden önce bir terazi yardımı ve
50 gr. hata ile tartılmışlardır.

Doğum ağırlığının kalıtım derecesini hesaplamak gayesiyle yapı-
lan analizlerde sadece tck doğmuş dişi kuzuların kayıtlarından fayda-
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0.31 :i: 0.15

lanıimıştır. Kalıtım derecesinin baba bir-üvey kardeşler korelasyonu
metodu ile tayin edilmesinde i 73 kuzunun; baba-içi yavru-ana ilişki-
lerinden tayininde ise i6 i kız-ana çiftinin doğum ağırlıkları kulla-
nılmıştır.

Elde ed ilen rakamlar Arıtürk ve Yalçın'ın (3), Batu ve arkadaş-
ları'nın (6) ve Synedecor'un (24) eserlerinde bildirdikleri tarzda
kıymetlendirilmiştir.

Sonuçlar ve Tartışnıa

1. Doğum Ağırlı,ğının kalıtım derecesi:

İnanlı İnekhanesi Kıvırcık materyalinde çeşitli metodlarla bu-
lunan doğum ağırlığının kalıtım dereceleri aşağıda Tablo: I'de
görülüyor.

TABLO ı.
Doğum ağırlığının kalıtım dereccsi.

1_ı:ı_es_a_p_Ia_m~_M_etodu__ . D_o_ğu_'_Tl_a_ğ_ıl'_lığını_n__k_a_lıı_ıı_n_d_e_re_.c_es_i._ .-1
Baba bir-üvey brdcşlel' i
korelasyon mctodu 0.15 :i: O. iı
Yavru-ana korelasyon
metodu (Koç-içi) 0.21 :i: 0.17
Ya vl'u-ana regresyon
metodu (Koç-içi)

Tablo: ı'deki değerlere göre, baba bir-üvey kardeşler korelasyonu
metodu ile hesaplanan kalıtım derecesi, yavru-ana ilişkilerinden
bulunanlara bakınca az daha küçüktür. Yalçın (34) da Çifteler
Harası Dağlıç sürüsünde yaptığı bir araştırmada buna benzer bir
sonuçla karşılaşmış, fakat ineelediğİ materyalde doğum ağırlığının
kalıtım derecesini bulgularımızdan biraz daha düşük (Üvey kardeşler
korelasyonu ile 0,08 :t 0,04, yavru-ana korelasyonu ile 0,19 :toı ı,
ve yavru-ana regresyonu ilc 0,24 :t o, i 4.) bulmuştur. Daha sonraları
Arıtürk ve arkadaşları (4) ayni harada Dağlıçlar üzerinde yaptıkları
araştırmada doğum ağırlığının kalıtım derecesini yavru-ana kore-
lasyonu ile o, ı9 :t o, ı3 ve yavru-ana regreasyonu ilc 0,2 ı':t o, i 7
bulmuşlardır. Bu değerler de hizimkilerden daha düşüktür.

Dış ülkelerde çeşitli koyun ırkıarı üzerinde yapılan araştırma-
larda doğum ağırlığının kalıtım dereesi 0,04'den 0,72'ye kadar pek
değişik elde edilmiştir (4, 12, 19, 34).

Bulgularımıza göre, İnanlı İnekhanesinde Kıvırcıklarda cüs-
senin arttırılması yönünde yapılan seleksiyonda, kuzuların ferdi do-
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ğum ağırlıklarından da yararlanmak mümkündür. Fakat daha hızlı
bir genetik ilerleme isteniyorsa, koçların seçiminde progeny teste
daha geniş bir yer vermeli ve doğum ağırlığı ile ilişiği olan çevre
faktörleri tanımalı ve ferdi değerler üzerjnde düzeltmeler yapma-
lıdır.

JI. Bazı çevre faktiMerinin kuzuların doğum ağırlığına etkileri

A) Ananın yaşının etkisi: Kuzuların doğum ağırlıkları anala-
rının yaşına göre değişebilir. Genel olarak genç koyunların daha
ufak kuzu doğurdukları, fakat ananın yaşı ilerledikçe daha iri
kuzu verdikleri dikkati çekmektedir. Yaşlı analardan doğan kuzu-
ların ortalama doğum ağırlıkları daha fazladır (32, 33)' Bu hususta
bulunan değerler aşağıda Tablo: 2'de görülüyor.

TABLO 2.

Çeşitli yaşlarda koyunlardan doğan kuzuların ortalama doğum ağırlıkları
ve düzeltme faktörleri

Ananın yaşı Doğum ağırlığı (Kg) Düzeltıne fektörleri (Kg)
--- .-- ----_.- ------- ------------

2 3.03 :i: 0.04 + 0.89
3 3.21 :i: 0.03 -:- 0.71
4 3.67 :i: 0.05 T 0.25
5 3.92 :i: 0.02 + 0.00
6 3.86 :i: 0.07 .\ 0.06
7 3.81 :i: 0.09 -, 0.11
8 3 .54 :i: O. 1ı 0.38
9
ıo 3.97 :1:0.14 0.25

Yukarıda Tablo: 2'deki değerlerin incelenmesinden de anlaşı-
lacağı gibi, 5-7 yaşlı koyunlardan doğan kuzular daha iridir. Genç
koyunların kuzuları daha ufak doğmaktadır. Yalçın (33) Çifteler
Harasında Dağlıç sürüsünde ortalama doğum ağırlığırun, 2 yaşlı
analardan doğmuş kuzularda 3, ı ı Kg.,. 3 yaşlı analardan doğmuş
kuzularda 3,44 Kg. ve 6 yaşlı analardan doğmuş kuzularda maksi-
mal seviyede (3, 74 Kgr); 7 yaştan itibaren anaların yaşı arttıkça
kuzuların doğum ağırlıklarında önemsiz tedrici düşrrialer olduğunu,
ayrıca Smith ve Lidvall'a atfen de, Hampshire kuzularında doğum
ağırlığının ananın yaşı ile birlikte artarak 5 yaşında en yüksek seviyeye
ulaştığını, bundan sonra ıo yaşına kadar ayni seviyeyi koruduğunu kay-
detmektedir. Özcan (ı8) Sakız ve İmrozıarda da 2 yaşındaki koyun"
ların daha ufak fakat 3-6 yaşlı koyunların ise en iri kuzu doğruduk-
larını; bundan başka Palsson, Ştarke, Asker, Seljanin, Masson ve
Dassat'ın ayrı ayn materaller üzerinde yaptıkları incelemelerde daima
buna benzer sonuçlar elde ettiklerini iddia ediyor. Batu ve Özcan(g).
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Dişi
"

ise Çifteler Harası Karagül sürüsünde yaptıkları bir araştırmada,
kuzuların doğum ağırlığına ananın yaşının önemli bir etkisini gö-
remediklerini bildiriyorlar. Şahinkaya (25) ise Karagüllerde doğum
ağırlığının anının yaşı ile, 6 yaşına kadar arttığını görmüştür.

B) Ananın canlı ağırlığının etkisi: Genelolarak iri cüsseli koyun-
ların daha büyük kuzu doğurdukları dikkati çekmektedir. Öteden-
beri koyunların canlı ağırlığı ile kuzuların doğum ağırlığı arasında
pozitif bir korelasyonun mevcudiyeti bilinmektedir. Şüphesiz bu
münasebet yetiştirmeden yetiştirmeye farklıdır. İncelediğimiz mater-
yalde 0,28 :t o, i i pozitif korelasyon katsayısı bulduk. Özcan (I 8)
eserinde Masson ve Dassat'ın İtalya'da Langhe koyunlarında bu
değeri 0,36 bulduğunu, ayrıca Polach'ın bu konuda enteresan fikir-
lerini, bu pozitif korelasyonun yüksek olmadığı, ancak 44-68 Kg.
canlı ağırlık sınırbırı arasında mevzubahis olabileceği şeklindeki
iddialarını da kaydediyor. Yalçın (33) yayınladığı bir araştırmasında,
Bosnma'nın Merinoslarda bu değeri biraz yüksek (0,49) bulmuş
olduğunu yazıyor. Özcan'a göre, birçok araştırıcılar (mesela Bogart,
Strake v.b.) bu konu üzerinde birçok incelemeler yapmışlar, hepsi
de ananın canlı ağırlığının kuzunun doğum ağırlığı üzerine etkisini
müşahade etmişlerdir.

c) Kuzunun cinsiyeti ve doğum tipinin etkileri: Genelolarak erkek
ve tek doğan kuzuların doğum ağırlıkları daha fazladır. Buna ait
değerler Tablo: 3'de görülüyor.

TABLO 3.

Kıvırcıklarda cinsiyet ve doğum tipine göre doğum ağırlıkları

Cin~ __ I~oğ~~~ipi __ o _ ~ğ~~~ırlığl (Kg')_i

Erkek Tek 3.79 :l:: 0.05
İkiz 2.95 :l:: O. iı
Tek 3.33 :l:: 0.07
İkiz 2.51 :l:: 0.17

Yukarıda Tablo: 3'deki değerlere göre, tek doğmuş erkekler,
dişilere ve ikiz doğmuşlara bakınca daha büyüktür. Tek doğmuş er-
kek kuzuların ortalama doğum ağırlığı, tek doğmu~ dişilere bakınca
0,46 Kg. daha fazladır. Genelolarak ikiz erkek kuzular da doğumda
ikiz dişilere bakınca daha iridir. Yalnız incelenen Kıvırcık materya-
linde ikiz doğum oranı oldukça düşük (% 9,1) dür. Bu sebeple ikizler
için istatistikman önemli sonuçlar alınamamıştır. Bir fikir vermek için
bu sonuçlar da tabloya. katılmıştır.

Tablo: 3'deki değerlere bakılırsa, doğum tipinin doğum ağırlığı-
na bariz etkisi görülcbil ir. Tek doğanların doğum ağırlığı, ikizlere
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bak ınca erkekler gurubunda 0,84 Kg. dişiler gurubunda da 0,82
Kg daha fazladır. Bu özellikler diğer koyun ırkıarı üzerindc yapıl-
mış araştırma sonuçlarında da görülüyor (Tablo: 4).

TABLO 4.

Çeşitli koyun ırkıarında cinsiyet vc doğum tipine göre dol;um
ağırlıkları (Kg.).

i i Erkek i Dişi i i
i Materyal i Tek i İkiz ı Tek i İkiz i Literatür i
tvesi (Çukurova Harası)

i
4.63

\

3.83

\

4.45
i

3.63 ı 16
" " " 4.39 3.55 4.12 3.20 15 /

LVe~: (Ceyl~~pınar) 4.25 - 4.31 -
1

23
4.54 3.73 4.21 3.55 35

İvesi (İsrail) 4.57 3.83 4.29 3.52 ii ve 15
Karayaka (Karaköy Ha-
rası) 4.86 3.50 4.45 3.61 2
Sakız (Çeşme) - - 4.64 i 3.71 18
'İmroz (Kumkale İnek-

ihanesi) ._- - 4.42 3.22 18
Rambouillct 3.78 3.13 3.61 2.83 20 i
Karagül (Çifteler) i 5.35 i - i 4.50 - i 25
Yk. Merinos (Bandırma
Mer. Yet. Çifı.) 4.50 - 4.20 - 17
Mcrinos X Akkaraman
melezieri (Çerkezköy)
Fl - - 3.94 3.24 21
Gl •.. ,. - 3.92 3.22 21

Merinos X Karakaya me-
lezleri (Karaköy Harası)
i 962-GI 4.14 --- 4.25 - 7
1963-Gl 4.16 - 4.09 - 7

Karagül melezIeri 4.81 4.67 4.03 3.88 25

Bu araştırıcılardan başka Batu ve Özcan (9) Çifteler Harası Kara-
gül sürüsünde, crkeklerin dişikre bakınca 0,23 Kg., tek doğanların
ikizlere bakınca 0,76 Kg.; Yalçın (33) da ayni Harada Dağlıçlarda
erkek kuzuların dişilerc bakınca 0,24 Kg., tek doğanların da ikizlere
bakınca 0,74 Kg. daha fazla doğum ağı'rlığına sahip olduklarını;
Arıtürk (2) eserinde çeşitli araştırıcıların birbirinden farklı ırklar
üzerinde yaptıkları araştırmalarda daima, tek doğanların ikizlere
bakınca ve erkeklerin dişilerden daha iri doğdukları tesbit edildiğini,
Bokenbaev (ıo), Jrehov (14), Tanev ve arkadaşları (26), Trajic (28),
Tsui ve Chıang (29) gibi araştırıcıların yaptıkları araştırmalarda er-
kek kuzuların doğum ağırlığının, J e!owıcki ve arkadaşları (I 3) nın
da ikizlere bakınca tek doğanların doğum ağırlığının daha fazla ol-
duğuna dair bulguları da kaydediyor. Görülüyor ki, kuzuların doğum
ağırlığı, cinsiyete ve doğum tipine göre de değişmektedir. İncclediği-
mız Kıvırcıklarda bu faktörlerin doğum ağırlığına etkileri gözönünde
tutularak yapılacak seleksiyonda daha üstün başarılar temin edile-
bilir.
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Özet

Bu araştırmada, İnanlı İnekhanesinin Kıvırcık sürüsünde beden
büyüklüğünün arttırılması yönünde yapılacak çalışmaların ilkini
teşkil eden doğum ağırlığının seleksiyonla geliştirilme imkfmlarının
ortaya konması amacı güdülmüştür.

Bu gaye ile önce doğum ağırlığının kalıtım derecesinin hesaplan-
masında İnekhanenin ı968 - ı969 yıllarında doğan kuzuların kayıt-
ları ile bunların analarına ait mutlak değerler, baba bir-üvey' kar-
deşler korelasyonu ile baba-içi yavru-ana ilişkilerine dayanan metodlar
kullanılmıştır. Baba bir-üvey kardeşler korelasyonunda ı73 tek doğ-
muş dişi kuzunun, baba-içi yavru-ana ilişkilerinde ise 161 kız-ana
çiftinin doğum ağırlıkları kullanılmıştır.

Yapılan analizler sonunda, doğum ağırlığının kalıtım derecesi,
baba bir-üvey kardqler korelasyon metodu ile 0,15 :l:: 0,1 i: yavru-
ana korelasyon ile 0,2 i ::t o, i 7 ve yavru-ana regresyon metodu ile
0,3 i ::t o, i5 elde edilmiştir. Şu halde daha iri nesiller elde etmek,
canlı ağırlığı, dolayisiyle Kıvırcıklarda et verimini arttırmak için
yapılan çalışmalarda, kuzuların ferdi ağırlık değerlerine de yer ve-
rilebilir, fakat yalnız ferdi dağırlık' değerlere dayanarak yapılacak
seleksiyonla yavaş bir genetik ilerleme elde edilebilecektir.

Araştırmanın ikinci kısmında, bazı çevre faktörlerinin (ananın
yaşı ve canlı ağırlığı ile kuzunun cinsiyeti ve doğum tipinin) doğum
ağırlığına etkileri incelenmiştir. Ayni materyal üzerinde yapılan bu
çalışmalar sonunda, adı geçen faktörlerin hepsinin de doğum ağır-
lığına etki yaptıkları görülmüştür. Genç (2 yaşında) anadan doğan
kuzuların en ufak oldukları, fakat doğum ağırlığının ahanın yaşı
ilerledikçe 5'inci yaşa kadar arttığı görülmüş, anaların canlı ağ~r-
lıkları ile kuzuların doğum ağırlıkları arasında 0,28 :l:: o, i i pozitif
korelasyon katsayısı bulunmuştur. Erkek kuzuların dişi kuzulardan
0,46 Kg. ve ayrıca tck doğan kuzuların ikizlerden 0,84 Kg. daha
agır doğdukları tesbit edilmiştir.

Sonuç olarak, bu araştırmada incelenen çevre faktörlerinin Kı-
vırcık kuzularının doğum ağırlıklarında önemli variasyonlar mey-
dana getirdiği, bu sebeple yetiştirmede bu bulguların dikkate alın-
masılazım geldiği ve özellikle düzeItme faktörlerine, düzeltilmiş
kayıtlarla progeny teste yer verilmesi gerektiği, ancak bunlar yapıl-
dığı takdirde seleksiyondan daha iyi sonuçlar beklenebileceği anlaşıl-
maktadır.
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(Heritability of birth weight in Kıvırcık lanıbs and ef-
fects of age and weight of danı, sex and birthtype

of lanıbs on birth weight)

Birth weights of Kıvırcık lambs, born at İnanlı State Farm
through i968- i969 were analized to obtain heritability estimates
for this character. Data included 357 birth weight records. Herita-
bility estimates obtained from paternal half-si b correlation, intra-sire
offspringdam correlation and offspring-dam regression were o, i 5

::t o, i i; 0,2 i ::t o, i 7 and 0,3 i :7- o, i 5 for birth weight, respectivdy.

The results indicate that greater progress and higher genetic
improvement in birth weight could be achieved using progeny per-
formance in selection. Sclection on individual performance alone
would bring slow genetic improvement in weights.

Birth weight records were analized to study the effects of age
and weight of dam, sex and birthtype of lambs on birth weight. All
of these environmental faetors were found to influence birth weight
significantly. Average birth weight of lambs increased with dams
age up to 5 years. A.s regards single lambs, progeny of big body size
parents were superior to those of smail body size parents in birth
weight. Male lambs were heavier 'than females by 0,46 Kg. Also
singlc Iambs weighed 0,82 Kg. more than twins at birth.

Lamb weights must be corrected and Progeny Test is advisable.

Teşekkür: Bu ara~tırma materyalinin temin ve takibinde yardım-
larını esirgemiyen İnanlı İnekhanesi Koyunculuk Şubesi Şefi Mü-
tehassıs Veteriner Hekim Hakkı Sarıgül'e te~ekkürlerimi sunarım.

Literatür

i - Aköz, K. (I960): K aragül kuzularında yapağı inceliği ile doğan
kuzuların bukle teşekkülatı arasındaki münasebetler. Lalahan Zoot.
Ara~t. Enst. Dcrg. Sayı 5: 20-27.

2 - Antürk, E. (1961): Karaköy Harası Karayaka koyunlarında do-
ğum ağırlığı ve canlı ağırlık artışı. A. Ü. Vet. Fak. Derg. 8: 18-20.

3 - Arıtürk, E. ve Yalçın, B. C. (1966): Hayvan yetiştirmede selek-
s~on. A. Ü. Vet. Fak. Yayınları: 194, A. Ü. Basımevi, Ankara,
pp.: 68-83, 104-1 lO.



198 H. Özcan

4 - Antürk, E., Özcan, H. ve Ayabakan, Ş. (I 968): Dağlıç
kuzularında doğum ve .lütfen kesme ağırlıkları ile ilk kırkımda kirli
yapağı veriminin kalıtım dereceleri ve bu karekterler bakımın-
dan koçların değerlendirilmesi. A. Ü. Yet. Fak. Derg. 16:
284-294.

5 - Batu, S. (I 962) : Koyunculu,~un esasları. A. Ü. Yet. Fak. Yayınları:
i 36, Rüzgarlı Matbaa, Ankara, PP:, 283-284.

6 - Batu, S. Antürk, E. ve Kutsal, A. (I 962): Evcil hayvanlarda
istatistik variasyon (Biyometrik). A. Ü. Yct. Fak. Yayınları: 138,
Güven Matbaası, Ankara, pp: 6-50.

7 - Batu, S., Arıtürk, E., Utkanlar, N., tmeryüz, F., Öznacar,
K. ve Müftüoğlu, Ş. (1963): Karaköy Harası Karakaya X
Merinos melezlerinin doğum ağırlıkları, canlı ağırlıkları, üç yaş beden
ölçüleri ve yapağı verimleri üzerinde araştırmalar. LaIahan Zoot.
Araşt. Enst. Derg., 3: 5-20.

B - Batu, S., Arıtürk, E. ve Örkiz, M. (I 966): Karacabey Harası
Türk Merinos koyunlarında yapağı verimi, önemli beden ölçüleri ve
döl verimi üzerinde incelemeler A. Ü. Yet. Fak. Derg. 13: 229-234.

9 - Batu, S. ve Özcan, H. (I 966): çifteler Harasında yetiştirilen Ka-
ragül koyunlarının morfol~jik vas1fları, verimleri ve uygulanan )'etiş-
tirme metodlan. Lalahan Zoot. Araşt. Enst. Derg. 6: 142-144.

Lo - Bokenbaev, T. B. (I 964): A new breed group of Degres fat-rum-
ped sheep. Zivotnovodstvo, 26 (7): 50-54, Ani. Breeding Abs.,
33:76.

1 i - Finci, M. (I 957): The improvement of Awassi breed if sheep in
/srael. Thc Wcızmann Seienee Press of Israel, Jerusalem, p: 17.

12 - Galaı, E. S. E. (I 968): Estimates of genetic parameters of growth
rate in sheep with riference to the method of estimation. Anim. Prod.,
LO: 109-112.

13 - Jelowıckı, S., Szelıga, W. and Waluga, A. (1961): The
Podhale Zackel in the light of investigations on sheep in Lesnice. Zesz.
naık. wyzsz. Szkol. roIn. Krakowıc, No. ii: 161-191, Anim.
Brecding Abs., 32: 487.

14 - Jrehov, F. A. (1965): The new Ostrogozhsk breed of sheep with
crosshred wool. Izv. Timirjazev. SeL. -hoz. Akad., 1965 (I):
163-178, Anim. Breeding Abs., 33: 571--572.

15 - Köseoğlu, H. ve Aytuğ, C. N. (I 96 I): Çukurova Harası İvesi
kuzularının canlı ağırlıklan üzerinde incelemeler. Lalahan Zoot.
Araşt. Enst. Derg. sayı: i i: 87-98.



Kıvırcık Kuzularında Doğum Ağırlığının Kalıtım Derecesi 199

16 - Kutsal, A. ve Ünalp, A. (1955): Çukurova Harası İvesi koyun.
larının çeşitli verimleri bakımından incelenmesi. Türk Yet. Hek.
Dem. Derg., Sayı 1 i°i i i i: 2520.

17 - Kutsal, A. ve Bilgin, S. (I 956): Yarımkan Merinos koyunlarında
yapağı verimi, canlı ağırlık ve kuzuların inkişafı üzerinde araştır-
malar. A. Ü. Yet. Fak. Dcrg., 3: 189-2 LO.

18 - Özcan, H. (I 965): Çeşme (Sakız) ve lmroz koyunlarında beden
yapısı, süt ve yavru verimleri, yapağı karekterleri ve bunların diğer
memleketlerdeki süt koyunları il~ muka)'esesi ve bilhassa sütçüZük yö-
nünden islahı tedbirleri. A. Ü. Yet. Fak. Yayınları: 177, Yet.
ve Ziraat Fak. Basımevi, A.nkara, p 89-92.

19 - Özcan, H. ve Arıtürk, E. (1965): Koyun ve sı<~ırıralarının ge-
netiği. A. Ü. Yet. Fak. Yayınları: 183, Sevinç Matbaası,
Ankara, pp: 147-160.

20 - Punera, K. D. (I 968): Acclimatisation of Rambouillet sheep
under U. P. hill conditions. Indian Yet. J., 45: 425-433.

"
2 i Sandıkçıoğlu, M. (1968): Halk elindeki Merinos X Akkaraman

melezlerinin fertilite, yaşama gücü ve büyüme yönünden performansları.
Lalahan Zoot. Araş.t. Enst. Derg., 8: 65-67.

22 - Sandıkçıoğlu, M., Yalçın, B. C. ve Aktaş, G. (1968) lvesi
kuzularını değişik sürelerde sütten kesmenin kuzuların büyümesine ve
anaların süt verimine etkisi . Lalahan ZooL Araşt. Enst. Derg.,
8: 49-50.

23 - Sönmez, R. (I 955): lvesi koyunlarının vücut yapılışları, çeşitli
verimleri ve bunların diğer yerli koyunlarla çeşitli verimler bakımından
mukayeseleri. A. Ü. Ziraat Fak. Yayınları: 74, A. Ü. Basımevi,
p: 91.

24 - Synedecor, G. W. (1954): Statistical methods. İowa State Col-
lege, U.S.A. Printed by The İowa State College Press, Amess,
iowa, pp: 1-7.

25 - Şahinkaya, R. (I 955): Türkiye' de yetiştirilen saf ve muhtelif kan
dereceli Karagüllerin morfolojik özellikleri, vücut ölçüleri, çeşitli verim-
leri ve bilhassa milletlerarası canlı kuzu ve post bonitürleriyle bunların
Güney Karamanlarla mukayesesi. A. Ü. Ziraat Fak. Yayınları:
70, A. Ü. Basımevi, Ankara, pp: 44-47.

26 - Tanev, I., ECumova, L., and lotov, C. (I 968): East Friesian.
sheep at the Vidin Research Station. Zhıvotnovudstcvo, 22 (I o) :
54-57. Anim. Breeding Abs., 37: 246.



200 lL. Özcan

'27 - TraıI, J. C. M. and Sacker, G. D. (1966): Facton affecting
production records oj lambs ji-om a flock oj East African Blackhead
sheep. J. Agrie. Sei., Camlı., 66: 87-91., Anim. Breeding Abs.,
34: 368.

'28 - Trajic D. (I 96'2): .11 study on fertility, milk productioll and other
productivee characten oj Tçigai sheep. Stoearstvo, 16: 3 i 0-3 i9,
Anim. Brccding Abs., 33:417.

'29 - Tsui, C. C. and Chıang, Y. (196'2): Selective breeding of Tan
sheep. I. Investigations on the ceology and produetivity of the
sheep. Chin. J. Anim. Husb. Yet. Sei., 196'2 (4): 1-4, Anim.
Breeding Abs., 3'2: 33 i.

3° - Vesely, J. and Peters, H. F. (1964): The efjects Q! breed and
certain environmental jactors' on birth and waening traits of range
sheep. Canad . .J. Anim. Sei., 44: '2i 5-'2 i9.

3 r - Wıtt, M. and Lohse, B. (I 968): Influence oj extremes in body
type of parents sheep on fattening performance and carcass value if
their lambs. Z. Tierzüeht. Züeht Bio!., 84: 101-109.

3'2 - Yalçın, B. C. and Bichard, M. (1964): Crossbred sheep produc-
tion. 1. Faetors affecting produetion from the erossbred ewe
floek. II. The repeatability of performanee and the seope for
euHing. Anİm. Prod. 6: 73-84, 85-90.

33 - Yalçm, B. C. (I 969): Bazı çevre faktö'rlerinin Dağlıç kuzularının
doğum ve siitten kesim ağırlıkları üzerine etkileri. A. Ü. Yet. Fak.
Derg. 16: r-16. .

34 - Yalçm, B. C. (I 969): Dağlıç kuzu/arında doğum ve sütten kesme
ağırlıklarının bazı genetik parametreleri. A. Ü. Yet. Fak. Derg.
r6: 170-179. '

35 - Yarkm, 1. ve EHein, A. (I 966): İvesi koyunlarının vücut ö'lçüleri,
yapılışları ve verimleri üzerinde araştırmalar. A. Ü. Zir. Fak. Yayın-
ları: 266, A. O. Matbaası, Ankara, p. 46.

Yazı "Dergi Yazı Kuruluna" 25.2. i97° günü gelmiştir.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012



