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Sununary: The aim of this study was to compare Dağlıç and Rambouİllet x Dağlıç
(f,) shcep for important production charactcristics, using records obtained in the first half
of a 5- year rescarch project concerning Rambouİllet x Dağlıç crossbreeding; it was initiated
in 1969 al Çifteler State Farm. Growıh and survival rate oflambs have been studied on the
records of 165 Dağlıç and 360 Fı lambs born as singles in 1970, and 240 Dağlıç and 365 Fı
lambs born as singles in i97 i ;20 single-born Rombouiııet lambs were also included in these
analyses. For body weight and fleecc weight, records of ıhe females surviving to i97 i and
1972 shearing scasons werc used. Fleece characteristics were dctermined using samples taken
from l5-month-old Dağlıç and Fı females at i97 ı shearing time.

The effeets of genotype and sex of lamb, and age of dam on birth weight, weaning
weight (120 days) and 180-day weight were found higlıly signifİcant (P < 0.001), using lea-
ast squares procedure. For thesc eharacteristics, 1'1 lambs werc superior to Dağlıç lambs by
0.32, 2.42 and 3.98 kg in i970 and 0.35, 2.40 and 3.22 kg in 197 i, rcspeetively. Average birth
wcight of Rambouiııet lambs was highcr than those for Fı and Dağlıç lambs but thcir average
weaning weight only exceeded that for Dağlıç lambs. Survival rate İn both Dağlıç and Fı
lambs \Vas high (97 %), while that for Rambouillet lambs lower (7S %), the diffcrences wİth
the first t\Vo groups being signifieant (P <0.05). At the fİrst and second shcaring, average body
weights and greasy fleeee weights of Fı females were respeetively 4.8-5.9 kg and 0.43-0.50
kg higher (P < 0.01) than those for Dağlıç females. Mean values obtained for the fleeee
characıerİstics of 15 month-old F, and Dağlıç females wcrc as follows: sıaplc length 16.9
and 10.8 cm, fiber diameter 27.4 and 24.0 mieron, kempy and medullatcd fibers 2.4 and 0.4
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%, breaking strenght 10.4 and 10.Og, and e1asticity 25.2 and 24.4 %,respectively. Differences
between the two groups for the first three charactcristics were significant (.P < 0.01).
Clean wool yield obtained from group sample was 59.8 % for Fı group and 61.8 % for Dağ-
lıç group. Fı fleeces were more uniform than Dağlıç fleeccs in both staple lenght and fibcr dia-
mc ter. In this crossbreeding, colour spotting in Fı fleeces is much less a problem than in
Merino x Akkaraman crossbreeding.

The above results show that Fı generation obtaincd from Rambouillet x Dağlıç cros-
breeding is eonsiderably superior to Dağlıç sheep in growth rate, body weight, greasy fleece
weight and wool quality, and therefore substantial increases in lamb production and quality
wool production can be made at the Fı generation of this crossbreeding. The project is being
continued for studying the performances of further generations.

Özet: Bu çalışma, Çifteler Harasında 1969 yılında başlatılan Rambouillet x Dağlıç
melezlemesi ile ilgili beş yıl süreli bir araştırmanın ilk yarısında elde edilen verim kayıtlarına
dayanılarak, saf Dağlıçlarla Fı melezierinin büyüme, yaşama gücü, canlı ağırlık ve yapağı
verimi özellikleri bakımından karşılaştırılması amacı ilc yapılmıştır. Kuzularda büyüme ve
yaşama gücü ilc ilgili analizlerde, Dağlıç anaç gruplarından 1970 yılında elde edilen tck doğ-
muş 165 Dağlıç ve 360 Fı kuzu ile 1971 yılında elde edilen tck doğmuş 240 Dağlıç ve 365 Fı
kuzunun kayıtları kullanılmıştır. Bu özellikler bakımından, 1971 yılında doğmuş 20 kadar
tck Rambouillet kuzu da mukayeselere dahil edilmiştir. Canlı ağırlık ve yapağı verimi 1971
ve 1972 kırkımlarında mevcut i ve 2 yaşlı dişilerin kayıtları üzerinde, yapağı özellikleri ise
1971 kırkımında i yaşlı dişilerden alınan yapağı nümunderi üzerinde incelenmiştir.
Genotip gruplarına mümkün olduğu kadar eşit şartlar sağlanmasına çalışılmıştır.

Kuzunun genotipinin, ananın yaşının ve kuzunun cinsiyetinin kuzuların doğum,
sütten kesme (120 gün) ve 180 gün ağırlıkları üzerindeki etkileri, least squares metodu kul-
lanılarak, yüksek derecede önemli bulunmuştur (P < 0.001). Doğumdaki, sütlen kesmedeki
ve 180 günlükteki ortalama ağırlık bakımından, rı kuzular Dağlıç kuzulara 1970 yılında sı-
rasile 0.32,2.42 ve 3.98 kg ve 1971 yılında 0.35, 2.40 ve 3.22 kg üstünlük sağlamıştır. Rambou-
illet kuzuların ortalama doğum ağırlığı Fı ve Dağlıç kuzularınkinden yüksek fakat sütten kes-
me ağırlığı bu iki grup arasında bulunmuştur. Gerek Dağlıç ve gerekse Fı kuzular sütten kes-
meye kadar yüksek bir yaşama gücü (% 97) göstermişler, Rambouilletlerin yaşama gücü ise
(% 78) diğer iki guptakinden önemli derecede (P < 0.05) düşük bulunmuştur. i ve 2 yaşlı
F, ve Dağlıç dişiler arasında, 1', ler lehine, kırkım sonundaki ortalama canlı ağırlık bakı-
mından 4.8-5.9 kg ve ortalama kirli yapağı verimi bakımından 0.43-0.50 kg arasında önem-
li (P < 0.01) farklar tesbit edilmiştir. Dağlıç ve Fı dişi tokluklar için tesbit edilen ortalama
lüle uzunluğu sırasile 16.9 ve 10.8 cm, ortalama elyaf çapı 27.4 ve 24.0 mikron, kemp ve me-
dullalı e1yaf oranı % 2.4 ve 0.4, mutlak mukavemet 10.4 ve 10.0 g ve elastikiyet % 25.2 ve
24.4 gür. tık üç özellik ortalaması bakımından iki grup arasındaki farklar önemlidir (P <
0.01). Yapağı randımanı Fı ler için% 59.8 ve Dağlıçlar için% 61.8 bulunmuştur. Fı yapağı-

ları gerek lüle uzunluğu ve gerekse incelik bakımından Dağlıç yapağılarından bariz bir şe-

kilde daha birörnektir. Bu melezlemede 1'ı lerdeki lekelilik durumu Merinos x Akkaraman
Fı lerinde müşahade edilene göre çok daha düşük bir seviyededir.

Araştırmadan elde edilen yukardaki sonuçlar Rambouillet x Dağlıç meleziemesi ile
elde edilen Fı gencrasyonunun büyüme, canlı ağırlık, yapağı verimi ve yapağı kalitesi bakı-
mından Dağlıçlara önemli ölçüde üstün olduğunu ve bu melezleme ile Fı seviyesinde kuzu

üretimi ve kaliteli yapağı verimi bakımından önemli gelişmeler kaydedilebileceği anlşılmak-

tadır. MelezIerne çalışmasına daha ileri generasyonlardaki verimlerin incelenmesi için devam
edilmektedir.
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Giriş

Genellikle Orta Anadolu ile Batı Anadolu Arasındaki geçit böl-
gesinde yetiştirilen Dağlıç koyun ırkı, Türkiye'nin 35.7 milyonluk
koyun populasyonu içinde 6.4 milyonla önemli bir yer tutars. Dağlıç
koyunları üzerinde bugüne kadar yapılmış arştırmalar daha çok bun-
ların halk elindeki ve devlet hayvancılık kurumlarındaki verim sevi-
yelerinin tesbiti ile ilgilidir9• 10, ll, 15. Bu araştırmalar, Dağlıç ırkında
cüssenin küçük, büyüme hızının yavaş, ikizlik oranının çok düşük ve
yapağı verim ve kalitesinin yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. Bölge-
nin gittikçe entansifleşen tarım şartlarında, koyunculuğun önemli bir
üretim kolu olarak devamını sağlamak için, bu ırk koyunların verimli-
liğini arttırma yollarının aranmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Herhangibir koyun populasyonunda verimlilik, bakım ve besleme
şartlarının iyileştirilmesi ve daha önemlisi, genetik yapının seleksiyon
ve melezIerne gibi imkfınlar kullanılarak geliştirilmesile artırılabilir.
Ancak ekseri verim özellikleri bakımından geri bir durumda olan yerli
ırkların sadece seleksiyonla ıslah edilmeleri çeşitli nedenlerle çok uzun
bir zamanı gerektirmektedir; yerli ırkların gelişmiş ırklarla melezI en-
mesi ve melezler üzerinde seleksiyon uygulanması buna nazaran çok
daha hızlı bir ilerleme sağlıyabilmektedir13• Ayrıca, Çifteler Harası
Dağlıç sürüsünde yapılmış bir araştırmal2, kuzu verimi yönünden ö-
nemli bir özellik olan sütten kesme ağırlığının kalıtım derecesinin çok
düşük olduğunu (o. 10), dolayısilc kuzularda büyüme hızının sadece
seleksiyonla ancak çok yavaş bir tempoda geliştirilebileceğini göster-
miştir.

Melezierne yolu ilc ıslah çalışmaları Türkiye'de bugüne kadar
Kıvırcık, Akkaraman ve lVforaraman gibi yerli ırklarla Alman Et
Merinosları arasında yapılmış ve bunlardan özellikle ilk ikisinin sonuç-
ları pratiğe de intikal ettirilmiştir" J, 4, 5,14. Bu çalışmalarda yerli ırk-
ların et verimi, yapağı verimi ve yapağı kalitesi yönlerinden ıslah edil-
meleri hedef alınmıştır. Dağlıç koyunlarında et verimi (özellikle kuzu
verimi) ile kaliteli yapağı veriminin, bu bakımıardan oldukça iyi geliş-
miş Rambouillet ırkı ile melezlenmek suretile ıslahı imkfınlarının ince-
lenmesi ve melczlemede izlenecek yolun tespiti amacı ile böyle bir araş-
tırmaya ilk defa 1969 yılında Çifteler Harasında başlanmıştır. Bu ça-
lışmada, 5 yıl süreli olan yukarıdaki araştırmanın ilk 2.5 yılında elde
edilmiş veriler kullanılarak, Rabmouillet, Dağlıç ve bunların Fı me-
lezi kuzuların büyüme durumları ve yaşama güçleri ile, i ve 2 yaşlı
Dağlıç ve Fı dişilerin canlı ağırlıkları ve yapağı verimleri ve ayrıca i

yaşlı Dağlıç ve Fı lerin önemli yapağı özellikleri karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir.
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Materyal ve Metod

Ara~tırma materyali olarak, Çifteler Harasında mevcut Dağlıç
koç ve koyunlar ile, bu haraya i 969 yılı ba~ında Karacabey Harasın-
da gctirilen Rambouillet koç ve koyunlar kullanılmı~tır. Rambouillet
koç ve koyunlar 1958 yılında A. B. D nin Montana Eyaletinden geti-
rilerek Karacabey Harasında yeti~tirilen ebeveynlerden elde edilmi~-
tir. Rambouillet koyunları Çifteler Harasında ilk sıfatlarını, getiril-
dikleri Marmara Bölgesinde olduğu gibi, Mayıs ve Haziran Aylarında
almı~lar ve Ekim ve Kasım aylarında doğurmu~lardır. Bunların ikinci
yıldaki tohumlarnaları 1970 yılı Ekim ve Kasım aylarında yapılarak,
tohumlarna mevsimi bakımından Dağlıçlarla aynı duruma getirilmi~-
lerdir.

1969 sıfat mevsiminden önce, harada mevcut Dağlıç koyunlar
arasından ırk karakterlerini tam bir ~ekilde gösteren ve ya~ları 11/2-
61/2 arasında deği~en 582 adet Dağlıç koyunu ayrılmı~, bunlar yaş
ve canlı ağırlıkları bakımından dengeli iki gruba ayrılmıştır. 182 ba~-
lık Saf Dağlıç Grubundaki (SDG) koyunlar Dağlıç koçları ile, 401
ba~lık Dağlıç MelezIerne Grubundaki (D~1G) koyunlar ise Rambou-
illet koçları ile suni tohumlamaya tabi tutulmu~tur. 197° yılı tohumla-
rnalarında SDG ve DMG'ndaki koyun sayıları sırasıle 29° ve 439 01-
mu~, aynı zamanda 5° baş Rambouillet koyun kendi koçlarının sper-
ması ile tohumlanmıştır. Bu tohumlamalar sonucu 197° yılında 169
Dağlıç ve 364 Fı kuzu, 1971 yılında ise 241 Dağlıç, 269 Fı ve 69 Ram-
bouillet kuzu elde edilmi~tir. İkiz doğum oranı Dağlıç koyunlarında
(SDG v DMG) % i in altında, Rambouillet koyunlarında % 5° ol-
muştur. Rambouillet koyunların i969 yılı tohumlarnalarına ait döl-
verimi sonuçları ile bu tohumlarnalardan doğan kuzuların büyüme ka-
yıtları, Dağlıçlarla olan mevsim farklılığından dolayı kullanılmamı~-
tır.

Kuzular doğumu müteakip ilk 16 saat içinde tartılmı~, madeni
kulak numarası ve çentikle numaralanmış, doğum ağırlığı, doğum ta-
rihi, doğum tipi, genotip grubu, cinsiyet ve ana numarası kaydedilmi~-
tir. Ayrıca, Fı kuzularda lekelilik durumu tesbit edilmi~tir. Kuzular
ortalama i 20 günlükken sütten kesilmi~tir. Kuzuların i 20 ve i80 gün
ağırlıkları, bu yaşlar civarında 2 haftada bir yapılan 2-3 tartıda elde
edilen ağırlıkların interpolasyonu ile tesbit edilmiştir. Damızlık fazlası
erkek kuzuların önemli bir kısmı sütten kesmeyi müteakip satıldıkların-
dan i 80 gün ağırlığı sadece dişi kuzularda incelenmi~tir. 180 günlüğe
kadarki kuzu ölümleri ve mecburi kesimler kaydedilmi~tir.
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Araştırmaya dahil dişi tokuların i97 i ve i972 yılları Haziran ayı
başında yapılan kırkımlarında kirli yapağı veimleri tesbit edilmiş, ay-
rıca kırkımı müteakip ağırlıkları tartılmıştır. i97 i yılı kırkımında
66 Dağlıç dişi toklu ile Fı dişi tokluların rastgele 50 sinden üç bölgeden
(omuz, kaburga, but) yapağı numuneleri alınarak bunlar elyaf çapı,
mukavemet, clastikiyet, lüle uzunluğu, kemp ve medullalı clyaf oranı
bakımından analiz ediImiştir. Rambouillet dişi tokluların Dağlıç ve
Fı dişi toklulardan takriben 5 ay büyük ve sayıca çok az olmaları ne-
deni ilc kırımdaki canlı ağırlık ve yapağı verimi özellikleri bakımın-
dan bu grup çalışmaya dahil edilmemiştir. Araştırma süresince kuzu-
larda ve daha ileri yaşlılarda verimle ilgili herhangibir ayıklama ya- \
pılmamıştır.

Araştırmaya dahil koyun grupları karışık bir şekilde bulunduru-
larak bunlara uygulanan bakım ve besIemenin aynı olmasına çalışıl-
mıştır. Gerek sıfat öncesinde ve gerekse sıfat sırasında koyunlar genel-
likle mera ve anızlara bağlı kalmışIar, kısmen yeniden gelişen çayırdan
faydalanmışlardır. Bu dönemde ayrıca kaba ve kesif yem verilmemiştir.
Aralık sonundan itibaren, meraya ilave olarak, koyunlara fert başına
günde 0.5 kg kadar korunga samanı, Ocak ayından itibaren de ı60 g
kadar arpa verilmiştir. Gebeliğin sonuna rastlayan Şubat ayından iti-
baren günde fert başına 250 g'a çıkarılan arpaya ilaveten 50 g ayçiçeği
küspesi verilmiştir. Kesif yem yanında yemliklere sabah ve akşam kuru
ot ve saman konmuştur. Beslcmeye Mart ayında Şubattakine benzer
şekilde devam edilmiştir. Kuzular analarına günde üç defa emdirilmiş,
Nisan ayından itibaren ayrıca meradan faydalandırılmıştır. Bundan,
başka, kuzuların yemliklerine kuzu başına günde 50 g hesabile kon-
santre yem konmuştur. Mayıs ayı başından mera mevsimi sonuna ka-
dar koyun ve kuzular tamamen mera imkanları ile beslenmişler, ilave
yem almamışlardır. Koyun ve kuzulara yıl boyunca uygulanan besle-
me seviyesi genellikle normalin aItında kaImıştır.

Dağlıç ve Fı melezi kuzular, birkaçı hariç, tek olarak doğmuşlar-
dır. Böylece, Rambouillet'lerde ikizlik oranının fazla olmasına ağmen,
genotip grupları arasında benzerlik sağlamak ve doğum tipinin etki-
sini bertaraf etmek için, kuzu ağırlıklarının ve diğer özelliklerin anali-
zinde sadece tek doğmuş kuzuların ağırlık kayıtları kullanılmıştır.
Tek doğan 23 Rambouillet kuzudan 3 ü normal doğum mevsimi dışın-
da doğmuş olduğundan bunlar büyüme yönünden dikkate alınmamış-
tır. Bu kuzuların doğumdaki ve i 20 gündeki ağırlıklarına, kuzunun ge-
notipinin, ananın yaşının ve kuzunun cinsiyetinin etkileri, alt gruplar-
daki fert sayılannın farklılığı dikkate alınarak, Least Squares Metodu
ile konsantlar uygulanarak tesbit edilmiştirl6• Bu amaçla, incelenen fak-
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törler arasında interaksiyon almadığı farzedilerek, aşağıdaki doğrusal
model kullanılmıştır:

Yijk1= J-l + ai + bj + ck + eijkl
Bu modelde; Yijkı, i gcnotip grubundan j yaşlı anadan doğmuş

k cinsiyetindeki i ferdinin ağırlık değerini, J-l beklenen ortalamayı,
aı i genotipinin etki payını, bj j ana yaşının etki payını, ck k cinsiyeti-
nin ctki payını, eijklise i ferdine ait değerdeki hata payını göstermek-
tedir. ı80-gün ağırlığı sadece dişi kuzularda tespit edildiğinden, bu
ağırlık bakımından yapılan analizde modelden ck terimi çıkarılmıştır.
Yukarıda belirtilen analizler iki yıl için ayrı ayrı yapılmıştır. Araştırma
ile ilgili diğer istatistiki analizlerde standart kitaplarda verilen metodlar
kullanılmıştır2,7.

Sonuçlar

Kuzularda Büyüme:

Farklı genotipteki kuzu gruplarını büyüme yönünden karşılaş-
tırmak için doğumda, sütten kesmede (120 gün) ve 180 günde olmak
re üç ayrı dönemdeki ağırlıklar esas alınmıştır. Kuzunun genotipinin
ve büyüme yönünden kuzu genotipi ile ilgili olmayan diğer bazı fak-
törlerin (ananın yaşı ve kuzunun cinsiyeti) bu dönemlerdeki ağırlıklar
üzerine etkileri, i97° ve i97 i yılları için ayrı ayrı incelenmiş ve elde
edilen sonuçlar 1,2 ve 3 numaralı tablolarda verilmiştir. Bu tablolarda

TABLO ı.

İncelenen Faktörlerin Kuzulann Doğum Ağırlıklanna Etkilcri

1970 Yılı

i
1971 Yılı

İneelencn Alt Kuzu Etki Kuzu i Etki
Faktörler Grup sayısı Payı (Kg) sayısı Payı (Kg)
----- .-
Kuzunun Dağlıç 165 -0.16 240 -0.38
Genotipi Fı 360 +0.16 365 -0.03

Ramb. - - 20 +0.12
---- -----

2 Yaş 143 -0.47 156 -0.36
Ananın 3 Yaş 105 -0.14 i 130 -0.06
Yaşı 4 Yaş 396 +0.18 101 +0.12

5 Yaş 112 +0.17 93 +0.15
6+Yaş 69 +0.25 145 +0.12

----- -_._---
Kuzunun Erkek 263 +0.11 319 +0. II
Cinsiyeti Dişi 262 -0.11 306 -0.11ı--Beklencn
Ortalama .... 525 3.62 625 i 3.87

-I
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TABLO 2.
İncelenen Faktörlerin Kuzuların 120 gün (Sütten Kesme) Ağırlıklarına

Etkileri

i 1970 Yılı 1971 Yılı

ı
i Incelenen Alt Kuzu i Etki Kuzu i Rtki i
Faktörler Grup Sayısı i Payı (Kg) Sayısı Payı (kg) i

-1.27
+1.13
./-0.13

235
360
15

-1.21
+1.21

159
344

Dağlıç
Fı
Ramb.

i i 2 Yaş 136 i -2.97 153 -2.57

i
Ananın i 3 Yaş 100 i -0.13 125 -O. LO
Yaşı i 4 Yaş 93 +0.93 99 +0.27

i 5 Yaş 106
i

+1.15 91 +1.29

i i 6 + Yaş 68 i- ı.03 142 +1.12

I
Kuzunun
Genatipi

Kuzunun
Cinsiyeti
Beklenen
Ortalama

Erkek
Dişi

255
248

503

+1.28
-1.28

26.13

313
297

610

+1.64
-1.64

27.53

Etki
Payı (kg)
-1.61
+1.61

1971 Yılı

Kuzu
sayısı
114
173

Etki
Payı (kg)
-1.99
+1.99

Kuzu
sayısı
76
161

TABLO 3.
İncelenen Faktörlerin Kuzuların 180-Gün Ağırlıklarına Etkileri

(Dişi Kuzular)

1970 Yılı

i Alt
i Grup

ı
Dağlıç
Fı
Ramb.
2 Yaş 66 -2.58 78 -2.56i Ananın 3 Yaş 47 -0.31 55 -0.16

Yaşı 4 Yaş 44 +0.74 40 +0.67

i 5 Yaş 53 +1.21 41 -i-1.53

i 6 + Yaş 27 +0.94 73 +0.52

Incelenen
Faktörler

I
Kuzunun
Genatipi

I Beklenen i
Ortalama .... 237 29.19 287 28.26

her faktör grubu için gösterilen etki payları, o dönemdeki beklenen or-
talamadan ayrılışlar olarak ve diğer faktörlerin etkileri giderilmiş ola-
rak hesaplanmıştır. Kuzunun genotipinin ve ananın yaşının doğum,
sütten kesme ve ı80-gün ağırlıklarına ve kuzunun cinsiyetinin ilk iki
dönemdeki ağırlığa etkileri her iki yılda da yüksek derecede (P <o.ooı)
önemli bulunmuştur (Tablo-s). ı80 - gün ağırlığı sadece dişi ku-
zular üzerinde incelendiğinden, bu ağırlıkta cinsiyetin etkisi sözkonusu
değildir. Ayrıca ı80 günlükte tek doğmuş dişi Rambouillet sayısı da
çok az olduğundan (8 adet), bu genotip grubu ı80-gün ağırlığı için
yapılan hesaplamalara alınmamıştır. Çeşitli genotip grupları için, ilk
üç tablodaki değerler yardımı ile, ananın yaşına ve kuzunun cinsiyetine
göre düzeltilmiş bir şekilde elde edilen ağırlık ortalamaları Tablo-4 te
verilmiştir. Kuzunun Genotipinin çeşitli dönemlerdeki büyümeye
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TABLO 4.

Çeşitli Genotipten Kuzu Gruplarında Düzeltilmiş Ortalama Doğum,
120-Gün ve 180-Gün Ağırlıkları

i i i 1970 Yılı 1971 Yılı!J~~:~~en--I ~~ı~~::~;_i=:--~--:=-~~~-(k~)--~=~T~(k;)~
i Doğum i Dağlıç i 165 i 3.46 i 240 3.49
i Ağırlığı i Fı i 360 3.78 365 3.84

I

Ramb. : -- -- 20 4.29 i
-120(;;:-ID~ğlı~ ---1

1

- ---159-- ---;4.-92-1--235--- -26-:26-j

i Ağırlığı i Fı 344 27.34 360 2l:l.66

H:~~::S')-I~:;;:-'_1,1- -~6---;~~O-ii--:~4 :::::
i Ağırlığı F, 161 31. 18 173 29.87ı (Dişiler) Ramb. - i -

TABLO 5.

İncelenen Faktörlerin Kuzuların Çeşitli Dönemlerdeki Ağırlıklarına Etkisi ile
İlgili Variyans Analizleri.

i i Doğum Ağ. i 120-Gün Ağ . i 180-Gün Ağ. i
i Variyasyon 1--------1--.- -1-----i Kaynağı S. D. i K. O. S. D. i K. O. S. D. i K. O.
i 1970 Yılı: i i i i ii ~ı~e~ 524 502 236

Faktörler 6 i 10.49 6 ı 506.3 i 5 289.4 ii Direkt Etkiler:
Kuzu Genotipi i 12.47 i i 514. 2 I 794. I i

i Ana Yaşı 4 10.54 4 128. 5 4 135.8

ii
Kuzu Cinsiyeti i 5.51 i 1 935. 8

Hata i 518 0.28 496 i 10.0 231 I ı. I
1971 Yılı: i
Genel 624 609 286
Bütün Faktörler 7 9.61 7 655. 6 5 338.9

Direkt Etkiler:
Kuzu Genatipi 2 11.06 2 426. 9 i 648.3
Ana Yaşı 4 i 5.86 4 380. 6 4 143.7
Kuzu Cinsiyeti i 7.91 i 1667. O

i Hata 617 i 0.26 602 8. 4 281 7.3

• İncelenen her faktörün etkisi bütün dönemlerde yüksek derecede önemlidir
(P <0.001).

etkisini bu tablodan daha açık olarak izlemek mümkündür. tlk dört
tablodaki değerler incelendiğinde, ortalama doğum, sütten kesme ve
180-gün ağırlığı bakımından Fı kuzuların Dağlıç kuzulardan 1970 yı-
da sırasile 0.32 kg, 2.42 kg ve 3.98 kg, i 97 i yılında ise 0.35 kg, 2.40
kg ve 3.22 kg daha ağır geldikleri anlaşılmaktadır. Rambouillet ku-
zular doğum ağırlığı bakımından en iyi durumda fakat sütten kesme
ağırlığı bakımından Fı ve Dağlıçlar arasında bulunmuştur.
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Kuzularda Yaşama Gücü:

Tek doğmu~ Dağlıç ve Fı kuzuların sütten kesmeye (120 gün)
kadarki yaşama güçleri, erkek ve dişiler için ayrı ayrı olmak üzere,
Tablo-6 da verilmiştir. Sütten kesmeye kadar Dağlıç ve Fı grupların-

TABLO 6.

Dağlıç ve Fı Kuzularda Sütten Kesmeye Kadar Yaşama Gücü.

i
Doğum Yılı

Kuzunun
Özellik Genotipi 1970 i 1971 Genel

TEK ERKEK KUZULAR
Doğumda Canlı Dağlıç i 82 i 122 204
Kuzu Sayısı Fı 181 i 187 368
Sütten Kesilen Dağlıç i 78

i
119 197

Kuzu Sayısı Fı 177 185 362
Sütten Kesmeye Dağlıç i 95. i i 97.5 96.6
Kadar Y. Gücü % Fı 97.8 98 9 98.4

TEK Dışı KUZULAR
Doğumda Canlı Dağlıç i 83 i 118 201
Kuzu Sayısı Fı 179 i 178 357
Sütten Kesilen Dağlıç i 81 i 116 197
Kuzu Sayısı Fı i 167 175 342
Sütten Kesmeye Dağlıç i 97.6 i 98.3 98.0
Kadar Y. Gücü % Fı 93.3 98.3 95.8

daki genel yaşama gücü erkeklerde sırasilc % 96.6 ve% 98.4, dişiler-
de % 98.0 ve % 95.8 ve cinsiyet gözetilmediği takdirde ise % 97.3 ve
% 97.1 dir. Tabloda gösterilmemiş olmakla beraber, 1971 yılında tek
doğmu~ 23 Rabbouillet erkek vedi~i kuzudan 18 i sütten kesmeye kadar
yaşamı~tır ( % 78.3). Erkek kuzuların önemli bir kısmı sütten kesildik-
ten sonra satıldıklarından, 180günlüğe kadarki yaşama gücü sadece dişi
kuzularda tesbit edilebilmiştir. 1970 ve 1971 yıllarında doğmuş toplam
201 Dağlıç di~i kuzudan 19° ı, toplam 357 Fı dişi kuzudan ise 334 ü
180 günlüğe ulaşmışlar, böylece iki genotip grubundaki di~i kuzuların
180 günlüğe kadarki yaşama güçleri sırasile % 94.5 ve % 93.6 olmuş-
tur*. Dağlıç ve Fı kuzuların gerek sütteri kesmeye ve gerekse 180 gün-
lüğe kadarki yaşama güçleri arasındaki farklar önemsiz, Rambouillet
kuzularla bu iki grup kuzunun sütten kesmeye kadarki ya~ama güçleri
arasındaki farklar ise önemli bulunmuştur (P < 0.05).

Canlı Ağırlık ve Yapağı Verimi:

Dağlıç ve Fı dişi tokluIarın ve 2 yaşlı koyunların kırkım sonundaki
canlı ağırlıkları ile kirli yapağı verimleri için bulunan ortalama değerler

• Doğan dişi kuzu sayıları Tablo-6 da ve 180 günlükteki kuzu sayıları Tablo-3 te ve-

rilmiştir.
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Tablo-7 de gösterilmiştir. Kırkımdaki ortalama yaş dişi tokluIarda 15
ay ve 2 yaşlı olarak belirtilen grupta 27 aydır. Çeşitli yıl-yaş gruplarında
Fıler Dağlıçlara ortalama canlı ağırlık bakımından 4.8-5.9 kg ve or-
talama kirli yapağı verimi bakımından 0.43-0.50 kg arasında, istatistik
olarak önemli, üstünlükler sağlamışladır (P < 0.01).

TABLO 7.

Ortalama Canlı Ağırlık ve Kirli Yapağı Verimi

Canlı Ağırlık (kg) K. Yapağı Verimi (kg)i Kırkım Yılı,
Genotip ve Yaş n x Sx n x Sx

11971 Yılı Kırkıını:
Dağlıç Dişi Toklu 72 30.4 0.42 72 1.51 0.03
Fı Dişi Toklu 158 35.2 0.34 158 2.00 0.03

j 1972 Yılı Kırkıını:
. Dağlıç Dişi Toklu 109 30.0 0.30 109 1.80 0.02
:1 Fı Dişi Toklu 170 35.9 0.27 170 2.23 0.03

11972 Yılı Kırkıını:
Dağlıç 2 yaşlı koyun 71 31.1 0.54 71 1.72 0.04
Fı 2 Yaşlı Koyun 147 36.0 0.36 147 2.22 0.04

Yapağı Özellikleri:

Ig7ı yılı kırkımında Dağlıç ve Fı dişi toklulardan alınan yapağı
nümuneleri önemli yapağı özellikleri yönünden analiz edilerek bulu-
nan sonuçlar Tablo-8 de verilmiştir. Tablo-g da ise bu gruplarda ölçü~
lcn elyafın kümülatif incelik dağılımı görülmektedir. Dağlıç dişi toklu-

TABLO 8.

Dişi Toldularda Önemli Yapağı Özelliklerine Ait Ortalama Değerler
(Dağlıç için n= 66, Fı için n = 50)

i Yapağı
i Özelliği

i Beden
i Bölgesi

Dağlıç D. Toklu

x i Sx

Fı D. Toldu
x Sx

i Omuz 13.6
i

0.36 10.0 0.26
Kaburga 14.8 0.45 10.9 0.32

Lü!c Uzunluğu (cm) But 18.9

i
0.72 11.5 0.51

--- - --- -- --
Genel 169 0.58 10.8 0.33
Omuz 26.1 0.23 23.4 0.28
Kaburga 26.7 0.31 23.3 0.32

Elyaf çapı (mikron) But 29.6 0.36 25.2 0.27
--- -- -- -- --
Genel 27.4 0.25 24.0 0.28

i Omuz 1.1 0.18 i 0.1 0_04
Kemp ve Medullalı Kaburga 1.7 0.20 0.2 0.06
Elyaf (%) But 4.3 0.46 0.9 0.18

--- -- -- -- --
Genel i 2.4 024 0.4 0.08

.1

Mutlak Muk. (g)
Elastikiyet (%)

i Kaburga
i Kaburga

104
25.2

O 18
0.29

10.0
24.4

0.21
0.32
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TABLO 9.

Dişi Toklularda Kümülaıif İncelik Dağılımı.

381

Dağlıç D. Toklu i Fı D. Toklu ii

İncelik ----.---1. .._--.---- ---I
Sınıfları Omuz i Kaburga i Bul i O!lluz i Kaburga ı Bul
(mikron) % i % i % i % i % i %

i 11-20
i

24.28 23.98 16.89 i 29.38
i

29.28
i

21.31
i 21-30 75.94 74.24 62 65

ı
90.60 90 40 82.98

i
31-40 91.58 90.12 82.73 97.99 97.79 i 95.99
41-50 98.67 98.12 94 96 99.71 99 72 99.06
5HiO 99 83 99.59 98.70

i
99.96 99 93 99.81

i
61-70 99.97 99.90 99.79 100.00 100.00 100.00
71-80 99.99 99.96 99.94 - - -
81-90 100.00 99.99 99.98 i - i - -

i 91+ i - 100 00 100.00 - - - i

larda, beden bölgeleri dikkate alınmaksızın elde edilen ortalama genel
lüle uzunluğu ı6.9 cm, clyaf çapı 27.4 mikron, kemp ve medullalı el-
yaf oranı % 2.4, mutlak mukavemet 10.4 g ve clastikiyet % 25.2 bu-
lunmuştur. Fı dişi toklularda bu değerler yukardaki sıraya göre ıO.8
cm, 24.0 mikron, % 0.4, ıo.o g ve % 24.4 tür. Dağlıç ve Fı lere ait genel
ortalama değerler arasındaki farkların ilk üç özellik için önemli
(P < o.oı), son iki özellik için ise önemsiz olduğu tesbit eilmiştir. Her
grup için çok sayıda ferdin yapağı nümunclerinin birleştirilmesilc
elde edilen grup nümunderi kullanılarak yapağı randımanı Dağlıç
dişi toklularda % 61.8 ve Fı dişi toklularda % 59.8 bulunmuştur.
Fı lerde inceliği ölçülen elyafın tamamının 7° mikrona kadar incelik-
te olmasına karşılık, Dağlıçlarda bu sınır 90 mikronun üzerindedir
(Tablo-9).

Gerek ı970 ve gerekse ı 97ı yıllarında doğmuş kuzularda, çok az
istisna ile, lekelilik durumu tesbit edilmiştir. Rambouillet kuzularında
vücut örtüsünün rengi tamamen beyazdır (Resim-ı). Dağlıç kuzular-
da gövde kısmı beyaz, fakat burun ucu, göz etrafı, kulak uçları ve
bazan da ayak uçları siyahtır (Resim-2). Dağlıç kuzuların bir kısmın-
da dış genital organların etrafında el ayası büyüklüğünde siyah lekeler
mevcuttur. İki ırkın melezlenmesile elde edilen Fı kuzularda Dağlıç-
lar için belirtilen kısımlarda ve ayrıca gövdede renkli lekeler mevcut-
tur (Resim-3). Kahverengi lekeli olanların oranı siyah lekeli olanlardan
fazladır ve bu gibi kuzulardaki kahverengi renk 6 ncı aya doğru dikka-
ti çekmeyecek şekilde azalmaktadır. Gövdedeki renklilik genellikle kü-
çük benekler halindedir. Fı kuzular arasında çeşitli derecelerde lekelilik
gösterenlerin oranları Tablo-1O da gösterilmiştir. Oranların tespitinde
yıllara ve cinsiyete göre bir ayrım yapılmamıştır. Tablo'da düz beyaz
olarak gösterilen kuzuların vücudunda hiçbir leke yoktur. Gövdesi
beyaz olarak gösterilen grupta sadece baş ve ayaklarda renkli lekeler



382 B.C. Yalçın. Ş. Ayalıakan. N. Sincer. H. Köseoğlu

TABLO LO.

Fı Kuzularda Vücuttaki (Yapağıdaki) Lekelilik Durumu

Kuzu Miktarı Kuzu Mikta rı
------- __ o

Kuzunun Renk i Kuzunun Renk
iDurumu Adet % Durumu Adet %

i Düz Beyaz i 56 7.8 i % 21-30 Alaca

i
24 3.4

Beden Beyaz i 211 29.6 i % 3ı-40 Alaca iS 2.1
% 1- 5 Alaca

i
241 33.8 % 4 i-50 Alaca 22 3.1

% 6-10 Alaca 57 8.0 i % 51-100Alaca
i

42 5.9
% 11-20 Alaca 45 6.3 Genel 713 LO 0.0

mevcuttur. Leleklilik oranı % 1-5 arasında gösterilmiş kuzular genellik-
le genital organlarının etrafı lekeli olanlardır. Bu kısımlardaki çok az
miktardaki yapağı genellikle kırkımda gömleğe dahilolmadığından
(veya dahil edilmeyebileceğinden), bu gruptaki yapağıları da lekesiz
kabul etmek mümkündür. Böylece Fı melezlerinde beden bölgesindeki
yapağıları beyaz olanların oranı, ilk üç sınıftaki kuzular dikkate alı-
narak % 7° civarında kabul edilebilir. Geriye kalanların çoğu da
zamanla gözle ayırdedilemez şekilde rengini kaybeden sınırlı büyüklük-
te kahverengi lekeler taşıyan fertlerden ibarettir ki, Tablo-ıo da bu
gibi kuzular % 5-IOO arasında renkli olan sınıflara dahil edilmişlerdir.
Fı kuzulara toplu bir şekilde bakıldığında beyaz rengin büyük çapta
hakim olduğu görülmektedir (Resim-3). Lelekililiğin meydana gelışın-
deki genetik mekanizma ayrı bir araştırma konusu olup burada ince-
lenmemiştir.

Tartışnıa

Rambouillet x Dağlıç melezlemesi sonucu elde edilen Fı kuzu-
lar, gerek doğumda ve gerekse sonraki büyüme dönemlerinde, Dağlıç
kuzularından önemli ölçüde ağır gelmişlerdir. Dağlıç kuzulara nazaran
Fı lerdeki ağırlık fazlalığı, i 970 ve i97 i yılları için, sırasile, doğumda
% 9.3 ve % IO.O,sütten kesmede % 9.7 ve % 9.4, i80 günlüktc % 14.7
ve % 12.5 ve 15 aylıkta % i 5.8 ve % 19.7 seviyesindedir. Her iki grup
kuzu da dengeli bir şekilde ayrılmış Dağlıç anaç gruplarından elde edil-
diğinden ve çevre koşulları her iki grup için eşit tutulmağa çalışıldı-
ğından, Fı lerin bu üstünlüğünün büyük çapta genotipik olduğu söy-
lenebilir. Dağlıç anaçların intrauterin dönemdeki ve sütten kesmeye
kadar olan dönemdeki sınırlayıcı maternal etkilerinin zamanla orta-
dan kalkmasile, Fı kuzuların Dağlıçlara nisbi üstünlüğü gittikçe artmış,
15 aylıkta bu üstüİılük sütten kesmedekinin takriben iki katına çıkmış-
tır. Merinos x Akkaraman meleziemesinde de Fı kuzular, bu araştır-
mada olduğu gibi, doğumdaki, sütten kesmedeki ve 180 günlükteki
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ortalama ağırlıklar bakımından kullanılan yerli ırkın saf kuzularına
üstün bulunmu~tur4.

Mevcut ara~tırmada hemekadar Fı kuzuların ortalama sütten
kesme ağırlığı her iki ebeveyn ırkın kuzularınkinden yüksek bulunmu~-
sa da (Tablo-4), bu durumu tamamen heterizosic izah etmek doğru ol-
mayabilir. Çünkü ara~tırmada, Rambouillet ve Dağlıç anaların etkile-
rini gidermeye imkan verecek çapraz melezler (Dağlıç x Rambouil-
let), sonuncu ırktan koyun sayısının azlığı nedeni ile, elde edilmemi~tir.
Ancak Fı lerin bu üstünlüğü ekonomik yönden ve dolayısiyle melez-
leme sonuçlarının pratiğe intikalini kolyla~tırıcı bir. unsur olarak
önemlidir. Rambouillet kuzuların ortalama sütten kesme ağırlığı için
bulunan 27.7 kg lık değer, Shelton ve Carpenter6 tarafından A. B. D.
ndeki Rambouillet kuzu grupları için bildirilen ve 32.4-34.0 kg ara-
sında deği~en değerlerden oldukça dü~üktür. Bu, harada sağlanan bes-
leme olanaklarının Rambouilletler için yeterli olmayı~ı ve bu koyun-
ların yeni ~artlara henüz uyma döneminde bulunmaları ile ilgili ola-
bilir. Muhtemel olarak ayni nedenlerle bu ırk kuzularda ya~ama gücü
de, benzer ~artlardaki Dağlıç anaçlardan elde edilen Dağlıç ve Fı ku-
zuların yüksek ya~ama gücüne kıyasla dü~ük bulunmu~tur. Saf Ram-
bouillet kuzuların Çifteler Harası ~artlarındaki büyüme hızı ve ya~a-
ma gücü, daha güvenilir bir ~ekilde, yeterli sayıda materiyaIe dayanı-
larak ancak gelecek yıllardaki kayıtların elde edilmesi ile tesbit edilebi-
lecektir. Bugüne kadar elde edilen sonuçlar, Fı kuzuların bu ~artlarda
Dağlıç kuzular seviyesinde bir ya~ama gücüne ve onlardan daha iyi
bir büyüme kabiliyetine sahip olduklarını açık bir ~ekilde ortaya koy-
mu~tur.

Tablo-7 deki değerlerden, iki kırkım döneminde, 1 ve 2 ya~1ı
Fı ve Dağlıç di~iler arasında, Fı di~iler lehine ortlama canlı ağırlık
bakımından % 15.8- 19.7 arasında ve ortalama kirli yapağı verimi ba-
kımından % 25.0-32.4 arasında önemli farklar olduğu hesaplanmı~-
tır. Tablo-8 de Fı ve Dağlıç di~i tokluların yapağı özellikleri için veri-
len ortalama değerler ise, Dağlıçlara nazaran Fı lerde ortalama lülc
uzunluğunun 6.1 cm ve e1yaf çapının 3.4 mikron azaldığını, kemp ve
medullalı e1yaf oranının çok dü~ük bir seviyeye indiğini ve elastikiyet
ile mutlak mukavemet bakımındn iki grup arasında dikkate değer bir
fark olmadığını göstermektedir. İki gruptaki yapağı randımanı da bi-
ribirine çok yakın bulunmu~tur. Omuz, kaburga ve but bölge'leri için
tesbit edilmi~ ortalama lüle uzunlukları Fı leı::de10.0-11.5 cm ve Dağ-
Iıçlarda 13.6-18.9 cm arasında, ortalama C1yafçapı Fı lerde 23.3-25.2
mikron ve Dağlıçlarda 26.1-29.6 mikron arasında deği~mekte olup, her
iki özellik için Fı lerin ortalamalarına ait deği~im sınırları arasındaki
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fark bariz derecede daha küçüktür. Bu durum, Fı gömleklerinin bu
özellikler bakımından Dağlıçlarınkine nazaran daha birörnek olduğu-
nu ifade etmektedir. Merinos x Morkararnan Fı dişi toklulardal4

beden bölgelerine ait ortalamalar lüle uzunluğu bakımından 8.3-8.5
cm ve incelik bakımından 25.2-26.8 mikron arasında olup, bu değer-
ler, değişim sınırları bakımından Rambouillet x Dağlıç Fı leri için
olan değerlere benzemekle beraber, sonuncuların yapağılarında lüle-
rin daha uzun ve inceliğin daha iyi olduğunu göstermektedir. İncelik
yönünden gömlek birörnekliğinin Fı lerde Dağlıçlardan daha iyi ol-
duğu Tablo-g daki kümülatif incelik dağılımlarından da anlaşılmak-
dır. Dağlıçlardakine nazaran Fı lerin cIyaf çapı ortalamasındaki azal-
ma (3.4 mikron), aynı yaştaki Merinos x Morkararnan Fı lerindel4

ve daha yaşlı Merinos x Akkaraman Fı lerinde3,5 elde edilen azalma-
lardan daha fazladır. Buna göre, Rambouillet x Dağlç melezIemeleri
ilc, yukardaki iki melezlemedekine göre daha erken bir generasyonda
kamgarn endüstrisine uygun kalitede yapağı üretmenin mümkün ola-
bileceği anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, kumaş dokunmasında kullanılan yapağı gömlek-
lerinde renkli kısımların bulunması boyama tekniği yönünden mahzur-
ludur ve üretilen yapağının değerini düşüren bİr faktördür. Rambou-
illet x Dağlıç Fı lerinde bedenin yapağı ile örtülü kısmı beyaz olan-
ların oranının % 7° e kadar çıkması, renkli lekelere sahip olan hayvan-
larda lekelerin genellikle çok küçük olması (Tablo-ro, Resim-3)
ve ekserİ hallerde bu lekelerin kırkım çağına kadar rengini kaybeden
kahverengi lekeler halinde bulunması, Merinos x Akkaraman Fı
lerinde önemli bir problem olan lekeliliğin5 bu melezlemede pek önem-
li olmadığını göstermektedir. Pratiğe intikal bakımından bu da lehte bir
husustur. Lekelilik bakımındn Rambouillet x Dağlıç Fı lerİ ile Meri-
nos x Akkaraman Fı leri arasındaki bu farklılık, Dağlıçların genotipik
yapılarına bağlı olabileceği gibi, rengin oluşumu ile ilgili genler bakı-
mından Rambouillet ve Merinos ırklarının farklı olmasından da doğa-
bilir; bu husus söz konusu 4 ırkı kapsayan bir araştırma ile tesbit edile-
bilir.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar; genelolarak, Rambouillet
x Dağlıç melezlemesi ile elde edilen Fı kuzuların kuzu eti üretimİ
yönünden Dağlıç kuzulara önemli ölçüde üstün olduklarını, Fı gene-
rasyonunda canlı ağırlık ve yapağı verimi yönünden ekonomik önem
taşıyan gelişmeler kayd.edilebileceğini ve yapağı kalitesi ve lekelilik
yönünden bu melezlemenin Orta Anadolu'daki Merinos x Akkara-
man melezIemelerinden daha iyi sonuç verebileceğini göstermektedir.
Bununla beraber, bu melezlemenin sonuçlarının daha etrafh bir şekil-



Dağlıç ~e Rambouillet x Dağlıç MelezIeri... 385

de değerlendirilmesi ancak, halen devam etmekte olan araştırmanın
daha ileri melezlerle ilgili sonuçlarının alınmasından sonra yapılabile-
cektir.

Teşekkür

Yazarlar, bu araştırmanın yürütülmesi ıçın gerekli imkfınları
sağlayan Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Çifteler
Harası ilgililerine vc araştırmayı kısmen destekleyen Türkiye Bilimsel
ve Teknik Araştırma Kurumuna teşekkürü borç bilirler.
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Resim ı. Rambouillet Kuzular
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Resim 2. Da~lıç Kuzular

Resim 3. Rambouillet x Dağlıç (Fı) Kuzular
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