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Türkiye’de Yetifltirilen K›l Keçilerinden Elde Edilen Üst ve Alt
Liflerin Baz› Fiziksel Özellikleri Aras›ndaki Fenotipik Korelasyonlar*

Gürsel DELLAL
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ankara- TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 30.11.2000

Özet: Bu araflt›rmada, K›l keçilerden elde edilen üst ve alt liflerde baz› fiziksel özellikler aras›ndaki fenotipik korelasyonlar
araflt›r›lm›flt›r. Araflt›rmada, üst liflerde incelik ve do¤al uzunluk aras›nda iller için genel olarak önemli (p<0,01) düzeyde
korelasyonlar saptan›rken, alt liflerde ayn› özellikler aras›ndaki korelasyonlar›n yaln›zca ‹zmir ili için önemli (p<0,01) oldu¤u
belirlenmifltir. Alt liflerde incelik ile k›vr›m say›s› aras›ndaki korelasyonlar yaln›zca Kars ili ve iller geneli için önemli (p<0,01) olarak
bulunurken, do¤al uzunluk ve gerçek uzunluk aras›ndaki korelasyonlar her il ve iller geneli için önemli (p<0,01) olarak bulunmufltur.
Üst ve alt lif incelikleri aras›ndaki fenotipik korelasyonlar›n ise, her il ve iller geneli için önemli (p<0,01) derecede yüksek oldu¤u
saptanm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: K›l keçisi, üst ve alt lif, fiziksel özellikler, fenotipik korelasyonlar

The Phenotypic Correlations Among Some Physical Characteristics of Coarse and Down Fibers
Obtained from Hair Goat Raising in Turkey
Abstract: In this research, phenotypic correlations among the physical characteristics of coarse, down and coarse-down fibers
obtained from hair goats. Although generally significant (p<0.01) relationships were found between fiber diameter and natural
length of coarse fibers for every province, the relationships among the same characteristics of down fibers were found to be
significiant (p<0.01) only for ‹zmir province. While there were significant (p<0.01) relationships between fiber diameter and
number of crimps of down fibers for only Kars province and the sum of the provinces, the relationships between natural and real
fiber lengths of down fibers were significiant (p<0.01) for every province and the sum of the provinces. The phenotypic correlations
between coarse and down fiber diameters were also significant (p<0.01) for every province and the sum of the provinces.
Key Words: Hair goat, coarse and down fiber, physical characteristics, phenotypic correlations.

Girifl
Günümüzde Dünya’da keçilerden kaba üst lif, ince alt
lif (keflmir), tiftik (mohair) ve kaflgora olmak üzere
ekonomik öneme sahip dört farkl› lif elde edilmektedir (1,
2). Mohair ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha az tan›nan keflmire
son y›llarda tekstil endüstrisinde önemli düzeyde ilgi
duyulmaya bafllanm›flt›r. Bir çok ülke yerli keçi ›rlar›ndan
bu amaçla yararlanmaya çal›flmaktad›r. Dünya keflmir
üretimi 1998 y›l›nda 6.000 ton olup, bu üretimdeki pay›
s›ras›yla Çin, Mo¤olistan, ‹ran ve Afganistan
oluflturmaktad›r (1). Bu durum ise, esas olarak, gerek bu
ülkelerdeki yerli keçi populasyonlar›n›n fazlal›¤›ndan,
gerekse alt lif miktar› oldukça yüksek olan Keflmir
keçilerinin yo¤unluklu olarak bu ülkeler de yetifltiriliyor

olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca, Avustralya, USA
(Kolorada), Güney Afrika (Kwazulunatal), Yeni Zelanda,
‹ngiltere, ‹skoçya, Fransa, ‹spanya, ‹talya ve Norveç gibi
ülkelerde de keflmir üretimine yönelik keçi yetifltiricili¤i
çal›flmalar› devam etmektedir. Bu ülkelerden özellikle
Avustralya ve Yeni Zelanda’da keflmir üretim çal›flmalar›
h›zl› bir geliflim göstermifl olup, üretilen keflmirler direkt
olarak giyim sanayinde kullan›lmaktad›r (1, 2). Üst ve ince
alt lif üretimi için önemli bir kaynak olan K›l Keçilerinin
Türkiye’de yaklafl›k 8.000.000 bafl (3) olmas›na karfl›n,
bu populasyondan bu yönde etkin bir flekilde
yararlan›lamamaktad›r. Bu nedenle bu araflt›rmada,
Türkiye’de farkl› bölgelerde yetifltirilmekte olan K›l
keçilerinden elde edilen üst ve alt liflerin baz› fiziksel

* Bu araflt›rma TÜB‹TAK Veteriner ve Hayvanc›l›k Grubu taraf›ndan VHAG-1307 nolu proie ile desteklenmifltir.
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özellikleri aras›ndaki fenotipik korelasyonlar›n saptanarak,
üst ve alt lif özelliklerini iyilefltirmeye yönelik yap›lacak
genetik ve çevresel ›slah programlar›na katk› sa¤lanmas›
amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Araflt›rman›n materyalini Antalya, Artvin, Diyarbak›r,
‹zmir ve Konya illerinde yetifltirilmekte olan 1,2,3 ve 4
yafll› toplam 383 bafl K›l keçisinden elde edilen üst
(n=383) ve alt (n=383) lif örnekleri oluflturmufltur.
Üst ve alt lif örnekleri 1997 y›l›n›n Nisan ay›nda her
hayvan›n bafl+boyun, omuz, yan ve but bölgesinden elde
edilerek kar›flt›r›lm›flt›r. Üst lif örneklerinin al›nmas›nda
k›rk›m makas› kullan›l›rken, alt lif örneklerinin
al›nmas›nda metal, plastik ve kemik taraklardan
yararlan›lm›flt›r. Üst liflerde fiziksel özellikler olarak
incelik ve do¤al uzunluk üzerinde durulurken, alt liflerde
bu özelliklere ilaveten gerçek lif uzunlu¤u ve k›vr›m say›s›
da esas al›nm›flt›r. ‹ncelik tayininde Lanametre cihaz›
kullan›lm›fl ve her iki lif grubunda da en az 250 adet lifin
ölçümü gerçeklefltirilmifltir. Lif uzunluklar›n›n ve k›vr›m
say›s›n›n belirlenmesinde Doehner and Reumuth (4)
taraf›ndan bildirilen yöntemden yararlan›lm›flt›r. Buna
göre, her örnekten rasgele 50 lif seçilmifl ve üst liflerde
do¤al uzunluk, alt liflerde de bu özelli¤e ilaveten gerçek
uzunluk ve k›vr›m say›s› ölçülmüfltür. Lif uzunluklar›n›n ve

‹n.c-tldu

k›vr›m say›s›n›n belirlenmesi s›ras›nda liflerin do¤al
flekillerinin bozulmamas›na özen gösterilmifltir. Araflt›rma
materyalinin elde edildi¤i K›l keçileri tüm illerde normal
bak›m ve besleme flartlar›na tabi tutulmufllard›r. Yem
kaynaklar›n› ise esas olarak meraya dayal› kaba yemler
oluflturmufltur. Lif örneklerinin topland›¤› Antalya, Artvin,
Kars, Diyarbak›r, ‹zmir, ve Konya illerinde son on y›l›n
ortalama s›cakl›k, ya¤›fl ve nem de¤erleri s›ras›yla; 17,9
0C, 11,7 ºC, 14,0 ºC, 15,4 ºC, 17,7 ºC, 10,5 ºC; 97,3
mm, 63,7 mm, 37,6 mm, 39,3 mm, 54,9 mm, 26,0
mm; % 60,6, % 64,0, % 73,6, % 56,1, % 61,8, %
58,0’dir.
Lif
özellikleri
aras›ndaki
fenotipik
korelasyonlar›n hesaplanmas›nda her il için yafllara göre ,
iller geneli için ise illere göre standardize edilmifl veriler
kullan›lm›flt›r. ‹ncelenen özellikler aras›ndaki fenotipik
korelasyonlar ve bunlara ait önem düzeyleri SAS (1988)
paket program› kullan›larak belirlenmifltir (5).

Bulgular
Antalya, Artvin, Diyarbak›r, ‹zmir, Kars ve Konya
illerinde yetifltirilmekte olan K›l keçilerinden elde edilen
üst liflerde incelik ile lif uzunlu¤u aras›ndaki fenotipik
korelasyon katsay›lar› Tablo 1, alt liflere ait özellikler
aras›ndaki korelasyon katsay›lar› Tablo 2 ve üst ve alt
liflere ait özellikler aras›ndaki fenotipik korelasyon
katsay›lar› ise, Tablo 3'de verilmifltir.

Antalya

Artvin

Diyarbak›r

‹zmir

Kars

Konya

‹l.Geneli

-0,60**

-0,01

0,35**

-0,44**

-0,06

-0,40**

0,01

Tablo 1.

K›l Keçilerine Ait Üst Liflerde ‹ncelik
‹le Do¤al Uzunluk Özellikleri
Aras›ndaki Fenotipik Korelasyon
Katsay›lar› (r).

Tablo 2.

K›l Keçilerine Ait Alt Liflerde Baz›
Fiziksel Özellikler Aras›ndaki
Fenotipik Korelasyon Katsay›lar› (r).

**: p<0.01, inc:incelik(mikron), tldu: tek lif do¤al uzunlu¤u(cm)

Özellikler

Antalya

Artvin

Diyarbak›r

‹zmir

Kars

Konya

Genel

‹nc- tldu

0,04

0,30

-0,01

-0,41**

0,12

0,01

-0,02

‹nc-tlgu

-0,17

0,24

0,02

-0,44**

‹nc-k›.sa

-0,02

-0,04

-

-

0,26**

0,13

0,09

0,27**

-

0,18**

Tldu-tlgu

0,72**

0,95**

0,71**

0,91**

0,64**

0,56**

0,74**

Tldu-k›.sa

0,26

0,77**

-

-

0,38**

-

0,57**

Tlgu-k›.sa

0,26

0,81**

-

-

0,59**

-

0,67**

** :
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p<0.01, inc: incelik(mikron), tldu: tek lif do¤al uzunlu¤u (cm), tlgu: tek lif gerçek uzunlu¤u
(cm), k›.sa: k›vr›m say›s› (adet)
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Ü.inc-a.inc
Ü.inc-a.tldu
Ü.inc-a.tlgu
Ü.inc-a..k›.sa
Ü.tldu-a.inc
Ütldu-a.tldu
Ü.tldu-a.tlgu
Ü.tldu-a.k›.sa

Antalya

Artvin

0,48**
-0,01
-0,16
-0,05
-0,47**
0,12
0,32**
0,10

0,16
-0,21
-0,12
-0,14
-0,02
0,50**
0,41**
0,33

Diyarbak›r
0,60**
-0,15
-0,01
0,27*
-0,17
-0,05
-

‹zmir

Kars

0,77**
-0,34**
-0,39**
0,50**
0,22
0,25
-

0,79**
0,14
0,29**
0,46**
-0,06
-0,17
0,02
-0,00

Konya
0,75**
0,03
0,11
0,33**
0,03
0,11
-

Genel
0,63**
-0,17**
-0,10*
0,05
0,06
-0,9
0,10*
0,20**

Tablo 3.

K›l Keçilerine Ait Üst ve Alt Liflerde
Baz› Fiziksel Özellikler Aras›ndaki
Fenotipik Korelasyonlar (r).

*p<0.05,**p<0.01, Ü.inc: üst lif inceli¤i (mikron), A.inc: alt lif inceli¤i (mikron), Ü.tldu: üst tek
lif do¤al uzunlu¤u (cm), A.tldu: alt tek lif do¤al uzunlu¤u (cm), A.tlgu: alt tek lif gerçek uzunlu¤u
(cm), A.k›.sa: alt lif k›vr›m say›s› (adet).

Tart›flma
Üst Liflerde ‹ncelik ve Tek lif Do¤al Uzunlu¤u
Aras›ndaki ‹liflkiler
Üst liflerde incelik ile uzunluk aras›ndaki korelasyon
katsay›lar› Diyarbak›r ili ve iller geneli d›fl›nda negatif
olarak bulunmufltur. Özellikle Antalya, ‹zmir ve Konya illi
için hesaplanan s›ras›yla –0,60, -0,44 ve –0,40
düzeyindeki korelasyon katsay›lar› önemli (p<0.01)
düzeyde yüksektirler (Tablo1). Di¤er illerden farkl› olarak
Diyarbak›r ilinde bu özellikler aras›ndaki korelasyonun
0,35 (p<0.01) düzeyinde yüksek bulunmas›n›n (yani lif
uzunlu¤un artmas›na ba¤l› olarak kal›nl›¤›n›n da
artmas›n›n) bu ilde, genotipik yap› ve yafl faktörü d›fl›nda,
yaz aylar›ndaki yüksek çevre s›cakl›¤› ve düflük nem oran›
gibi di¤er çevre faktörlerinin her iki özelli¤i birlikte
etkilemesinden kaynakland›¤› söylenebilir. Nitekim,
Woods ve Orwin (6); çevre s›cakl›¤›ndaki yükseliflin lif
çap›na ait ortalama de¤erde de bir art›fla(kal›nlaflmaya)
neden oldu¤unu bildirilmifllerdir. Diyarbak›r ili ve iller
genelinde lif inceli¤i ve do¤al uzunlu¤u aras›nda saptanan
bu pozitif korelasyonlara benzer olarak Yagin ve ark. (7)'
da Çin Liaoning Keflmir keçilerinde üst liflerde ayn›
özellikler aras›nda 0.195 düzeyinde pozitif bir korelasyon
belirlemifllerdir. Yine ‹meryüz (8); Ankara keçilerinde ayn›
özellikler aras›ndaki korelasyonu 0.31 olarak
hesaplam›fllard›r. Keçilerdeki bu saptamalar ile birlikte,
koyun yapa¤›lar›nda da incelik ve do¤al uzunluk aras›nda
oldukça
pozitif
korelasyonlar›n
bulundu¤unun
bildirilmesine (9) karfl›n, bu araflt›rmada K›l keçilerine ait
üst liflerde bu iki özellik aras›ndaki korelasyonlar›n,
Diyarbak›r ili d›fl›ndaki iller için negatif bulunmas› oldukça
dikkat çekicidir. Bu nedenle keçi üst lifleri ile yap›lacak
çal›flma ve uygulamalarda bu sonuçlar›n dikkate
al›nmas›n›n faydal› olabilece¤i söylenebilir.

Alt Liflerde Baz› Fiziksel Özellikler Aras›ndaki
Fenotipik Korelasyonlar
Alt liflerde incelik ile tek lif do¤al uzunlu¤u aras›nda
Diyarbak›r ili, ‹zmir ili ve iller geneli için negatif
korelasyonlar saptan›rken, di¤er illerde pozitif
korelasyonlar saptanm›flt›r (Tablo 2). Nitekim,Artvin
ilinde alt liflerde bu iki özellik aras›nda saptanan 0,30
düzeyindeki korelasyon, Zaporozhtsev ve Telegin (9)
taraf›ndan Sovyet Don keçilerinde ayn› lif özellikleri
aras›nda saptanan 0,32 düzeyindeki korelasyon ile
paralellik göstermifltir. Buna karfl›n, bu araflt›rmada bu
özellikler aras›nda Diyarbak›r ili ve iller geneli için
hesaplanan s›ras›yla -0.01 ve -0.02 düzeyindeki
korelasyonlar oldukça düflük düzeyde ve önemsiz olup,
Yagin ve ark. (7) taraf›ndan Çin Liaoning Keflmir
keçilerinde ayn› lif özellikleri aras›nda saptanan -0.027
düzeyindeki korelasyon ile uyum içerisindedir. ‹zmir ili
d›fl›nda, iller düzeyinde üst liflerde incelik ile tek lif do¤al
uzunlu¤u aras›ndaki korelasyonun genel olarak negatif,
alt liflerde ise düflük düzeylerde de olsa pozitif düzeyde
bulunmas›n›n; üst liflerin derideki primer, alt liflerin de
sekonder follükülerden üretilmelerine ba¤l› olarak bu
özelliklerin de farkl›l›k göstermifl olmalar›ndan
kaynakland›¤› söylenebilir.
Bu araflt›rmada alt liflerde tek lif do¤al ve gerçek
uzunlu¤u aras›nda her il ve iller geneli için oldukça yüksek
ve önemli (p<0.01) düzeyde korelasyonlar bulunmufltur.
Bu korelasyonlara göre alt liflerde do¤al uzunlu¤un
artmas›na ba¤l› olarak gerçek uzunlu¤un da artt›¤›n›
söylemek mümkündür. Alt life (Keflmir) ba¤l› tekstil
sanayiinde bu liflerden yap›lacak ipliklerin miktar›n› tek lif
gerçek uzunlu¤unun belirledi¤i dikkate al›nd›¤›nda, tek lif
gerçek uzunlu¤u bak›m›ndan uygulanacak seleksiyon
çal›flmalar›nda, bu özelli¤e göre saptanmas› daha kolay ve
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h›zl› olan, tek lif do¤al uzunlu¤undan daha etkili bir
flekilde yararlan›labilece¤i söylenebilir.
Bu araflt›rmada alt liflerde tek lif do¤al ve gerçek
uzunluklar› ile k›vr›m say›lar› aras›nda oldukça yüksek ve
önemli (p<0.01) düzeyde iliflkiler bulunmufltur (Tablo 2).
Bir lif üzerindeki k›vr›mlar›n düzeltilerek o lifin gerçek
uzunlu¤unun bulundu¤u dikkate al›nd›¤›nda, tek lif
do¤al(dolays›yla da gerçek) uzunlu¤u ile k›vr›m say›s›
aras›nda bulunan bu pozitif korelasyonlar oldukça anlaml›
ve yararlan›labilir düzeydedirler. Bu araflt›rmada alt
liflerde incelik ve k›vr›m say›s› aras›nda Antalya ve Artvin
illerinde s›ras›yla -0.02 ve -0.04 düzeyinde bir korelasyon
bulunurken, Kars ili ve iller geneli için s›ras›yla 0.27
(p<0.001) ve 0.18 (p<0.001) düzeyinde bir korelasyon
bulunmufltur (Tablo 2). Buna göre Antalya ve Artvin
illerinde alt liflerdeki k›vr›m say›s›n›n artmas›na ba¤l›
olarak lif kal›nl›¤›n›n azald›¤›n›(yani inceldi¤ini), Kars ili ve
iller genelinde ise, k›vr›m say›s›ndaki art›flla birlikte lif
kal›nl›¤›n›n artt›¤›n› (yani kabalaflt›¤›n›) söylemek
mümkündür.
Üst ve Alt Liflerin Baz› Fiziksel Özellikleri
Aras›ndaki Fenotipik Korelasyonlar
Bu araflt›rmada, K›l keçilerine ait üst ve alt lif
özellikleri aras›nda en dikkat çekici korelasyon lif
incelikleri aras›nda görülmüfltür. Nitekim üst ve alt lif
incelikleri aras›nda Artvin ili hariç iller düzeyinde ve
genelinde s›ras›yla 0,48, 0,60, 0,77, 0,79, 0,75 ve 0,63
düzeyinde oldukça yüksek ve önemli (p<0.01) düzeyde
korelasyonlar saptanm›flt›r (Tablo 3). Bu korelasyonlar,
Yagin et al. (7) taraf›ndan Çin Liaoning Keflmir keçilerinde
ayn› özellikler aras›nda saptanan 0.24 düzeyindeki

korelasyondan oldukça yüksektirler.Bu arflt›rmada elde
edilen korelasyonlara göre, K›l keçilerinde özellikle üst ve
alt lif inceliklerinin herhangi biri bak›m›ndan yap›lacak
›slah çal›flmas›nda bir di¤erinden de yararlan›la bilinece¤i
söylenebilir.
Sonuç olarak; yapa¤› ve tiftik liflerinde incelik ve
uzunluk aras›nda genel olarak pozitif, incelik ile k›vr›m
say›s› aras›nda da negatif bir korelasyonun bulundu¤unun
bildirilmesine (10) karfl›n, bu araflt›rmada K›l keçilerine
ait üst ve alt liflerde incelik ve do¤al uzunluk ve alt liflerde
de incelik ile k›vr›m say›s› aras›nda genel olarak böyle bir
korelasyon bulunamam›flt›r.Buna karfl›n, K›l keçilerinde
üst ve alt lif oluflumunun ve fiziksel özelliklerinin yapa¤›
ve tiftik özelliklerinden genel olarak farkl›l›k gösterdi¤i
dikkate al›n›rsa, bu araflt›rmada bu özellikler aras›nda
bulunan korelasyonlardan da yararlan›labilece¤i
söylenebilir. Yine, bu araflt›rmada alt liflerde do¤al ve
gerçek uzunluk ve üst ve alt liflerde de incelik özellikleri
aras›nda iller düzeyinde ve genelinde tekrarlanan önemli
düzeydeki yüksek korelasyonlara dayanarak, bu özellikler
bak›m›ndan yap›lacak ›slah çal›flmalar›nda, bu özelliklerin
bir arada de¤erlendirilmelerinin bu çal›flmalara önemli
katk›lar sa¤layaca¤›n› da söylemek mümkündür. Bununla
birlikte, Türkiye'de gelecek y›llarda K›l keçilerinden baflta
alt lif olmak üzere lif üretimin önemli hale gelebilece¤i
dikkate al›n›rsa, üst ve alt liflerde fiziksel ve kimyasal
özellikler aras›ndaki genetik ve fenotipik korelasyonlar›
ortaya koyacak daha kapsaml› çal›flmalar›n yap›lmas› K›l
keçilerinde üst ve alt lif üretimi yönünde yap›lacak genetik
ve çevresel ›slah çal›flmalar›na önemli katk›lar
sa¤layacakt›r.
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