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Morkaraman ve Corriedale x Morkaraman (F1) Kuzularda
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The Effect of Some Factol'S on Birth Weight and Survival Rate on Morkaraman and Corriedale x
Morkaraman (F, ) Crossbreed Lambs with on Pregnancy Period of Morkaraman Sheep
Summary:This research has been conducted to investigate the effeet of same factars on pregnancy period of Markaraman sheep and
birth weight, survival rate on Markaraman, Corriedale x Marka rarnan (F1 ) erossbreed lambs. In the research were used 150
Markararnan sheep with different years old , 110 purebred and 45 erossbreed (Corriedale x Markaraman F1 ) lambs . The effeet of the
genotype , sex and birth weight on pregnancy period were found significant, the effects of birth type and age of sheep were found
insig nificant. The effect of birth type, genotype, age of sheep and sex on birth weig ht were found significant ( P<O.01). The effects of
genotype, sex and age of sheep on number of lamb per gestation were found insig nificanL. The effect of birth type on sU Nival rate of
lambs was found sign ificant (P<O.01), however the effects of genatype , sex and age of sheep we re found insignificant.
Key Words: Marka raman, Gestation Length, Survival Rate , Environmental Factars
Özet: Bu a ra ştı rma bazı faktörlerin Morkaraman koyunlarında döl verimi özellikleri , saf ve melez (Co rriedale x Morkaraman)
Morka raman kuzularının d o~ um ağırlığı ve yaşama gOcüne etkilerini incelemek amacı y la yap ı l mışt ır . Materyal alarak değişik yaşla rd an
150 ba ş Markararnan koyun, 110 baş Morkaraman kuzu ve 45 baş Corriedale x Morkaraman (F, ) melezi kuzu ku llanılmı ştır.
Morkaraman koyunlarda gebelik süresine kuzunun genotipi , cinsiyeti ve d oğ um ağırlığının etkileri önemli, doğum tipi ve koyunu"
yaş ı n ı n etkileri ise önemsiz bulunmuştur . Kuzuların doğum ağırlığına doğum tipi , genotip, anayaşı ve cinsiyetin etkileri önemli ( P<O.01)
olmuştu r. Doğura n koyun başına doğan kuzu sayı sına ise incelenen faktörlerden genotip , cinsiyet ve ' ana yaş ının etkisi önemli
olmam ı ştı r . Elde edilen k u zu ların yaşa ma gücüne doğum tipinin etkisi önemli ( P<0.01), genotip, cinsiyet ve anayaş ının etkileri ise
önemsiz bu lunmu ştu r .
Anahtar Kelimeler: Morkaraman , Gebelik Süresi, Yaşama GücO, Çevre Faktörleri
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Son istatistiklere göre Türkiye'de değişik
42.3 milyon baş koyun bulunmaktadır (9).
Ülkemizde koyunculuk üzerine yapılan araştırmalar
ş u gerçeği ortaya koymuştur. Türkiye koyun sayısı
bak ı mından dünya ülkeleri arasında önemli bir yere
sahip olduğu halde birim hayvandan elde edilen
verimler yönünden oldukça gerilerde bulunmaktadır.
Koyun yetiştiriciliği bakımından dünya ülkeleri
arasında belirli bir yere gelebilmek, ülke ekonomisine
daha fazla katkıda bulunabilmek ve yetiştiricinin gelir
düzeyini yükseltebilmek için; mevcut koyunlarımızın
verimlerinin artırılması zorunludur.
Yurdumuzda son yıllarda nOfus artışı ile
birlikte halkın sosyal ve ' ekonomik yapısındaki
gelişmeler diğer maddelere olduğu gibi hayvansal
ürünlere, özellikle ete olan talebi artırmaktadır. Bu
nedenle hayvancılık özellikle koyunculuk kesiminde
et üretim ve kalitesinin artırılması gerekmektedir.
Melezleme hayva ncılıkta' verimlerin artırılması için
uygulanan bir metotdur (10) ' Koyun yetişti riciliği
alanında melezleme çalışmaları yapmak amac ı ile
Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı tarafından 1986 yılında
değişik etçi ırk koyunlardan Türkiye'ye getirilerek
ırkıardan

Türkiye koyun varl ığ ının %22 sini oluşturan
Morkaraman koyun ırk ının cüssesi diğer yerli
koyunlarımıza nisbetle ağır olmasına ka rşılık et
kalitesi iyi değildir. Yağ kuyrukta toplandığı için et
lifleri arasında yağ teşekkülü zayıftır. ikiz doğum
oran i ise %4-8 dir.
Melezleme ça lışmalarında kullanılma k üzere
ülkemize getirilen Corriedale ırkı Yeni Zelanda'da
19.yy. sonlarında Lincoln x Merinos melezlemesi ile
elde edilen F, melezierden seçilen erkek ve dişilerin
birleştirilmesi
ve seleksiyonu ile geliştirilmiştir.
Kombinasyon melezlemesi ile Lincoln ırkının etçilik
özellikleri ile Merinos ırkın ın yapağı özellikleri
Corriedale ırkında bir araya getirilmiştir. Corriedale
ırkının yapağ ı verimi , yapağı kalitesi, besi kabiliyeli
ve karkas kalitesi iyidir. Bu ırk saf olarak kuzu eti ve
yapağı üretimi için yetiştirildiğ i gibi; anaç koyunları
Southdown ırkı koçlar ile birleştirilerek dünyaca ünlü
Yeni Zelanda et kuzularının elde edilmesinde de
Kullanılır (3).
Koyun lardan elde edilen toplam gelirde en
yüksek paya sahip olan et verimidir. Bu verime tesir
eden en önemli faktör ise koyunların döl verimidir.
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Bir sürüde döl veriminin yüksekliği yetiştiriciye daha
seleksiyon yapma ve damızlık fazlasının
ek bir kazanç sağlama bakımından olduğu
kadar; herhangi bir verim özelliğini geliştirmek
amacıyla yapılacak seleksiyonda entansiteyi, Gciayısı
ile bir generasyondan sağlanacak genetik ilerlemeyi
artırmas ı yönünden de önemlidir (1).
Akçapınar
ve Ark.
(7)
Morkaraman
koyunlarda gebelik oranı, doğum oranı ve ikiz doğum
oranını sırası ile %93.3, %83.3 ve %28 olarak;
Kangal Akkaraman koyunlarında ise aynı oranları
sırası ile %95.3, %86.0 ve %27 olarak bu lmuşlardır.
Aydoğan ve Gül (12) genotip grupları arasında
gebelik ve doğum oranı bakımından farklılıkların
önemli olmadıklarını bildirerek; Karayaka , Sakız x
Karayaka F, ve Sakız x Karayaka G, koyunlarda
ikizlik oranını sırasıyla %2.2, %28.3 ve %53.8; bir
doğuma düşen ortalama kuzu sayısını yine sırasıyla
1.02, 1.28 ve 1.60 olarak bulmuşlardır. Çep (16)
Hampshire Down ve Alman Siyah Baş Etçi ırkıarının
Akkaraman ırkı ile meleziemesinde östrus gösteren
koyun oranı, gebelik oranı, ikizlik oranı ve bir
doğumdaki ortalama kuzu sayısını sırasıyla %92.42,
%62.12, %27.78 ve 1.25 olarak bulmuştur. Başpınar
ve Ark. (13) Alman Siyah Baş lı Etçi Koyunlarında
östrus gösterenlerin oranı, gebelik oranı, doğum
oranı, ikiz doğum oranı ve bir doğuma düşen
ortalama kuzu sayısını sırasıyla %97.9, %85.4,
%83.3, %32.5 ve 1.33 olarak bulurken, bu değerleri
Hampshıre Down koyunlarında sırasıyla %88.2,
olarak
%59.3,
%58.1,
%14.8
ve
1.15
hesaplamışlardır. Cochran ve Ark (15) gebelik
oranını ve bir doğuma düşen ortalama kuzu sayısını
Dorset Down ırkında %80 ve 1,44; Finnish Landrace
x Dorset Down F,'lerde %94 ve 1.97 ; yine 1/4
Finn ish Landrace x 3/4 Dorset Down melezierinde
ise %88 ve 1.74 olarak bildirmişlerdir. Aşkın ve
Ark.(11) ikizlik oranlarını Akkaraman ırkında %4-5,
Morkaraman ırkında %0.5 ve K ı vırcık ırkında ise
%10-20 olarak bu l muşlardır. Boztepe (14) gebelik
süresine doğum tipi, yaş, yıl ve doğum ağırlığının
etkisin i önemli (P<O.01) cinsiyetin etkisini ise
önemsiz bulurken; doğuran koyun baş ı na doğan
kuzu sayısına yaş ve yılın etkisini P<0.01 düzeyinde
önemli olduğunu tespit etmiştir. Öztürk (31) gebelik
süresine yıl, ırk, cinsiyet ve doğum ağırlığının
etkisinin P<O.01 düzeyinde önemli, doğum tipinin
etkisinin P<0.05 düzeyinde önemli ve anayaşının ise
önemsiz olduğunu bildirmiştir. Akçapınar ve Kadak
(5) Akkaraman koyun larda gebelik süresine doğum
tipin in etkisinin (P<0.01) önemli, cinsiyet ve
anayaşının
etkisinin
ise
önemsiz
olduğunu
belirtmiş le rdir.
Ayn ı
çalışmada
Morkaraman
koyun l arın gebelik süresine doğum tipi (P< 0.05) ve
kuzu doğum ağırlı ğının etkisinin (P< 0.01) önemli
olduğunu da bildirmişlerdir.
Kuzuların hayat boyu optimal bir büyüme ve
yüksek bir yaşama gücü gösterebilmeleri yüksek bir

sıkı bir
satışıyla

2

doğum

ağ ı rlığına

Doğum

ağırlığı

sahip olmaları ile mümkündür.
üzerine genotip(13), cinsiyet
(2,4,27,29), doğum tipi (4,22,27,29) ve anayaşı
(5,41) gibi faktörler etkili olmaktadır.
Akçapı nar
ve Kadak (6) Akka,aman
kuzularda doğum ağırlığını 3.8 kg, Morkaraman
kuzularda ise 4.1 kg olarak, Özsoy ve Ark. (30) Ivesi
x Morkaraman melez kuzularda doğum ağırlığını
4.15, Kadak ve Ark. (22) Alman Siyah Baş x
Akkaraman, Hampshire Down x Akkaraman, Alman
Siyah Baş x Ivesi ve Hampshire Down x ivesi F,
kuzularda doğum ağırlığını sırasıyla 4.95,5 .18,4.48,
ve 4.63 kg olarak tespit etmişlerd ir. Ochoac ve
Diazdeleon (27) Hampshire x Rambouillet F,
kuzularında
doğum
ağırlığını
4.76 kg olarak
bildirmişlerdir. Gupta ve Reddy (20) Dorset x Nellore
F, kuzularda doğum ağırlığını 3.34 kg olarak
bulmuşlardır.
Çep (16) Hampshire Down x
Akkaraman ve Alman Siyah Baş x Akkaraman F,
kuzularda doğum ağırlığını s ırasıyla 4.64 ve 4.67 kg,
Roda ve Ark. (33) Corriedale ırkı kuzuların doğum
ağırl ı klarını tek doğanlarda 4.00, ikiz doğanlarda ise
2.96 kg olarak belirtmişlerdir.
Genellikle belli dönemler için ayrı ayrı
hesaplanan ve yaşayanların doğanlara oranı olarak
tanımlanan yaşama gücüne doğum tipi, cinsiyet,
doğum ağırlığı, bak ım-besleme, doğum mevsimi
anayaşı ve genotip gibi faktörler etkilidir(16).
Boztepe (14) yaşama gücüne doğum tipi ve
gebelik süresinin etkisini (P<0.01) önemli; cinsiyet,
anayaşı ve yılın etkisinin ise önemsiz olduğunu
bildirmektedir. Örkiz ve Ark. (29) Kangal tipi
Akkaraman kuzularda yaşama gücünü 75. günde
genelolarak %86, tek doğanlarda %90 ve ikiz
doğan l arda %79 olarak bulmuşlardır. Başpınar ve
Ark. (13) Alman Siyah Baş kuzularda yaşama
gücünü, 60., 120., ve 180. günlerinde sırasıyla
%86.6, %73.6 ve %67.9, Hampsh ire Down ırkı
kuzularda ise, %82, %75.4 ve %67.2 olarak
Akçapınar
ve
Aydın
(4)
bildirmektedirler.
Morkaraman ırkı erkek kuzularda 45., 60., 90., 120.
ve 150. günlerdeki yaşama gücünü sırasıyla %95.0,
%95.0, %94.4, %93.0 ve %93.0; dişi kuzularda bütün
dönemler için ortalama yaşama gücünü %96.8
olarak bildirmişlerdir, Akçapınar ve Kadak (6)
Morkaraman kuzularda 45., 75., 105. ve 180. güne
kadar yaşama güçlerini %100, %96.2, %96.2 ve
%92.3; Akkaraman kuzularda ise yine aynı sırayla
%84.1, %79.5, %77.3 ve %75 olarak bildirmişlerdir.
Bu çalışma bazı faktörlerin Morkaraman
koyunlarında döl verimi özelliklerine, saf ve melez
(Corriedale x Morkaraman) Morkaraman kuzularının
doğum
ağırlığı
ve yaşama gücüne etkilerini
incelemek amacıyla yapılmıştır.
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Modellerdeki
sembollerin
anlamları
gibidir.
Y,jklmn
: i doğum tipinden j genotipinden k
Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ünitesinde cinsiyetinden i doğum ağırlığındaki kuzuya sahip m
yaşındaki n'inci koyunun gebelik sOresi;
yü rütülmüştür. Araştırmanın hayvan materyalini farklı
Y ıjklm : i doğum tipinde, j genotipinde k
yaştaki 150 baş Morkaraman koyun, 110 baş
cinsiyetinde I · yaşındaki anadan doğmuş .olan
Morkaraman kuzu ve 45 baş Corriedale x
,,
~
kuzun'un doğum ağırlığı ; .,'
Morkaraman Fi melezi kuzu oluşturmuştur.
Y
.
,:i.
genotipinde
j
çinsiyetinde
k
yaşında
,jkl
Anaç koyunlar mer'a şartlarında bakılıp
koyunun doğumdaki kuzu sayısı;
.
beslenmişlerdir. Koyunlar iyi bir kondisyona sahip
II
: Beklenen ortalama;
olduklarından
flushing
uygulamaya
gerek
aı
: Kuzu doğum tipinin eikisi;
duyulmamıştır. Koyunların tohumlanmasına Ekim ayı
bj
: Kuzu genotipinin etkisi;
ortalarında başlanmış olup elde sıfat metodu
Ck
: Kuzu cinsiyetinin etkisi;
uygulanmıştır. Morkaraman koyunlardan 101 başı
d,
: Kuzu doğum ağırlığının etkisi;
Morkaraman koçlarla tabii tohumlama, 49 başı ise
fm
: m yaşının etkisi;
Corriedale koçlarla sun 'i tohumlama yöntemi ile
eUkimn
: Hata terimidir.
~,
tohumlanmışlardır. K ışın koyunlara günlük 400 g
Grup ortalamaları arasındaki farkların önem
besi yemi ve beyaz saman verilmiştir. Gebeliğin son
1.5 aylık döneminde ise 700 g besi yemi ve beyaz , kontrolü, Duncan testiyle(18) yapılmıştır.
saman verilmiş olup, doğumlar bitinceye kadar bu
yemleme şekli uygulanmıştır.
Kuiular doğumdan sonra ilk 12 saat içinde
Bulgular
10 g'a duyarlı terazi ile tartılıp doğum ağırlıkları tespit
edilmiş ve geçici numaralama işlemi yapılmıştır.
Gebelik süresi:
Kuzuların doğum ağırlığı , doğum tipi, cinsiyeti,
Bu çalışmada Morkaraman koyunları. için
anayaşı ve ana . nul11;;ıraları ile canlı olarak doğup
ortalama gebelik süresi 150.067±1.637 gün olarak
ancak daha sonra Ölen'kuzular öldükleri gOn itibari ile tespit edilmiştir. Gebelik süresine etkisi incelenen
sebepleriyle
birlikte
kaydedilmiştir.
Kuzular faktörlerin en · küçük kareler ortalamaları ve etki
doğumdan sonra 15 gün süreyle anaları ile beraber
miktarları Tablo 1'de verilmiştir.
tutulmuş daha sonra gündüzleri analarından ayrı
, Gebelik soresine ail varyans analizi
geceleri ise anaları ile aynı bölmede kalmışlardır. 15. sonuçları Tablo 2'de sunulmuştur. Gebelik' süresine
günden sonra kuzuların önlerine kuzu-buzağı
etkileri :incelenen faktörlerden genotip, cinsiyet ve
büyütme yemi ve yonca samanı konmaya
doğum , ağırlığının etkileri önemli , doğum tipi ve
başlanılmıştır .
.
anayaşının etkisi ise önemsiz bulunmuştur.
Kuzular 15 gün ara ile kontrol gOnü
, ". Koyun ları n
ortalama
gebelik
sÜreleri
akşamdan aç bırakılarak sabah 100 g'a duyarlı terazi
arasında 0.929'luk bir fark olup, bu farklı lı k saflar
ile tartılmışlardır. 30. gün tartımıyla beraber kulak
lehine . f><, 0.01 düzeyinde önemlidir. Dişi kuzu
kopesi ile kalıcı numaralama yapılmıştır. Tartımlar doğuran koyunların . gebelik süresi , erkek kuzu
süt kesimine kadar devam etmiştir. Kuzular ortalama doğuranlarınkinden O.605'lik bir !<!r:kla daha fazla
90. günde sülten kesilmişlerdir. Bazı kuzuların 75. ve olup, bu farklılık ıse PZ 0.05 düzeyinae- önemlidir.
90. gün canlı ağırlıkları interpolasyonla bulunmuştur.
Doğum ağırlığı bakımından sadece 5000 gr. ve daha
Gebelik süresi koç katım ile doğum tarihleri
yukarı a ğ ırlıkta kuzu doğuran koyunla rın gebelik
arasındaki farktan hesaplanmıştır. Yaşama gücü ile
sO resi d iğer gruplardan farklı olmuş ve bu farklılı k P<
ilgili veriler ise 150. gOne kadarki zaman dikkate 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Tablo 1-2).
Materyal ve Metod

aşağıdaki

alınarak eldeedilmiştir.

Istatistiki
analizlerde
Harvey'in
(21)
bilgisayar
paket
program ı ndan
ve aşağıdaki modellerin varlığ ı kabul

geliştirdiğ i
ya rarlanılmış
edilmiştir.

Gebelik süresi için model:
Yljklrnn = il + ai + bi + ek + dı + fm + eijklmn;
Doğum ağırlığı için model:
Yij kım = il + aj + b j + Ck + dı + e ijklm
Doğuran koyun başına doğan kuzu sayısı için model :
Y ijkı = il + ai + bj + ek + dı + eijkl
. Yaşama gücü için model:
Yljkım = Jl + a i + bj + ek + dı + e jjklm

Doğum ağırlığ ı :

',. '
"
, .. - Araştı rmad a saf " ve melez' - Morkaraman
kuzulara ait ortalama doğum ağırlığı 4.008±0.078 kg
olarak .bulunmuştur. KlJzu ların doğum ağırhğına etki
eden'faktörlerin etl<Cpilyları Tablo 3'de verilmiştir.
_, . ,Kuzuların : ·'doğum- 'aği'rlfğına- ' ait::"\iaryans
anali~, ~onuçları Tablçı. 4'de verilmiştir. Tab ıçı 3 ve 4
inceleQdiğinde; cföğ um tipi , genolip, anayaşı ve
cinsiy.eldakıörlerinin. , hepsinin de kuzulaı:ın doğum
ağırlığına etkili olduğu görülmektedir.
Ortalama doğum ağırliğı bakımından, tek
doğan kuzular ile ikiz doğan kuzular arasında {ekler
lehine 1.368 kg, melez kuzular ile saf kuzular

,J

3
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arasında

melezler lehine 0.488 kg, erkek kuzular ile
kuzular arasında erkekler lehine 0.222 kg ' l ık bir
fark tespit edilm i ş olup bu farklılıkların hepsi de P<
0.01 düzeyinde önemli bulunmuştuL 4-4.5 ile 5 ve
yuka rı
yaşlı analardan doğan kuzuların
daha
doğum ağırlıkları, 2-2.5 yaşlı analardan doğan
kuzuların doğum ağırlıkla rı ndan daha yüksektir. Bu
gruplar arasındaki farkl ı lık önemli (P< 0.01) olurken ,
2-2.5 ile 3-3.5 yaş l ı analardan doğan kuzula rı n
doğum
ağ ı rlı kl arı
arasındaki
farklı l ık
önemsiz
d i şi

bulunmuştuL

Tablo 3. Kuzuların doğum
faktörlerin etki payları
Faktörler
Tipi
Tek
Ikiz
Genotip
Saf
Melez

Doğum

n

EP+SH

Tek
Ikiz

118
32

-0.039±0.251
0.039+0.251

Saf
Melez

105
45

0.465±0.148
-0.465+0.1 48

2-2.5
3-3.5
4-4.5
5 ve Yuk.

23
40
34
53

-0.0?7±O.267
-0.062-+0.221
-0.075±0.231
0.214+0.214

Dişi

Erkek

89
61

0.302±0.135
-0.302±0.135

1000-1950
2000-2950
3000-3950
4000-4950
5000ve Yuk

2
17
56
62
13

Genctip

Anayaşı

Cinsiyet

bazı

n

EP±SH

123
25

0.684±00052
-0.684+0.0052

102
46

0.244±0.042
-0.244+0.042

28
38
32
50

-0.252±0.073
-0.034±0.066
0.185±0.070
0.101+0.061

Anayaşı

Cinsiyet
Dişi

Erkek
EP

Faktörler
Tipi

etki eden

Doğum

2-2.5
3-3.5
4-4.5
5 ve Yuk.

Tablo 1. Gebelik süresine etki eden bazı fa ktörlerin
etki paylar (kg)

ağı rlı ğına

:

Etkı payı

85
-0.112±0.039
63
0.112±0.039
SH : Standart hata.

Tablo 4. Kuzuların
analizi sonuçları
Varyasyon
Kay.
Genotip
Cinsiyet
Anayaşı
Dağ. Tıpi

Hala
Genel
P< 0.01

doğum

Serbesilik
Derecesi
1
1
3
1
141
147

ağırlığı

Kareler
Ort.
6.991
1.671
1.077
36.886
0.209

için varyans

F

Değeri

33.433
7.991
5.153
176.393

--

Doğum
Ağırlığı

EP • Etkı

Payı

SH

-0.533±0.942
-1.448±0.481
-0.009±0.322
0.068±0.373
1.923+0.518
• Standart hata.

Tablo 5. DKDK sayısına etki eden bazı faktörlerin
etki payları
Faktörler

n

EP+SH

Saf
Melez

96
41

0.019±0.032
-0.019±0.032

2·2.5
3-3.5
4-4.5
5 ve Yuk.

22
35
34
46

0.017±0.059
-0.006±0.051
-0.039±0.051
0.028±0.047

Genotip
Anayaşı

Tablo

2, Gebelik süresine ait varyans analizi

Cinsiyet

sonuçları .

Varyasyon
Kay.
Genotip
Cinsiyet
Anayaşı

Dağ. Tipi
Dqğ· Ağ·

.
4

Hata
Genel
P< 0.05

Serbestlik
Derecesi
1
1
3
1
4
139
149
P< 0.01

..

Kareler

F Degeri

EP • Etkı payı

Dişi
79
0.033±0.030
Erkek
58
-0.033+0.030
SH : Standart hata

Ort.
22.737
11 .625
0.787
0.056
11.509
2.312

.

9.836
5.029
0.341
0.024
4.979

Doğuran

koyun başına doğan kuzu sayısı (DKDK):
yetiştirici liğinde
doğuran
koyun
Koyun
başına doğan kuzu sayısı döl veriminin önemli bir
kriteridiL Bu araştırmada Morkaraman koyunlarında
doğuran koyun başına doğan kuzu sayısı ortalama
1.106±0.31 olarak bulunmuştuL Doğuran koyun
başına doğan kuzu sayısına etki eden faktörlerin etki
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payları Tablo
sonuçl arı da

S'de, aynı öze lliğe ait varyans analizi
Tablo 6'da gösteri lmi ştir. Doğuran
koyun başına doğan kuzu sayısına, genotip, anayaşı
ve cinsiyet faktörlerinin etkisi araştırılmıştır. Doğuran
koyun başına doğan kuzu say ı sı üzerine bu
faktörlerin hepsinin etkisi önemsiz bu l unmuştur.

doğum

kuzu ların yaşama gücü üzerine
anayaşı ve cinsiyet faktörlerinin
incelenmiştir. Bu faktörlerden sadece doğum

Elde edilen
tipi, genotip,

etkileri
tipinin kuzuların yaşama gücü üzerine etkisi P<0 .01
düzeyinde önemli o lmuştur. Tek doğan kuzula rın
yaşama gücü daha yüksektir. Diğer faktörlerin
yaşama
gücü
üzerine
etkisi
ise
önemsiz
bulunmuştu r.

Tablo 6_ DKDK sayısına ait varyans analizi

sonuçları
Tartışm a

Varyasyon
Kay.
Genotip
Cinsiyet
Anayaşı

Hata
Genel

Serbestlik
Derecesi

1
1
3
131
136

Kareler
Ort.
0.040
0.141
0.032
0.112

0.358
1.269
0.290

Tablo 7. Yaşama gücüne etki eden
etki payları
Faktörler
Tipi
Tek
Ikiz
Genotip
Saf
Melez

bazı

faktörlerin

n

EP±SH

119
32

0.073±0.025
-0.073±0.025

106
45

0.007±0.023
-0.00?±0.023

24
39
36
52

-0.022±0.041
-0.020±0035
0.061±0036
-0.020±0.033

Doğum

Anayaşı

2-2.5
3-3.5
4-4.5
5 ve Yuk.
Cinsiyet

EP :

Etkı

Dişi
90
-0.008±0.021
Erkek
61
0.008+0.021
payı
SH : Standart hata.

Tablo 8.

Yaşama

gücüne ait varyans

analizi

so nu ç ları

Varyasyon
Kay.
Genotip
Cinsiyet
Anayaşı

Tipi
Hata
Genel
P< 0.01
Doğ .

--

Yaşama

Serbestlik
Derecesi

1
1
3
1
144
150

Kareler
Ort.
0.006
0.010
0.059
0.517
0.059

ve Sonuç

F Değeri

F Değeri
0.093
0.162
0.998
8.698

gücü:
Bu araştırmada elde edilen kuzuların
yaşama gücü ortalama 0.934±0.249 olarak tespit
edilmiştir. Yaşama gücüne etki eden faktörlerin etki
payları
Tablo7'de, aynı özeııiğe ait varyans analizi
sonuçları ise Tablo 8'de sunulmuştur.

Gebelik süresi:
Morkaraman koyunların gebelik süresi için
belirlenen ortalama 1S0.067±1.637 günlük değer,
değişik
koyun
ırkıarı
için
bildirilen
(17 ,23,24,32 ,3S,37)
14S-153
günlük
değerler
arasındadır.
Bu
çalışmadaki
Morkaraman
koyunlarının gebelik süresi için cinsiyetin etkisinin
önemli oluşu, Akçap ı nar ve Kadak ' ın (5) Akkaraman
koyunları için , Öztork'ün (31) Akkarman ve Ivesi
koyun ları için elde ettikleri bulgular ile uyumlu iken,
değişik araştırmalarda değişik ırklar için bildirilen
(S,14,36,38) bulgularla uyumlu değildir.
Genotipin gebelik süresine etkisinin önemli
oluşu, Oztürk'ün (31) Akkaraman ve Ivesi ırkıarı ,
Roda ve Otto'nun, (32) Polwarth ve Corriedale ırkıarı
Tacheix Desurmon!'un (38) Suffolk Dorset ve
Tabasco ırkıarı için tespit ettikleri bulgular ile
benzerlik gösterirken, Gabrilidis'in (19), Vlakhiko,
Thraki (Kıvırcık), Karagouniko, Roumloukian ve
Florino ırkıarı, Sahani ve Chand'ın (34) Karakul,
Malpura, Marwari ve Sonadi ırkıa rı için bildirdikleri
bulgular ile benzerlik göstermemektedir.
Öztürk'ün (3 1) Akkaraman ve Ivesi,
Boztepe'nin (14) Karacabey Merinosu ve Akaçapınar
ile Kadak' ın (S) Morkaraman koyun larında doğum
ağırl ığının gebelik süresine etkisinin önemli olduğu
şeklindeki bu lguları , bu çalışmada aynı özeııik için
elde edilen bulgu ile benzerdir.
Gebelik süresi üzerine kuzunu n doğum
tipinin
etkisinin
önemsiz
bulunması
bazı
araştırmaların (32,38) sonuçlarına benzer, bazı
araştırma ların (S,14,31) sonuçlarından ise farklıdır.
Koyunun yaşının gebelik süresi üzerine
etkisinin önemsiz oluşu da bazı araştırıcıla rı n
(S,31 ,36) bulguları ile uyum gösterirken , diğer bazı
araştı rı cıların
(14,34)
bulguları
ile
uyum
göstermemektedir.
Doğum ağır l ığı :

Yapılan
bu çalışmada saf ve melez
Morkaraman kuzularına ait ortalama doğum ağırl ı ğı
4.008 kg olarak bulunmuştur. Bu bulgu, Arıtürk ve
Ark. (10)'nın saf Karayaka ve Sakız x Karayaka F,
melezi kuzularında tespit ettikleri doğum ağırlığından
daha yüksek olurken , Boztepe'nin (14) Karacabey
Merinosu için bildirdiği değere benzer, yine Arıtürk
ve Ark. (10)'nın Ile de France x Karayaka F, melezi
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kuzuları , Çep (16)'in Hampshire Down x Akkaraman
ve Alman Siyah Baş x Akkaraman F, melezi k uzu ları
ve Odaba ş ı oğ l u (28)'nun Orta Anadolu Merinosu
kuzu l arı için bildirdikleri değe rlerden ise düşüktür.
Doğum ağırl ığı üzerine cinsiyetin, doğum tipinin ve
genotipin
etkileri ,
çoğu
araştırıcıla rın
(2,4,5,13,14,23,27) bildirdikleri gibi önemli olmuştur.
Ancak bazı araştırıcıların (8,16,22) bulguları ise
fark l ı lı k arzetmektedir. Anayaşın ı n kuzunun doğum
ağırlığına etkisininde önemli oluşu , Odabaşıoğlu
(28)'nun Orta Anadolu Merinosları için tespit ettiği
bulgulara uymamakla birlikte, bazı araştırıcıların
(25,26) bulgu l arı ile benzerdir.

önemli ölçüde e tkiled iği görü lmüş, ya şa ma gücü
üzerine doğum tipinin etkisi önemli, genotip, cinsiyet
ve an ayaşının etkisi ise önemsiz o l muştur.
Bu çalışmada elde edilen bulgularla baz ı
literatür verileri a ras ı nda ortaya ç ı kan farkl ı lıklar,
araştırmalarda

özelliklerinden
kaynaklanmış

kullanılan

ve
olabilir.

beslenme

hayvanların

ırk

farkl ı lı kları ndan

Kaynaklar

uyma ma ktadı r.
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Ya ş a ma

Ayrı b a sım

Doğuran

koyun başına doğan kuzu say ı sı (DKDK):
Bu araşt ı rmada Morkaraman koyunlarda,
doğura n koyun baş ın a doğan kuzu sayısı için
ortalama 1.106' l ık bir değer elde ed i lmiştir. Bu değer
aynı özellik için Akçap ın ar ve ark. (7)'nın Kangal
Akkaraman ve Morkaraman koyunda tespit ettikleri
1.33 ve 1.28'lik değ erl e r ile Aydoğan ve Gül (12)'ün
Sak ız x Karayaka F, ve Sak ı z x Karayaka G,
genolipleri için bildirdikleri 1.28 ve 1.60' l ık
d eğe rlerden
düş ü k,
Aydoğa n
ve Gü l (12)'ün
Karayaka ırk ı için bildird i ği 1.02'lik değerden
yüksektir. Koyun un yaşının doğuran koyun başına
doğa n kuzu say ı sına etkis i, cinsiyet ve genotip
faktörl erinin etkisi gibi önemsiz oluşu, Vanl ı ve Ark.
( 4 0)' nın bil d irişle rin e uygunluk gösterirken, Boztepe
(14) ve Müftüoğl u (25)' nun bu konudaki bild i rişle ri ne
gücü :
Bu çal ı şmad a saf ve melez Morkaraman
ku zularınd a tespit edilen %93,4'lük yaşama gücü
değeri , d e ğ i şik çalış ma lard a (14,25,4 1) bu özellik için
bild irilen
sınırlar
(%93.2-%96.7)
içerisindedir
(11 ,2 0,37). Akaça pınar ve Kadak (6)' ln Morkaraman
ve
Akkaramanlar
kuzu la rı nda,
Çep
(16)'in
Ham pshire Down x Akkaraman F, ve Alman Siyah
B aş x Akkaraman F1 ku z ul arında bildirdikleri yaşa ma
gücü değerleri (%87.5 ve %75, %76.9 ve %88. 9) bu
çalı şma da elde edilen de ğe rden düşük , Tekin (39)'in
Türk Merinosu ve Lincol n x Tü rk Merinosu kuz u l a rı
için bild irdiğ i yaşam a gücü değ erleri (%97,41 ve
%96.67) ise yüksektir. Do ğum tipinin kuzu l arı n
yaşama gücü üzerine etkisin in önemli bu lun m ası,
bazı literatürlerle (6,14,26) uyumlu iken, Vanlı ve Ark.
(4 0 )' nın
b il d irişlerin d en
fa r k lıdır.
Ya şa ma
gücü
üzerine genotipin etkisinin önemsiz oluşu Tekin
(39)'in b ild i riş i y le ; cinsiyeti n etkisinin önemsiz ol u ş u
da Van lı ve Ark. (40)' nın bil d irişleriyle uyumludur.
Sonuç olarak; Morkaraman koyunlarda
gebelik süresini, kuzunun genotipi, cinsi yeti ve
doğu m ağ ırlığ ı önemli ölçüde et kilem i şt ir. Doğuran
koyun başına doğan kuzu sayısına genotip, cinsiyet
ve 2oaya, ' cır, etkisi ise önemsiz olmuştur.
Morkaraman kuzularında ,
doğum
tipi,
genotip, anaya ş ı ve cinsiyetin doğum ağırl ığını
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