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Akkaraman, Dorset Down x Akkaraman (F 1 ) ve Dorset Down x Hamdani (F1 )
Kuzularının Yaşama Gücü ile Büyüme Özelliklerinin Araştırılması
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The Investigation of Survival Rate and Growth characteristics of Akkaraman,
Dorset Down x Akkaraman (F, ) and Dorset Down x Hamdani (F, ) lambs
Summary: Th is research has been conducted to investigate the growth, survival abimy of Akkaraman and Dorset Down x
Akkaraman{F 1 ) Dorset Down x H amd ani( Fı ) lambs and fertmty characteristics of Akkaraman and Hamdani sheep under semiintensive conditians. The sheep were fed on pastu re and concentrated feed before mating. During suckling period lambs were fed with
mi lk, straw and concentrated feed, adlibutum.ln th is research data were obtained from 22 Akkaraman, 20 Dorset Down x
Akka raman(f1 ) and 9 Dorset Down x Hamdani(F1 ) lam bs for growth and survivaı rate and 45 Akkaraman and 14 Hamdani sheep for
fertility characteristics. The effects of the genotype on another period were found insignificant while were signifıcant on birth (p<0.005).
Effect of sex was found insignificant for the whole period. The effect of birth type was significa nt on birth 30, 45, and 75 days of growth
(p<0.01 and p<0.05 respectively), but was not sign ificant in 15, 60 and 90 days of growth. For Akkaraman, Dorset Down x
Akkaraman(F 1 ), Dorset Down x Hamd an i(F1 ) lambs, birth weight averaged 2.83, 2.87 and 3.51 kg, weaning weight (90 days of age)
23.17,23.31 and 21 .71 kg ; daily live we ight ga in from birth to 90 days of age, 226, 227 and 202 g; and survival rate in all groups are
100 % . Akkaraman sheep have been mated with two different genotype rams (Akkaram an, Dorset Down) and Hamdani sheep have
been mated with Dorset Down . According to ram groups, ln the ewes, the estru s rate was 100, 100 and 100%; pregnancy rate was
91 .30, 77.27 and 64.29%; average number of lambs per gestation was 1.05, 1.18 and 1.00 respectively.
Key words: Akkaraman, Hamdani, Grossbreed, Growth, Survival rate , Fertility
Özet: Bu araştırma Hamdani ve Akkaraman koyun l arında döl verimi ile Akkaraman, Dorset Down x Akkaraman(F 1) ve Dorset Down x
Hamdani(F1) k u z ularının yarı entansif ş art la rdak i büyüme ve yaşama gücünün tesbiti amacıyla yapıl m ışt ır.
Koyunlara sıfat öncesi ve sıfat süresince meraya ilave olarak ek yemlerne u ygulanm ıştır. Kuzula ra süt emme döneminde anne sütü ne
ilave olarak adlibutum saman ve kuzu büyütme yem i veril miştir.Büyüme ve yaşama gücO için 22 baş Akkaraman 20 baş Oorset Down
x Akkaraman (F1) ve 9 baş Dorset Down x Hamdani(F 1) k uzularından ; döl verimi için ise 45 ba ş Akkaraman ve 14 baş Hamdani
koyundan elde edilen veriler kullanılmı ştır. Genolipin d oğu m ağ ı r lığına etkisi önemli iken (p<0.05), d iğe r dönemlerde ise önemsiz;
cinsiyetin etkisi bütün dönemlerde önemsiz; d oğu m tipinin etkisi ise doğ um da 30 ile 45. günleri «0.01) ve 75. gününde «0.05) önemli
bu l u nmuştur.Akkarama n , Dorset Down x Akka raman (F1) ve Dorset Down x Hamdani (F 1 ) kuzularda doğum ağırlığı sırası yla 2.83,
2.87 ve 3.51 kg; sütten kesim ağırlığı '23.17, 23.31 ve 21.71 kg; doğumda n süt kesimine kadar (90 . günlük ya ş) günlük canlı ağırlık
art ı ş ı 226, 227 ve202 9 olarak tesbit edilmiştir . Yaşama gücü tüm gruplard a %100 olarak bulunmuştur.Akkaraman ve Dorset Down
kaçlarla tohumlanan Akkaraman koyunlar ile Dorset Down koçla tohumlanan Hamdani koyunlarında sırasıy la östrus oranı %100, %100
ve%,100: gebelik oranı %91.30, %77.27 ve %64.29; bir doğuma ortalama kuzu sayısı 1.05, 1.18 ve1.00 olarak tesbit edilmiştir.
Anahtar kelime ler: Akkaraman , Hamdani, Melezierne , Büyüme,

Yaşama

Giriş

Türkiye'de hayvansal ürünlere olan talebin
birim hayvandan en yüksek düzeyde verim
elde etmeyi gerekli kılmaktad ır. Hayvancılıkta
verimlerin
artırılması
ya
çevre
şartlarının
iy il eştirilmesi
yada
seleksiyon
ve
yetiştirme
metot larının uygulanması ile mümkündür. Koyun
ye ti ştirici liğinde kısa zamanda verimlerin artırılması
için melezleme metotları tercih edilmektedir.
Koyu nculuğu gelişmiş ülkelerde, turfanda kuzu
üretimi
için
ticari
melezleme
yöntemi
uygulanmaktadır.
Türkiyede'de
koyunlarda
et
verimini artırmak ve kaliteli kesim kuzusu elde etmek
amacı yla melezleme çalışmaları önerilmektedir.
Türkiye'de koyun yetiştiriciliği ekstansif olarak
yapı lma ktadır.
Ekstansif yetiştirici likte hayvanın
birden fazla verim yönü dikkate alınmaktadır. Bu
artması,

gücü, Döl verimi

nedenle mevcut yerli koyun ırklarımızın verimleri
koyunculuğu gelişmiş ülkelere göre değerlendirilecek
olursa elde edilen verimlerin daha az olduğu
görülecektir. Türkiye'de ortalama kuzu ve koyun
karkas ağırlığı 13 kg iken, koyunculuğu gelişmiş
ülkelerden Yeni Zelanda'da 16 kg, Almanya'da 19
kg, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 28 kg dır (7).
Buna
karşıl ık
Türkiye
koyun
sayısı
bakımından dünya ülkeleri arasında ilk onun içinde
yer almaktadır (19). Türkiye et üretiminin yakla ş ı k
%26 sını koyun eti teşkil etmekted ir (8).
ülkemizde yerli koyun ırkıarının
ıslahı
amacıyla
değişik
çalışmalar
yapılmıştır.
Bu
çalışmalar ilk yıllarda yapağı kalitesini artırmaya
yönelik olarak uygulanmıştır. Yapağı kalitesi ile
birlikte et veriminde de artış olmuştur. Bu çalışmalar
özellikle çevirme melezlemesi şeklinde yapılmış olup
değişik genotipte koyun ırkıarı elde edilmeye
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çalışılmıştır

(Türk merinosu gibi) (29). Ancak bugün
ve melezi koyunlar Türkiye koyun
varlığının %2-3'nü teşkil etmektedir (7). Bu oran
dikkate alındığında koyunculuk alanında çalışmaların
yetersiz olduğu anlaşılır.
Tarım
Bakanlığı
1986
yılında
yerli
koyunlarımızın ıslahı amacıyla değişik genotipte etçi
damızlık koyun
ırkıarı getirterek, et üretimine
artırmaya yönelik çalışmaları başlatmıştır (29).
Bu çalışmada Van yöresinde yetiştirilen
Akkaraman ve Hamdani koyun ırkıarının verimlerini
artırmak amacıyla, baba hattı olarak Ingiliz etçi
koyun ırkıarından Dorset Down ırkı kullanılmıştır.
Akkaraman koyun ırkı Türkiye koyun populasyonun
%44'ünü oluşturmaktadır. Hamdani koyunu ise Van
ve çevresideki illerde lokal olarak yetiştirilmektedir.
Dorset Down ırkı süt ve döl verimi yüksek
melez anaç koyunlarla çiftleştirilerek kaliteli kesim
kuzusu elde etmek için Ingiltere, Avustralya ve Yeni
Zelanda gibi ülkelerde yetiştirilmektedir. Bu ırkta
Anaç koyunlar 55-60 kg canlı ağırlığa sahip olup, bir
doğumdaki ortalama kuzu sayısı 1.4 tür (1).
Hayvancılıkta döl verimi sürü büyüklüğünün
devam ettirilmesi ve ayrıca elde edilecek hayvansal
ürünleri artırılması yönünden önem taşımaktadır. Döl
verimi ile ilgili olarak yapılan bazı çalışmalar şöyledir.
Akçapınar
ve ark.(3) 2.5 yaşlı Akkaraman
koyunlarında östrus, gebelik ve doğum oranları ile bir
doğuma ortalama kuzu sayısını %100, %95.3, %86
ve 1.30; 2.5 yaşlı Morkaramanlarda %100, %100,
%83.3 ve 1.40; 3.5 yaşlı Morkaramanlarda ise %100,
%100, %85.7 ve1.17 olarak tesbit etmişlerdir. Örkiz
ve ark.(25) Kangal-Akkaraman koyunlarında gebelik,
ikizlik oranları ile bir doğuma ortalama kuzu sayısını
%91.4, %20.7 ve 1.22 olarak bulmuşlardır. Yalçın ve
Aktaş (30) Akkaraman koyunlarda gebelik, doğum
oranları ile bir doğuma ortalama kuzu sayısını
sırasıyla %90, %84 ve 1.30, Ivesilerde ise yine aynı
sıra ile %84, %78 ve 1.16 olarak bildirmişlerdir.
Başpınar ve ark.(11) Dorset Down koyunlarında
östrus, gebelik, doğuran koyun, ikizlik ve bir doğuma
ortalama kuzu sayısını sırasıyla %92.4, %51.5,
%48.5 %10.3 ve1.08; Hampshire Down'da ise
%88.2, %59.3, %58.7, %14.8 ve 1.15 olarak tesbit
bile kültür

ırk

etmişlerdir.

Kuzularda büyüme ile ilgili olarak

yapılan bazı

çalışmalar şöyledir; Başpınar ve ark.(11) Alman
Siyah Baş ve Dorset Down kuzularında doğum
ağırlığını 4.80 ve
Odabaşıoğlu (24)

4.70 kg olarak bulmuşlardır.
Anadolu Merinosu kuzularında
doğum ağırlığını 4.86 kg olarak tesbit etmiştir.
Akçapınar ve Kadak (4) Akkaraman kuzularında
doğum ağırlığını 3.80 kg, sütten kesim ağırlığını (90
günlük yaş) 25.60 kg, Morkaraman kuzularında ise
doğum ağırlığını 4.00, sütten kesim ağırlığınıda
25.60 kg olarak tesbit etmişlerdir. Jagtab ve ark.(17)
Dorset x Deccani (F,) melezi kuzularında doğum
ağırlığını 3.34, üç aylık canlı ağırlığını ise 16.25 kg

olarak bulmuşlardır. Kadak ve ark.(18) Alman Siyah
Baş x Akkaraman (F,) ve Dorset Down x Akkaraman
(F,) melezi kuzularında doğum ağırlığını 4.95 ve
5.18 kg , sütten kesim ağırlıklarının ise 28.98 ve31.34
kg olarak tesbit etmişlerdir.
Büyüme üzerine genotip (5, 18, 28, 32),
cinsiyet (2, 5, 18, 23, 28, 32) doğum tipi (2, 12, 18,
23, 27, 28, 32) gibi faktörler etkili olmaktadır.Yalçın
ve ark.(32) ikiz doğmuş olup süt emme döneminde
tek olarak büyüyen kuzuların, tek ve ikiz doğup
büyüyenler
arasında
bir
yol
izlediklerini
bildirmektedirler. Fernandes ve Deshmuh (14)
Dorset x Deccani (F,) ile Dorset x Deccani (F2 ) erkek
kuzularında sütten kesim ağı rlıklarını (90 günlüklük
yaş) 18.60 ve 16.40 kg olarak tesbit etmişlerdir.
Yaşama gücü hayvanlarda belli dönemlerde
ölçülen bir değer olup, yaşayanların doğanlara oranı
olarak tanımlanır. Yaşama gücü sürü büyüklüğünün
devamlılığı için önemli kriterlerden biridir. Başpınar
ve ark.(11) Dorset Downlarda yaşama gücünü
büyümenin 60, 120 ve 180 günlerinde sırasıyla
%91.0, %85.4 ve %80.9 Alman Siyah Başlarda ise
%86.6, 573.6 ve %67.9 olarak bildirmişlerdir.
Akçapınar ve Kadak (4) Akkaraman kuzularda
yaşama gücünü 75 ve 105 günlerinde %79.5 ve
%77.5, Morkaramanlarda ise %96.9 ve %93.8 olarak
bulmuşlardır.

Bu çalışma Akkaraman , Dorset Down x
Akkaraman (F,) ve Dorset Down x Hamdani (F,)
kuzularının yarı entansif şartlarda ki büyüme ve
yaşama güçlerinin tesbiti amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırma Yüzüncü Yıl üniversitesi Veteriner
Araştırma
ve Uygulama Çiftliği ' nde

Fakültesi

yürütülmüştür. Araştırmanın

hayvan materyalini 3-3.5
45 baş Akkaraman ve 14 baş Hamdani ırkı
koyun ile 22 baş Akkaraman, 20 baş Dorset Down x
Akkaraman (F,) ve 9 baş Dorset Down x Hamdani
(F,) kuzu oluşturmuştur.
Anaç koyunlar mera şartlarında bakılıp
beslenmişlerdir. Ancak koyunlara koç katımından iki
hafta önce, sıfat sırasında, gebeliğin son 1.5 aylık
döneminde ve doğumun ilk haftalarında kuru ot
samanına ilave olarak konsantre yem de verilmiştir.
Bu çalışmada 22 baş Akkaraman ile 14 baş
Hamdani koyunu Dorset Down koç ile, ve 23 baş
koyun Akkaraman koyunda Akkaraman koç ile
tohumlanacak şekilde sıfat öncesi gruplara
ayrılmıştır. Sıfat Ekim ayı ortalarında başlamış
tohumlamalar sun'i tohumlama ile yapılmıştır.
Kuzular doğumdan sonra ilk 12 saat içinde 10
g'a duyarlı terazi ile tartılmış ve geçici numara ile
yaşlı

numaralanmıştır. Kuzuların doğum ağırlığı, doğum

tipi, cinsiyeti ve ana numaraları kayıt defterine kayıt
edilmiştir. Canlı olarak doğup süt emme döneminde
ölen kuzular ölüm sebepleri ile ayn i deftere
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kaydedilmi ştir. Kuzular doğumdan sonra 15 gün
anaları ile birlikte tutulmuş, daha sonra gündüzleri
ana larından ayrı, geceleri ise anaları ile beraber aynı
bölmelere bırakılmıştır.
Kuzulara süt emme
döneminde kuru ot samanı ve kuzu büyütme yemi
verilmiştir.

Kuzuların canlı ağırlıkları doğumdan sonra her
15 günde bir olmak üzere süt kesimine (90. günü
yaş) kadar ferd i tartımlar ile tespit edi lm iştir.
Tartım lar 100 g'a hassas terazi ile yapı l mıştır. Bazı
kuzuların 75. ve 90. günlerine ait canlı ağırl ıkları
interpolasyonla bulunmuştur.
Kuzuların ya şama gücü ile ilgili veriler süt
kesimine kadar ki zamandan elde edilmiştir.
Süt emme döneminde büyümeye etki eden
faktö rler en küçük kareler metodu ile incelenmiştir.
Buna göre kuzular ın doğum ağırlığı için;

Yjjk =M + ai + bj + e k + e ljk
Kuzu la rın 15, 30, 45, 60, 75 ve 90.gün canlı
ağ ı rlıkla rı için
Y;jkm = U + a; + bj + Ck + dmZ + e;jkm şeklinde
birer to p lamal ı doğrusal model kullanılmıştır.
Modeldeki sembollerin anlamı aşağ ıda açıklanmıştır.
Y : Doğumda ve sonraki (15, 30, 45, 60, 75,
90 gü n canlı ağırl ı kları) herhangi bir dönemde
kuzunun canlı ağırlığı
M : Beklenen ortalama
U : Beklenen ortalamada kullanılan değer (jJ =
U+d mZ)
a; : Genotipin etkisi (i=1, 2,3 yani Akkaraman ,
Dorset Down x Akkaraman (F, ),
Dorset Down x Hamdani (F , ».
bj : Doğum tipinin etkisi ( j= 1, 2,3 yani tekler,
ikizler ve üçüzler)
Ck : Cinsiyetin etkisi (k = 1, 2 yani erkek ve
dişi)

dm:
Herhangi
bir
kuzunun
incelenen
dönemdeki canlı ağırlığının kısmi regrasyonu
Z : Herhangi bir kuzunun doğum ağ ı rlığ ı
e : Hata terimi olup ortalaması sıfı rdır.
Hesaplamalarda herhangi bir çevre fa ktörüne
ait alt gruplar ın etki payla rının toplamı sıfır olup
incelenen faktörler arasında önemli bir interaksiyon
olmadığı
kabul
edilmiştir.
Incelenen
çevre
faktörlerinin etkilerinin önem kontrolü varyans analizi
ile yap ı lm ış ve ikiden fazla grupları biribiri ile
karşı laştırmak için Duncan testi uygulanmıştır(13 ,
16)
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ilgili

bulgular

Tablo.1 'de

verilmiştir. Buna göre Akkaraman koyunlarda Ostrus

gösterenler, gebe kalanlar ile doğuran koyu nların
yüzdesi ve bir doğuma ortalama kuzu sayısı
Akkaraman koçlarla çiftleştirilenlerde %100, %91.30
%9 1. 30 ve 1.05 Dorset Down koçlarla çiftleşenlerde
ise %100, %77.27, %77.37 ve 1.18 ; Hamdani
koyunlarında yine aynı sıra ile %100, %64.29
%64.29 ve 1.00 olarak bu lun muştur . Kuzul arı n süt
emme dönemindeki büyümesine etki eden faktörlerin
etki payları Tablo . 2'de, değişik dönemlerde
kuzuların canlı ağırlık artı şınaelki eden faktörlere ait
varyan analizi so n uçla rı ise Tablo. 3'de veril miştir.
Genotipin doğ u m ağırlığı üzerindeki etkisi p<0.05
düzeyinde önemli iken diğer dönemlerdeki canlı
ağ ırlık üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Doğum
tipinin doğum ağı rl ığ ı ile 30 ve 45. günlerdeki canlı
ağ ı rl ı ğa etkisi p<0.01düzeyinde, 75.gündeki canl ı
ağ ırl ığa
etkisi ise p<0.05 düzeyinde önemli
bu lunmuştur. Cinsiyetin canlı ağırlık üzerine etkisi
15.günde
p<0.05
düzeyinde
önemli,
diğer
dönemlerde ise önemsiz olmuştur. Kuzula rın çevre
faktörlerine göre düzeltilmiş ortalama canlı ağ ırlı kla rı
Tablo 4'de veril mi ştir. Bu tablodan Akkaraman ile
Dorset Down x Akkaraman (F 1) kuzuları arasında
doğum ağ ırlığı bakımından istatistiki bir fa rklılığın
olmadığı Dorset Down x Hamdani (F,) kuzu larının
ise aynı özellik bak ı mından diğer iki gruba göre daha
yüksek ve önemli bir değere sahip olduğu
anlaşılmaktadır.
Diğer dönemlerde ise genotip
grupları arasındaki farklılık önemsiz bu lunmu ştur.
Doğum tipine göre değerlen d irmede ; tek doğan
kuzu lar, ikiz ve üçüz doğan lara göre genelolarak
daha yüksek canlı ağırlı ğa sahip olmuşlard ır.
Cinsiyet yönünden ise erkeklerle dişiler arasında
incelenen dönemlerde canlı ağırlık bakımından
herhangi bir farklılık bulunamamıştır.
Akkaraman, Dorset Down x Akkaraman (F , )
ve Dorset Down x Hamdani (F , ) kuzu larında doğum
ağırlıkları s ırasıyl a 2.83, 2.87 ve 3.51 kg olarak,
sülten kesim ağırlıkları (90 günlük yaş) yine aynı sıra
ile 23.17 , 23.39 ve 21.71 kg ve doğumdan süt
kesimine kadar ki ortalama canlı ağ ı rlık artışıları da
226, 227 ve 202 g olarak bulunmuştur (Tablo. 4 ve
5). Yaşama gücü ile ilgili bu lgular Tablo 6'da
ve rilmiştir. 30, 60 ve 90 günlerde yaşama gücü
yönü nden genotip grupları arasında herhangi bir
değişiklik görülmemektedir. Incelenen dönemlerde
söz konusu grupların hepsinde yaşama gücü %100
olarak tespit edilmiştir.
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Tablo 1. Akkaraman ve Hamdani Koyunlarda Döl Verimi

Tablo 2 Değişik Dönemlerde

U: Beklenen ortalamada

Tablo 4.

P< 0.01

Kuzuların Canlı Ağırlığına

Etki Eden Faktörlerin Etki Payları (kg)

kullanılan d~er (ıı= U+dmZ)

Kuzuların Çeşıtlı

Dönemlerdeki Dozeltilmiş Ortalama Canlı Ağırl ıkları (Kg)

P< 0.05
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tv
tv

P< 0,01

P< 0.05

.45

45

Hata

-

-

Doğum Ağ,

1

44

-

1

2

2

-

,29

,13

1

16.50

3.48

6

50

8.21

SO

F

7.35

1,55

3.66

.70

KO

Cinsiyet

2

Doğum

tipi

2

Genotip

Regr,

5

Bütün Faktörler,

Direkt Etki

50

SD

Genel

Kay nakları

Variyans

Doğum

.76

62,19

2,64

1.58

10

23 ,96

3,95

KO

15.gün

-

81,54

3,47

2.08

13

31.42

-

F

44

1

1

2

2

6

50

1.51

61.41

3.42

7.40

,84

33.82

5.94

KO

30. gün

-

40,76

2.27

4.91

,56

22.45

-

F

44

1

1

2

2

6

50

SO

,36

5,58

57

2409

-

F

2,52

-

109,25 43.35

,91

14.06

1.43

60.71

10,51

KO

45.gün

44

1

1

2

2

6

50

SD
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Değişik

Tablo 3.
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,13

2,67

1,85

16.75

-

F

3.14

-

132.88 42.33

.43

8.39

5.82

52 .60

9.93

KO

60.gün

44

1

1

2

2

6

50

SD

4.74

193,01~

,75

14.10

-

40.76

,16

2,97

0.62

14.18

67,19

2,95

-

F

13.31

KO

75.gün

44

1

1

2

2

6

50

SD

,63

1.13

1.25

11.87

-

F

5,88

-

203.47 34,62

3,69

6.66

7.36

69.74

14.64

KO

90.gün
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Kuzuların Çeşitli

Tablo 5.

Dönemlerdeki Ortalama Günlük

Incelenen Faktör

Genotip
Sal Akkaraman
Dorse! D. x Akk
Dorse! D.x Hamdani
Doğum

Canlı Ağırlık Artışları

(gr)

15. Gün

30. Gün

45.GÜn

60.GÜn

75.GÜn

90.GÜn

256
263
210

246
230
226

234
245
230

243
250
215

238
240
217

226
227
202

215
264
2.49

239
213
246

256
221
234

238
222
248

224
210
261

216
209
229

224
262

221
242

232
241

234
238

229
234

215
222

Tipi

Tek
Ikiz
Ücüz
Cinsiyet
Erkek
Dişi

Tablo 6. Saf Akkaraman ile Dorset Down x Hamdani
Kuzularda Yaşama Gücü

Genotip
Sal
Akkaraman
Dorset Down

x
Akk. (F,)
Dorset x

Ce itli Dönemlerdeki Kuzu Sayısı
30.GÜn
60.GÜn
90.GÜn
20
20
20
2
2
2
22
22
22
15
15
15
2
2
2
3
3
3
20
20
20
9
9
9

Özellikler
Tek
Ikiz
Genel
Tek
Ikiz
Ücüz
Genel
Tek

Doğumda

Genel

9

20
2
22
15
2
3
20
9

(F,) ve Dorset Down x Akkaraman (F, ) Melezi
Ya ama Gücü

30. Gün
100
100
100
100
100
100
100
100

60. Gün
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100

%)
90. Gün
100
100
100
100
100
100
100
100

Hamdani (F,)

Tartışma

Bu

çalışmada

9

ve Sonuç

döl verimi ile ilgili özelliklerden
için ; hem Akkaraman hemde Hamdani
tespit edilen
%100'lük
değer ,
Morkaraman (23) ve Kangal-Akkaraman
(3)
koyunları için bildirilen değerler ile benzer, Kıvırcık
(6), Akkaraman (12) , Dorset Down (11) ve yine
Akkaraman (23) için bildirilen değerlerden (%91.04,
%92.42, % 92.40 ve %93 .20) yüksek olarak
bulunmuştur. Çal ı şmada Akkaraman koyunları için
elde edilen gebelik oranı (84.28), KangalAkkaraman,
Morkaraman (4) ve Karacabey
Merinosu (25)lrkları için bildirilen değerlerden düşük
(%93.3, %95.3 ve %90.6 ) Dorset Down ve
Hampshire Down (11) ırkıarı için bildirilen
değerlerden ise (%51 .5 ve %59.3) yüksek, Konya
Merinosu (32) ile yakın (88.8) değerde bulunmuştur.
Bir doğuma ortalama kuzu sayısı (1.12) ve ikizlik
oranı (7.89) Başpınar ve ark.(11 )'nın Hamphire
Down ve Dorset Down ırkı arı için bildirdikleri
değerlere (1 .15, 1.08 ve %14.8, %10.3) yakın, Zhan
ve ark.(33) ' nın Corriedale ırkı (1.04, 4.16) ile Arıtürk
oranı
koyunlarında

östrus

23

9

9

100

ve ark.(9)'nın ise Karayaka ırkı için (1 .03, %4.1)
bildirdikleri değe rlerden yüksek iken, Akçapınar ve
ark.(3)'nın
Akkaraman ve Morkaramn ırkıarında
(1.28, 1.30 ve %28, %27) Altınel ve ark . (6)'nın
Kıvırcık
ırkı
için bildirdikleri (1.43, %41.00)
değerlerden daha düşük bulunmuştur. Hamdani
koyunlarında
gebelik oranı (64.29) , KangalAkkaraman, Morkaraman (3) ve Karacabey
Merinosu (25) ırkıarı için bildirilen değerlerden
(%93.3, %95.3 ve %90.6 ) düşük, Dorset Down ve
Hampshire Down ırkıarı için bildirilen değerlerden
(%51.5 ve %59.3) ise yüksek olarak bu l unmuştur.
Yine Hamdan i koyunlarında tesbit edilen bir doğuma
ortalama kuzu sayısı (1.00), Zhan ve ark.(33)'nın
Corriedale ırkı için, (1.04) Arılürk ve ark.(9)'nın
Karayaka ırkı için (1.03) bildirdikleri değerlere yakın;
Başpınar ve ark.(11 )'nın Hamphire Down ve Dorset
Down ırkıarı için, (1.15, 1.08 ) yapılan başka bir
çalışmada Akkaraman ve Morkaraman (3) ırkıarı için
(1.28, 1.30), Altınel ve ark. (6)'nın ise Kıvırcık ırkı için
bildirdikleri (1.43) değerlerden düşük bulunmuştur.
Doğumdan süt kesimine kadar ki yaşama
gücü ele alınan gruplarda % 100 olarak tespit
edi l miştir. Bu değer
Akkaraman (4) ve Konya
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Merinosları (32) için elde edilen değerlere (%93.8,
%94.6) yakın olurken , Hampshire Down (11) ve
Corriedale (20) ırkıarı için bildirilen değerlerden
(%75.4, %83.6) daha yüksek olmuştur.
Doğum ağırlığı bakımından Dorset Down x
Hamdani (F,) kuzularının sahip olduğu değer, diğer
iki gruptan daha üstün bulunmuştur. Diğer
dönemlerdeki canlı ağırlık bakımından ise gruplar
arasındaki farklılık önemsizdir.
Bu araştırmada
Akkaraman kuzularının doğum ağırlığı (2.83 kg)
Akkaraman, Morkaraman (3), Karayaka (9) ve
Anadolu Merinosu (23) kuzularına ait doğum ağırlığı
değerlerinden (3.80, 4.0, 3.76 ve 4.86 kg) düşük
olarak bulunmuştur. Yine bu çalışmada ele alınan
Akkaraman ırkı kuzuların ortalama süt kesimi canlı
ağırlıkları (23.17 kg), Akkaraman, Morkaraman,
Karayaka ve Anadolu Merinosu koyunlarının
(3,9.23) aynı özellikleri için bildirilen değerlere
benzerlik gösterirken , Dorset Down x Akkaraman
(F,) kuzularının ortalama doğum ağırlığı değeri ise
(2.87 kg), Hampshire Down, Dorset Down, Lincoln
(11), Türk Merinosu, LincolnxTürk Merinosu (F,) (28)
ve Hampshire Down (15) kuzuları için tespit edilen
değerlerden (4.8, 4.7, 4.3, 4.85, 5.22 , ve 5.27 kg)
daha düşük olmuştur. Sütten kesim ağırlıklarında da
benzer durum sözkonusudur. Dorset Downx
Hamdani (F,) kuzularında tespit edilen ortalama
doğum ağırlığı 3.51 kg.'dır. Bu değer, Merinos,
Morkaraman (10) ve Dorset Down (11) ırkıarı için
bildirilen değerlerden (4.09, 4.02 ve 4.70 kg) düşük,
Karagül (10) ve Akkaraman (4) ırkı kuzuların doğum
ağırlığı değerlerine ise benzerdir.
Kuzularda doğum tipinin büyüme üzerine etkili
oluşu birçok araştırmacının (10, 12, 18,21,24,27,
28, 31) bu l guları ile benzerlik gösterirken, Akçapınar
(2)'ln Akkaraman ve Morkaraman kuzularında tesbit
ettiği bulgulara ise benzerlik göstermemektedir. Bu
çalışmada kuzuların cinsiyetinin büyüme üzerine
etkisinin önemsiz oluşu. bazı araştırıcıların (2, 12)
bulgularına
benzerlik
gösterirken,
birçok
a raştırıcının bulguları ile (6, 21, 28, 31 , 33) benzerlik
doğum
göstermemektedir. Kuzunun genotipinin
ağırlığı üzerine etkili, fakat diğer dönemlerdeki canlı
ağır l ık üzerinde etkili olmadığı bulgusu, Tekin ve
Akçapınar (28)'ln bildirişleri ile uyum içindedir.
Bu araştırmada n elde edilen sonuçlara göre,
Akkaraman ile Dorset DownxAkkaraman (F,)
kuzuları istatistiki olarak önemli olmasa da, doğum
hariç büyümenin tüm dönemlerinde Dorset Down x
Hamdani (F,) kuzularına göre daha iyi performans
göstermişlerdir.
Yaşama
gücü yönünden ise
incelenen dönemlerde gruplar arasın da herhangi bir
fark sözkonusu değildir.
Büyüme
özelliği
yönünden
Akkaraman
kuzularla, Dorset Down x Akkaraman (F,) kuz uları
arasında fark bu l unamamıştır. Dol ayısıyl a et verimi
yönünden Akkaraman kuzularının saf olarak da
değe r lendiri l eb ileceği, yaşama gücü yönünden ise

saf ve melez kuzular a rasında benzerlik olması,
Akkaraman ırkının çeşitli verim özelliklerinin
iyileştiri lmesinde
Dorset
Down
ırkından
fayda lanılabileceğini göstermektedir.
Bu çalışmada Hamdani koyun varlığının azlığı
ve bu ırktan koç kullanılamamas ı, Dorset Down x
Hamdani (F,) melezi kuzularının saf Hamdani
kuzuları ile karşılaştırılmasına imkan vermemiştir.
Saf Hamdani ırkı koyun ve kuzu ları üzerinde bu
konularda literatüre de rastlanamamıştır . Bu nedenle
Hamdani ırkı üzerinde daha çok bilimsel çalışma
yapılm ası gereği ortaya çıkmıştır.
Kaynaklar

1. Akçapınar, H. (1994). Koyun Yetiştiriçiliği 1.Baskı ,
Medisan Yay. No:8 Ankara.
2. Akçapınar, H.(1983): Bazı Faktörlerin Akkaraman
ve Morkaraman kuzu l arın bOyüme kabiliyetleri üzerine

etkileri. A.Ü. Vet.Fak. Derg. ,30 (1)
3. Akçapınar, H.; Kadak, R.;Odabaş ı oğlu, F. (1982).
Morkaraman ve Kangal-Akkaraman Koyunlarının Döl
Verimi ve Süt Verimi Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar •

A. Ü. Vet. Fak Derg. 29 (3-4).
4. Akçapınar,H. ve Kadak R. (1982). Morkaraman ve
Kangal-Akkaraman kuzula rı nın büyüme ve yaşama
kabiliyeti üzerine karşılaştırmalı araştırmalar. F. Ü. Vet.
Fak. Derg. 9 (1-2) 203-212
5. AI-Dain, Q. Z.S. (1992): Factors effecting preweaning growth in Hamdani sheep. Veterinarski archive.

62(5):289-297.
6.Alt ı neIA;

Evrim,M.;
(1994): Kıvırcık,

GÜneş,H.

koyun

Deligözoğ l u,F. ;

Özcan,M.;
Alman Siyah Başlı
melezleme yoluyla döl ve

Sakız,

ırkıarı arasında yapılacak

et verimi özelliklerinin geliştirilmesi:1.Kıvırcık koyunlarında
döl verimi, SakızxK ıv ı rc ı k F1 kuzula rı nda yaşama gücü

büyüme özellikleri Hay. Araşt. Derg.4 (1) 29-33, Konya
7. Anonim (1993): FAO Production
8. Anonim (1993): Tarımsal yapı ve üretim. DiE
Ankara.

9. Arıtürk, E., Akçapınar, H .Aydoğan , M.(1987):
Karayaka koyunun melezlemeyle ıs l a hı. Doğa Vet. ve Hay
Derg. 11 (1):1-6.
10. Baş,S .; Özsoy,M.K.; Vanll,Y. (1986): Koç katımı
öncesi farklı sürelerde yemlemenin koyunlarda döl
verimine
kuzularda büyüme yaşama gücüne etkileri.
1

Vet. ve Hay. Derg.10 (3) 221-230.
11. Başpına r ,H. ; Uludağ,N. ; Yorul,O. ; Ogan,M. ;
Akgündüz,V. ; Süerdem,M ; Karakaş,E (1991) . Ithal
etçi oyun Irk ı arının Yarı Entansi! Koşu ll arda Veı-im
Perfo rm a n sları
ve
Adaptasyon
Kaabiliyelleri,
L.Z.A.E.Dergisi 31. (1.2) 52-70.
12. çep,S. (1994) . Hampshire Down ve Alman Siyah
Baş Etçi
ırkıarının Akkaraman ırkı ile kullanma
melezlemesi yönünden karşılaştırılması.
Ankara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora tezi.
13. Düzgüneş, O.; Kesici,T.; Kavuncu,O.; Gürlıiiz,F.
(1987): Araştırma ve Deneme Metotları Istatistik Melollan
-II A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayın ları :1 021 Ankara
Doğa

24

y .y.o . Vet Fak. 0&rg. 1996, 7 (1 -2): 1&-25

o.:

14.Fernandes, A. P.; Deshmukh. A. P. (1986): Growth
performance and feed efficiency post-weaned lambs of
Deccanl and thelr cfOssbreed. Indian J. Anim . Sci. 58 (I ):
156-157

26. Ramachandraıah , K.: Sreemannarayarıa,
Rao,A.v.N. (1991): Comparative perfonnance of
crossbred and indigenous sheep under field cond itlons.
Uvestock Adviser , 16(6) 7-10 ..

15. Golodoov,AV. (1973): Commerciaıl eroising of
Edilbaev ewes with shoft-wooled muUOfl /"Bmı. Animal 8reerling -Abatrads 1973 041- 03969

27. Roda,D.S.; Dno.p A; Sanyos,L.E.: 005 ,
Dupas,W.; Feıtoza,A. S.; Bıandıım, D. (1990). Effect of
type of pregnancy (single or twin) on ine viability and
grow\h of Polwaı1 and Comedale lambs.

16. Harvey, w.R. (1987): User's. Gulde for
LSMLMVPC-I . Ver: Mi)(ed Model Leas\-Squares and
Maximum Likelihood Computer Program., Ohio Sla\e
University, Columbus. Mimeo.
17. Ja9tab.B.O.; Khanka,A.S.; Ja ıswal.U .C (1993):
FactOfS affecting pre .md post-weaning bo<ty weight and
greasy f1eece weight in ram lambs of deccani and its
hatf-breeds with Dorsct and Merino Anim. 8reed.
Ab~lr. 61(4) 1778.
18. Kadak ,R. ; Akçapırıar, H. ; Tekin,M.E.; Akmaz.A. :
MaftOOğlu,Ş .
(1993).
Alman Siyah Başlı Elçi x
Akkaraman. Hampshire oown x Akkaraman, Alman Siyah
Başlı Etçi x Ivesi ve Hampshire Down x !vni fı kuzulann
BCıyiime, Besi ve Karkas Özellikleri. Hay. Ara,t. Derg. 3(1)
1_7.
ıg .

Kaymakçı.

yetiştiriciliği.

M., Sönmez. R.(1992): Koyun
Hasad Yayıncılık Hayvancılık Serisi No:3.

20. KIemer.R.; Barbato,G.; Billtto,R: Perdigon,f .
in Coniedale lambs .Analesoo la fakufted
de Veterinaria.18(20) ,53-64 Uruguay.
( 1964): Growttı

(1969): Konya Haras ı nda Yetişt irilen
Generasyonlarda Merinos Akkaraman Melezi
koyı.mlann Önemli Verım Özellikleri Üzerine Araştınnalar
.L.Z.A.E. Yayın No:24.
21 .

Müftüoğlu,Ş.

Değişik

22. Odabaşıoğlu. F.(1985): Momraman, Akkaraman
Ivesl
Koyunlarımn
Süt
Verim
Özellikterinin
Karşılaştırılması . A.O. Vet. Fak. Derg. 32(1):147-156.

ve

23. Odabaşıoğlu. F.(1990): Baz ı faktörlerin Orta
Anadolu Merinosu kuzularının bOyiime kabiliyeti üzerine
elkileri.A.O.Vet.Fak.Derg.37(3):609-619.
Defigözoğlu,F.;
Yavuz,H.M. ;
OOan.M.M.;
AkgOndüz,V.; Çelik,!. (1994): Karacabey
Merinoıw Koyunlarda Tohumlama Mevsimi
ve Sım!
Öncesi Farklı Düzeyde BeSlemenin Döl Ve rimine ve Kuzu
Doğum Ağırılgına Etkileri.Hay. Araşt. Derg. 4 (2) 85-89

24.

Başpınar,H .;

25. Örkiı, M. ; Kaya. F. : Çana.H. (1984) . Kangal tipi
Akkaraman kO)'\Jnlanmn bazı verim özellikleri , L.ZAE
Dergisi .24. 1-4 .

25

28. Tekin,M.E.; Akçapınar, H . (1990): TOr1<: Merinosu vo
Lincoln x TOrk Mcrinosu Fı melezi kuzulann Myome. besi
ve karkas özelliklerinin karşı taşhrllmasl : 1.BoyOme ve
Yapma Gücü. Tr.J.ofVetcrinary and Animar Sciences 18,
181 -187.
29. Yalçın B.C.(I990) . Dzel Zooteknl (Koyunve Keçi
YetişUrme) Ders Notları. ı. O. Vet Fak. Zootekni Anabilim
Dalı

30. Yalçın, B. C.ve Aktaş, G. (19691) . Ergin Ivesi ve
Akkaraman koyunlarının Konya EreOlisi şartlannda ki
perfonnanslan , L.z.A.E. dergisi ,9, 1-14.
31 . Yalçın , B.C.; Ayabakan, ş .; Köseoğlu, H.; Sincer.
DaQlıç
koyunlarımn
verimlerinin
(1971):
geliştirilmesinde Rambouillet
ı rkından
yararlan ılma
olanakları : 1.Döl verimi, kuzu yaşama gücü ve büyüme
hızı . Istanbul Üniversitesl Vet. Fak. Derg., 3(1 -2) 1-21
N.

32 .Yalçı n,B.C.: MOftQoğlu,Ş .:

Merinoslanmn
geliştirilme

önemıi

verim

imkanları : l .

Yurtçu,B.(1972). Konya

meıliklerinin

çeşitli

seleksiyooıa

özellikler bakımından
performans seviyelerl . A.O. Vet.Fak. Derg. 9{1 -2) 227255 .
33. Zhang.H.W . : Tao,X.J. : Zhang,M.Z. ; Fu,Z.W . ;
Lı,X.L. (1991). Grow\h and productivity
of
Comedale
sheep introduced lnto Grozhou province . Gansu Nongye
Daxue Xuebae ,26(3) 235-239.

