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Özcı : Koçlarııı sp,.:nu<ıtoıoJI~ özdlık1cnndı.:kı mı.:vsıınsd Jı.:gışlllIlı.:rl <ıraştınna~ aın<ıcıyl<ı yapılan bu ~';ılışıııada 
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vı.: :ınonııal spennillOZO()JI \}f,lllına (p < O 001 )lııı.:lsul1lll ı.:1\..ısı öııı.:mlı bulunmuş ıı: ı.:n vüksek dı.:gerlı.:r ıııı.:vsıııı ıçcrısınde 

Iı.:Splı edilmışııı 

An:ıhı :ı r Kclinll'lcr: ı-.ı.x,:, spenıwıuloJIJ.. ozdhkler,mı.:ı'suıı 

The Chııllı!cs IlcfOl'e, Durinı! :ıIHI laıer th(' Breediııg Sc:ıso ıı in ıhc Scıııcn C!mraclı'risıics of 
ıhe R:ıms 

Suıumary:iıııhıs sıudy, ıl ı\as purposı::d lu rı.:sı.:an:h thc sı.:ason;ıl clıi1ngc~ III thc so::ıııı.:ıı ch:ır:ıclı.:rıstıı.:~ (lrranıs aııd thrL'\! 
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dJ\ (LI 01l~ı.: Ihrı.:ı: dilYS durın)! ıhc sıudı and aııa!)ıed !ıı ımall'ıı.:s, l'ohl1nı.:, ı'ı~\..osıtı and pll ol !>emcn ıııth ılldSS acll\ııı 
molılııı and dcn~ll\ or slk:rııı ,IllJ abmınııal speıııı raıl' ııı.:ı~' (kkımını:d TILı.: dket or sı:a~)l\ 011 the ~1l1ı.:11 volu ıııı.: and \LL i 
Ip<OU51 muıılııı (p<O ():'i ;!lll! dı.:lI~ll1 (p<O 0(5) ol' slk:mı ,UlJ :ıhıımınal spcııııl;l\Jo (LL < il IMII) ııı.:rı.: ıiıuııd ,IS ~!gııııicıını 

(if hlJ:!hh ~1t!lıltiL<llIl .1l1d ıhl' Iııggc~l \;ıll!C~ IhT': oblilmı.:d m ılıı.: hrı.:ı.:dmg ~ı.:,ısoıı 

C iri ~ 

Eıcıl ha~ıanlann ~ıı Onetnlt ıenmlennden bın 

dol\crıııııdır Dohwııııı ıır OIll\:I~Jıı bır Iıa~v;ıııdaıı 

Hık~k ıenııılı laHIl allll:llllal:ıea~1 gıbı spenwı ıc· 

rınI! \c k:ıhıesı ıcıerlı Olnı:ııaıı bır erkek ha~ı':ıııd,ııı 

da i~i bır dOI\'cr ııIIL alııwn:ıı Koçlarda spcnmı \ilpl' 
mı ~ii bo,Il1 dC\:l1l11ı olup \ılın 1I1\!\<;ıınlcrınc bag!ı 

olarak koçlar 'kgışık uıcdık \c ııılcllJ..te Spcrll1:� 

i CTlııcJ..l..:dırlcı \ i ,;.7.~. i (J) 'r' apılaıı ç~ıl ı şına lard:ı 

ınCIliiliilen: bağlı olarak !:ıjx:rııı:ılOloJık ()lc llıkle TlII de
gı~(Jğl ic bu de~crlerııı \aıııı duştlleye başladığı. 

suııbah:ırda ISC amıgı bıldırılınekıedır (2,6,9,11. 

12,11) Daadcr \c Ark (4)' 11111 sub-ıropıkal ıklım 

şanlarıııııı koç spcrrn;ı"ıııııı sperııı:ııoloJık ö/.elliklcn 
ilıeTIne etk ı sı ııı araştırınak anı:ICI,\I:ı ~apııkl:ın ç:ılı ş· 

\\lada ~a/lıı sjx:rılı:llo/OOll mOlllllcsıııı (>~, ın il ± (i 1, 

sperınalo/QOl1 yOğuıılıığlıllll 2~) ± ~ 'U ,W'Jlml a
uorllldl spennal0/001l oraıııııı "" 172 ,t 020 bulur
!arJ..cn dkb:ıh:ırda bıı dcg..:rkn ,IT;I$III;ı "" :SX 2 j 

11 ,\. ~ 'J:'t 4 l;i ,lu'Jltlll \C "'o ii ').\±(J(l7 olarak 

ı espl! eımışlcrdır Bu ç:ılışıııa. koçların aşıı n ıneıs ıı nı 

öncesı. csnası ıc soıırası ııd :ı spc rııı aıoloJık ö/,ellık l cr

dekı degışıııılen araşıırmak :11I 1<LCi\,I;I ~:ıpılınıştı r 

Matcr~al \ c M('ı oı 

Bıı ar:ışıırınada hay\'an maıcn;ı!ı olarak :1~Jll 

o rı ;llIlda a~ III rasyon la beslenen, ~ aşla rı 16·1 X a~ 
arasıııda dcgışeıı ıc Deııııreı (:ifl11ll bıldırdiğı ~oıı· 

ıcııılerle aııdroloJık ınua~'enclcrı yapılan Akkara man 
ırkıııa aıt 1 koç k ııll ııııılnıışıır 19% \ılı TenHllll/
Aralık (I ).Tc11l1ı1ıı/-l0Agusıos Mc\ s ını oilccsi. 
I ,E~ liıl-J()EkI1l1 Me\ sım CSll; l sı ıC i K:ısıııı-l:, Ara
lık Mc\'sım SOIlH) a~lan sllTcsıııce sıııı'i ıagen ~oııtc
l1ıı~1c her koçt:ı11 gıııı:ı şırt ı cıa '1 gııııde bır ol l1l:lk 
ıııere toplam \)0 spcrıııa brncgı loplalı;ır;lh ııı:ıkros

kopık I'C Ilııkroskopık l1lııaıcııden ıapıldı Spcrma 
nl1kı:ırı, spcrına toplama kadclııııııı lI/crımlckl dcgcr 
oku ııarak belırlendı Sperınanııı i ısko/ıtcsı ç ıpla\.. 

go/le baktlıp i-'i :mısıııd:ı l1\llllilra ıcn!dı ıc buııil gü
re;i çok ko~ıı 4 krcmn ko~ıılıığıı j ~ll ıl1 krcııı:ı 2 sul 
ıııedığı \c i de sulu o l:ır;ık dcğerkııdınldı (14ı Spcr. 



mJIHIl pll'sı 0.5 binm aralıklı ve duyarlılığı 55-9.U 

arasıııda değ ışen Mcrcl(ııı Neıııralıı pH Tcs[ kağıdı 
ıle ı;ı~iıı cdildı 

Spcrına ıı ll\ ınikroskopık IIllliıycncsi s ı caklıgı 

3TC-yc ayarlı ponmıf ısııma IJblall buıok ulcr mık

roskop kullanılarak sı>c rıııaıol.oon larııı kııle harkcıı, 

ınotıllıcsl, ~oğunl ıığıı \ 'C anormal spcrıml10LOOII oranı 

bel ırlendı YoğllH luk la ) ıııi IleıııOSHo lıı cırık ıneıod ile 
)apıldı (12) 

) II i 'eı Fok /)~,.g, IIJY7,8r{-2) ,-4U-.J 2 

Eldc edilen sonuçlar ısl:ı ıı s tıkı yönden Yıld1l \'C 
Bırcan (l5)'m belırıııklen I1ICIOllardilll yara rlanılarak 

değerlendıTı ldı 

Bul]!lılar 

Araşıırmada ~ııllil ı ıılan ~oçlal'lll cJckulat larıııd :1 

IcSplı cdılen spcrıııaıoloJI~ ol.elll~ l crc aıı ortalama 
değerler Tablo i 'de \ enhııış11 r 

Tablo i Koçların mevsım öncesı ,esnası \'e sonundakı spcnlı(l[ loı ık Q/cl1ll..!erıııc aıı orta ama d eQerler 

ii Mevsim öncesı 

Miktar ( nıl ) ıu 07' ± 0.02 
Vıskoz ı te t l -5) 10 4.0 ±O.ıg 

pH 10 6.75 ± 005 
Kllle Harekctı (0-5) III 4 17 ±O 26 
Motıl ue ("'/,,) III 7167 ± 2.55 
YOğunluk c. .. 109lı ııl ) ıO .l15±O,lJ 

Aııol'llıal (%) ıo 5(ıltO,Ol) 
-

+; p < ()O)," p <()tJ()5, "· p < OOIlI 

811 11:1 göre, koçlarııı spcrın:ııo l ojik oLe lll~len ııc il ıt 

degerler [cspıt edılıııı s olup ~a ı)ılilll istat ı s tikı al1all/ 
SOll1lC1l spcrına ımkları \c pH 's llıı1ı (p<O,05), spcr-
111:110/.0011 ı ı ıotı)ıtesıııııı (p<O [15, sperılliı ıo/oon ~o

gııııluguıııııı (p<.;U 0(5) \..: aııormal spcrmaıoıooıı 

oraıııııııı d;ı (p<O(}OI) dıIıC~III'1ı.: dönemler arasll1da~1 
br~ııı oııemlı oldugu 1espıı edıldı 

T;ıru~ıııa \ C $0 1111 \' 

Koçlarııı döh'c rıııılerıııın tespınııde sperınalOlojık 

Q/,cIJlklerılı llı bılınıııcsıııııı ': rı bır ~erı \ a rdır Bu 
ç;ılışıııada maı 'I) al olara\.. kulkuıılan ~oçlarııı spc:r
lllalOlojl\.. öıeltıklcrıne aı t orta lama değerler Tablo 
I'de \erılm ı stır 

U UIl:1 göre sperımıııın \ ısko/.ıtcsı ıle spe rm:ı

[o/OOlılanl1 kıtle Iıarckeılcn dışındahı tııııı spernı:ı

ıolojık değerlerın onem lı derecede bclırgııı olarak de

ğlŞllll göst erd ıg ı tespı[ edıl ıııı sıır 

Bu çalışınadilll elde ed ı leıı bulgular \"'ımı ):var 
ıL ,,7,~,I()1 \c )..11111 arasıırıııilc ı tl,Hı.\.l , ıl , lırıarılı 

bıldııdıklcrı buıuıı kın::hıerlerııı Ilıc\ SLL1L ılc bırlıkte 

bclı rgııı oJ:ır:i~ (lı.:gı~ııgl. spcrıııa Illıh[arı ılc sperına

IQ/ooııl:ırınIH01ıll[eSI. ~ogııııluğu \e al1orııı:ı1 spcrıııa· 

to/oo ıı ora ııı lI/o,'rın..: elde edılcil Illuspet değerleTın 
~oııb,ılıarda elde edıldı ğ ı \e I11C\51111 dışıııd:ı ıse biııuıı 

~:In.:~lcrlcTlll o luııısuı ~öııdc et kı leııdığı ~öıııindcki 

1ı1ılgul:ıTI ıl c paralellık ar/.cııııd.ıcdır 

S()IiU~· olarak ilic\~1i11111 sperınaı oloJık CıLell ı k

kılleı\ s j}CTIlıalılıl \ ı skoıııe~ı ilc SpCn ııa[o/oolıla rılı 

I-.ıı!ı.: h:ıı(!~eıı dışıııda~ı Ilım dcğı.'rler lI/enııde cl~iii 

iıLi ~ı.ııı;ıdıgı ıe ı~ı(!ıııkıı {kgerkrııı ,ı~ıın mevsımı 

Mcvsııu esnası Mc\sıııı sonıı Genci ortalama 

OYI tO,02 IUS4 ± () u2 LU-:4 1- o,oı· 

451iOOK 4 4(, + () ii 412 ± () ii 
6 1(, 1 (1.07 (,-,5f()(),1 ()55+IJ ii· 

4M ±OO6 44 1 tO OL) 441 ± () 15 

SO \.lll i ıXI 77% t 4 11 7() X4 -'-2 ı.ı H 

HJ(, iO 17 1 i}1 i O 2<, 1711 017 H 

36:l±tU)6 j i} i t () O"i 4 ıX i rı 21 ·" 

dbncllIıııde elde cdıldığı dol:I\ISl\Ia \...oçlarııı Iıle\ 5lm 

lçeTlsınde ~Ll II :llıllllıasl llll1 dol\cTlIIII açı~ıııdilll dallil 
\erıııı lı o la c:ı ğı \...aııı s ııı,ı ı:ırılınışıır 
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