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1. GİRİŞ 

İnsanlığın başlangıcından bu yana insanlarla hayvanlar birbirleri ile sürekli etkileşim 

içindedir. Bu durum hayvanların talep ve ihtiyaçlarından çok, insanın korunma ve 

beslenme içgüdüsünün doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemlerde ya 

avlanarak yararlanılan ya da tam olarak evcilleştirilemeyen hayvanlar zamanla 

evcilleştirilmiştir (Akman vd 2001) ve milattan 8900 yıl önce evcilleştirilen ilk otçul 

hayvan koyun olmuştur (Demirsoy 1989). 

Dünyada ve ülkemizde koyun yetiştiriciliğine elverişli alanlar diğer hayvan türleri, 

özellikle sığır için olan alanlardan daha geniştir. Başka bir anlatımla, başka türlerin 

yetiştirilmesine uygun olmayan alanlarda koyun bir takım özellikleri nedeniyle 

başarıyla yetiştirilebilmektedir. Koyun entansif tarım işletmelerinde zararlı ve yabancı 

ot mücadelesinde, ayrıca diğer çiftlik hayvanlarının değerlendiremediği bitki özsuyunca 

zengin pek çok kaba yemi değerlendirmede en uygun hayvandır. Diğer taraftan, işletme 

içerisinde uzak, engebeli arazilerin seyrek ve kısa otlarından da yararlanabilen en uygun 

hayvan türüdür. Koyunlar bu özellikleri nedeniyle sağlam bir konstitüsyona sahip 

olmuşlar ve ekstrem iklim ve çevre koşullarından fazla etkilenmemişlerdir. Ayrıca 

hayvancılığın önem kazandığı dönemlerde, ilk yatırım maliyetinin düşük olması ve 

üreme hızlarının nispeten yüksek olması, koyun sayısındaki artışların diğer 

türlerinkinden çok daha hızlı olmasına neden olmuştur (Eliçin 1999). Türkiye’de koyun 

yetiştiriciliği, bahsedilen özellikleri nedeniyle tarımın genel yapısı ile uyumlu bir 

şekilde fazla ihtisaslaşma gerektirmeden eldeki mevcut imkanları kullanarak yapılabilen 

bir hayvansal üretim kolu olarak geniş bir yayılım göstermiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 2004 yılı verilerine göre, Türkiye’de 29.435.000 baş 

koyun bulunmakta ve istatistiklere yansıyan toplam kırmızı et üretiminin %27.19’u 

(mezbaha, kombine ve kurban bayramı kesimlerini kapsar), süt ürünlerinin ise %8.15’i 

koyun yetiştiriciliğinden sağlanmaktadır (Anonim 2004). Buna karşın birim hayvan 

başına süt, karkas verimi ve yapağı miktarı bakımından düşünülürse, koyunculuğu ileri 

olan ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de koyunculuğun tarımsal üretime katkısının 
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yeterli olduğu söylenemez. Çizelge 1.1’de Türkiye’de koyunlardan sağlanan toplam 

gelir içerisinde çeşitli ürünlerin payının yıllara göre dağılımı gösterilmiştir. 

Çizelge 1.1 Koyundan Sağlanan Toplam Gelir İçerisinde Çeşitli Ürünlerin Payı (%) 

(Eliçin 2003) 

 1999 

Ürünler 1996 1997 1998 Üretim Değerinde Pazarlananın değerinde 

Süt 38.89 34.81 31.70 34.03 10.16 

Et 46.93 52.67 59.64 58.68 85.80 

Deri 5.69 5.21 3.17 1.46 2.30 

Yapağı 8.50 7.31 5.49 5.82 1.74 

 

Cumhuriyet devrine kadar ticaret ve zanaata oranla ülke ekonomisinde daha büyük bir 

paya sahip olan tarım, Cumhuriyet devrinde de bu özelliğini korumuş ancak gelişen 

sanayi ile birlikte devlet tarafından yapılan yatırımlar büyük ölçüde endüstri alanına 

kaymıştır. Gelişen endüstri ile doğan hammadde ihtiyacı yünlü dokuma sanayinin 

ihtiyacı olan ince üniform yapağının önemini arttırmıştır. Bu nedenle dış ülkelerden 

getirilecek ince üniform yapağıya ülkemiz bağımlı hale gelmiştir. Dışa bağlılığı ortadan 

kaldırmak için ilk kez Macaristan’dan tarak yapağısı Merinosları getirilerek Bursa, 

Balıkesir, Afyon, Eskişehir ve Ankara illerindeki halk sürülerinde melezleme 

çalışmaları yürütülürken, bir yandan da bazı devlet kuruluşlarında saf olarak 

yetiştirilmeye başlanmıştır (Şahinkaya 1957). 

Daha sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) Zootekni profesörü W.Spotel tarafından 

1934 yılında hazırlanan bir projeye bağlı olarak Bursa, Balıkesir ve Çanakkale 

illerindeki yerli koyun ırkları Alman Et-yapağı Merinosları ile ıslah edilmeye çalışılmış 

ve yapağı verimi; kalite ve miktar bakımından fazla ürün veren, erken gelişen, semirme 

yeteneği yüksek, yerli ırklardan daha çok süt veren, sözü edilen bölgenin iklim ve 

yetiştirme koşullarına uyan bir koyun ırkı yetiştirilmek istenmiştir (Düzgüneş 1958). 
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Türkiye’de tekstil endüstrisinin yıldan yıla sürekli ilerlemesine paralel olarak dokuma 

sanayinde yapay liflerin daha yüksek oranda kullanılmaya başlaması, Merinoslaştırma 

çalışmasındaki güçlükler, büyük şehirlerdeki nüfus artışı, kentsel yerleşimin artması ve 

halkın refah seviyesinin hızla yükselmesi gibi nedenlere bağlı olarak koyun 

yetiştiriciliğinde et verimi daha önemli bir duruma gelmiş ve bu verimin 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır (Eliçin vd 1986). Bunu 

koyunculuktan sağlanan gelirin büyük ölçüde etten elde edilmesi, dokuma sanayindeki 

gelişmeye paralel olarak ince üniform yapağının yerini giderek melez (cross-bred) ve 

kaba yapağılara terk etmesi ve aradaki fiyat farkının azalması da etkilemiştir (Düzgüneş 

1968). 

Diğer taraftan süt sığırcılığındaki gelişme ve diğer ekonomik etkenler dünyada 

hayvancılığı ileri ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de belirli lokal sütçü koyun 

ırklarının dışında koyunların sağılmasını güçleştirmektedir (Düzgüneş 1968). 

Tüm dünyada koyun yetiştiriciliğinden elde edilen gelirlerin büyük kısmı etten 

sağlanmaktadır. Türkiye’de beslenme açığının kapatılmasında koyun eti kırmızı et 

üretim kaynakları içerisinde ilk sırayı almaktadır (Akkaya 1979). 

Ülkemizde üretilen etin büyük bir kısmı, sığırcılık, tavukçuluk ve balıkçılıktaki 

ilerlemelere rağmen hala koyunlardan elde edilmektedir. Ayrıca diğer ülkelerden gelen 

koyun eti talebi nedeniyle koyun etinin ülkemizdeki değerinin artarak devam ettirilmesi 

gereğini ortaya koymaktadır (Düzgüneş ve Eliçin 1986). 

Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde koyunlardan sağlanan gelirin önemli bir bölümü et ve 

sütten sağlanmaktadır. Gelecekte de mevcut durumun et lehine gelişerek devam etmesi 

beklenmektedir. Bu durumda da koyunlardan sağlanan gelirlerin önemli bir bölümü et 

ve sütten sağlandığından koyunlardan sağlanan et üretiminin nasıl arttırılacağı üzerinde 

durmak gerekmektedir (Eliçin 1999). 

Bugün koyunlarda et üretimi denince 4-6 aylık yaşta kesilen, yaklaşık 40-42 kg canlı 

ağırlıkta ve bunlardan 17-19 kg karkas elde edilen kuzu etleri anlaşılmaktadır. Koyun 
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yetiştiriciliğinde et üretiminin her geçen gün daha fazla önem kazanması nedeniyle 

yapılan çalışmalar yerli ırklarımızdan daha fazla et elde edebilme yollarını araştırmaya 

yönelmiştir. Koyun yetiştiriciliğinde ekonomik etkenliğin arttırılabilmesi için koyun 

başına canlı doğan çok sayıda ve kaliteli karkas verebilen besi kuzuları elde edilmeye 

çalışılmaktadır. Et üretimini arttırmak amacıyla Avustralya gibi sadece yapağı ırklarının 

yetiştirildiği ülkelerde bile, et üretimini arttırma yönünde yetiştirme planlarında 

değişiklik yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda yapağı ırklarına; etçi koyunlardan koç 

katılarak yapağıda meydana gelecek kabalaşmaya rağmen et üretiminin arttırılmasına 

çalışılmaktadır (Gören 1979). 

Diğer çiftlik hayvanlarında olduğu gibi, koyun yetiştiriciliğinde de et verimini arttırmak 

amacıyla üzerinde durulan özelliğin genetik ıslahı önemli bir yer tutmaktadır. Bu 

nedenle koyunculukta rantabilitenin sağlanabilmesi için saf yetiştirme ve melezleme 

çalışmalarından yararlanılarak et veriminin göstergeleri olan gelişme hızı ile karkas 

miktar ve kalitesinin iyileştirilmesine çalışılmaktadır (Eliçin vd 1986, Tekel 1998). 

Koyun yetiştiriciliğinde yapılan ıslah çalışmaları incelendiğinde, genotipin ıslahına 

yönelik olarak yapılan çalışmalarda yapağı veriminin ıslahı hedef olarak alındığından 

saf yetiştirme yöntemlerinin uygulandığı çalışmalarda yine yapağının ıslahı 

düşünülmüştür (Yarkın ve Sönmez 1962, Özcan 1969,Tekel 1998). 

Koyun yetiştiriciliğinde et veriminin ıslahı ikinci plana itilerek Dünyadaki gelişmeye 

ters düşülmüştür. Yapılan çalışmalarda, koyunlarda et verim özelliklerinin de ıslah 

edilmesi gerektiğini vurgulayan bazı araştırıcılar (Güneş vd 1973, Okuyan vd 1973, 

Eliçin vd 1974, Yücelen vd 1974, Eliçin ve Okuyan 1975) kültür ırkı melezi ve yerli 

koyun ırklarımızın kuzularından entansif beslemede besi performansları, yemden 

yararlanma yetenekleri ve karkas özelliklerini incelemişlerdir. Bu araştırmalar 

sonucunda ise son zamanlara kadar uygulanan yaşlı koyun besisi ve erken kuzu 

kesiminin yanlışlığı ortaya çıkarılmıştır (Eliçin ve Okuyan 1975). 

Türkiye’de et veriminin genetik ıslahı amacıyla yapılan çalışmaların ilki Alman Yapağı-

Et Merinosları üzerinde olmuştur ve bu çalışmaların sonucunda kamu kuruluşlarında ve 
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halk sürülerinde bu ırktan yararlanılmıştır. Son yıllarda daha çok devlet kurumlarında 

Border Leicester, Dorset Down, Hampshire Down ve İle de France gibi etçi koyun 

ırklarıyla melezleme çalışmaları yapılmaktadır. Et verim yönlü olan bu koyun ırklarıyla 

yapılan çalışmaların bir projeye dayalı olarak yürütülmesi nedeniyle henüz halk 

sürülerinden nasıl yararlanılacağına ilişkin güvenilir sonuçlar alınmamıştır (Eliçin 

1999). Yine bugüne kadar yerli koyun ırklarında et veriminin arttırılması yönünde 

uygulanacak ıslah programlarında kullanılabilecek et verimi ve karkas özelliklerine 

ilişkin genetik parametrelerin saptanmasına yönelik olarak çok sayıda araştırma 

yapılabilmiştir (Yalçın ve Aktaş 1976, Bayraktaroğlu 1977, Gören 1979, Şirzadi 1980, 

Akkaya ve Eliçin 1984,Boztepe ve Öztürk 1994). 

Ülkemizde kırmızı et üretimi alanında yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle 

koyunculuğu gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de saf yetiştirme ve melezleme 

gibi yetiştirme yöntemlerinden yararlanılarak elde edilen sonuçların geniş bir şekilde 

sahaya aktarılması gerekmektedir. Yerli koyun ırklarından et verimi ve kalitesinin 

iyileştirilmesine yönelik genetik ıslah programlarının uygulanmasından önce, bu 

özelliklere ilişkin genetik parametrelerin tahmini son derece önemlidir. Bu nedenle bu 

parametrelerin dikkate alınması uygulanacak ıslah yöntemlerinin başarısını artırması 

açısından önem taşımaktadır (Eliçin1999). 

Bugün koyun yetiştiriciliğinde yapılacak olan ıslah planlarının amacı hayvanların 

verimlerinin ve yetiştirme koşullarının ıslah edilmesi ve böylece koyunculuktan 

beklenen gelirin arttırılmasıdır. Hayvancılık alanında gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 

verim artışlarında etkili olan çevre şartlarının iyileştirilmesinin genotipin 

iyileştirilmesine göre daha kolay ve etkili olduğu bilinmektedir. Tespit edilen herhangi 

bir hedefe ulaşmamızı sağlayan yollar çok olduğundan dolayı, bunlar arasından 

ekonomik koşullarla sınırlandırılmış, değişik pazar isteklerine cevap verebilen ve en 

kısa zamanda uygulanabilirliği mümkün olan planın seçilmesi gerekmektedir 

(Düzgüneş 1956, Eliçin 1999). 
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Son yıllarda ülkemizde yapılan çalışmalar kültür ırkı melezi ve yerli koyun ırklarımızın 

entansif beslemede besi performansları, yemden yararlanma yetenekleri ve karkas 

özelliklerinin üzerine olmuştur. 

Et verimi için yetiştirilen hayvanlarda canlı ağırlıkla birlikte, kesim randımanı, karkas 

görünümü, but ve belin nispi büyüklüğü, göz kası kesitinde mermerleşme ve göz kası 

alanı gibi kalite ile ilgili özellikler de tüketici seviyesine bağlı olarak önem 

kazanmaktadır (Eliçin 1999). 

Koyun yetiştiriciliğinde, çevreye uygun genotiplerin belirlenmesi ve bunların elde 

edilmesi hayvan ıslahının konusudur. Bu nedenle ıslahçı bütün çabalarını esas itibarı ile 

hayvanların fenotipik değerlerinden, genotipik değerlerinin tahmin edilmesindeki 

isabetin arttırılması yönünde yoğunlaştırmak durumundadır (Gönül 1974). Uzun 

yıllardan beri yerli koyunlarımızın ıslahı üzerine de çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

yerli koyunlar içinde Akkaraman ırkının yeri oldukça önemlidir. 

Akkaraman ırkı, batıda Eskişehir ve Kütahya’dan başlayarak, doğuda Sivas dahil Orta 

Anadolu’da, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin Orta Anadolu’ya yakın yörelerinde 

yetiştirilen bir koyun ırkıdır. Yerli koyun ırkları içerisinde sayıca en fazla olanıdır. 

Bölge şartlarına adapte olmuş, açlığa, kuraklığa ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Et 

verimleri az ve et kalitesi düşüktür. Ancak bakım ve besleme şartları düzeltilerek et 

verimleri arttırılabilir. Kuyrukları büyüktür ve 4-6 kg kadardır. Yıllık süt verimleri 30-

50 kg olup ikiz yavrulama oranı % 20-30’dur. Yıllık yapağı verimleri 1.5-2.0 kg 

kadardır. Yapağıları halı sanayinde kilim,keçe ve yatak yapımında kullanılır (Anonim 

2000). 

Yerli koyun ırklarımızın et verimi yönünde ıslahı çalışmalarına başlamadan önce, bu 

özellikler bakımından bugünkü durumlarını saptamak amacıyla, et miktarı ve kalitesine 

ait özelliklerin fenotip ve genetik ilişkilerini, aynı zamanda söz konusu olan karakterlere 

ait genetik parametrelerin tahmin edilmesi gerekmektedir. Koyunların et verimi 

yönünden özelliklerini incelemek amacıyla doğum ağırlığı, başta kuzularda telefatı en 

fazla etkileyen bir özelliktir. Doğum ağırlığının bu özelliğinden başka, sütten kesim 
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ağırlığına, besi başı ağırlığına, sütten kesime kadar canlı ağırlık artışına, beside günlük 

canlı ağırlık artışına ve besiyi kısa zamanda tamamlamayı sağlayan etkileri de 

bilinmektedir (Eliçin 1999). 

Dünyada bugün koyun eti üretimi denince akla kuzu eti üretimi gelmektedir. Bu 

çalışmamızda saf Akkaraman ırkı ve melezi kuzuların doğum ağırlığını etkileyen makro 

çevre faktörlerinin etki miktarlarının hesaplanması amaçlanmıştır. Makro çevre 

faktörlerinin etki paylarını hesaplamak ve bunların etkilerini gidermek, bu yönde 

yapılacak işlemlerin başında gelir.  

Hayvanlar arasındaki fenotipik varyasyonda çevre faktörlerinin etki paylarının 

hesaplanması ile; 

1) Üzerinde çalışılan karaktere hangi çevre faktörlerinin ne ölçüde etki ettiği 

anlaşılıp, hayvanların bu faktörlere olumlu yönde maruz bırakılmaları mümkündür. 

2) Tespit edilen fenotipik değerler bu faktörlere göre standardize edilerek 

karşılaştırılabilir duruma getirilebilir, böylece genetik değerlerin tahminindeki isabet 

arttırılabilir (Düzgüneş 1976). Bu nedenlerden dolayı, çevre faktörlerinin etki, şekli ve 

derecelerinin tespit edilmesi ve giderilmesinde kullanılmak üzere çeşitli metotlar 

geliştirilmiştir. 

Bu çalışmada doğum ağırlıklarına etki ettiği düşünülen makro çevre faktörlerine ait etki 

miktarları “En Küçük Kareler Metoduna” göre hesaplanmıştır (Harvey 1960, Eliçin ve 

Kesici 1972). Doğum ağırlığına ait kalıtım derecesinin tahmin edilmesinde baba bir 

üvey kardeş korelasyonundan faydalanılmıştır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de koyunculukta daha fazla kuzu eti üretimi sağlamak 

amacıyla genetik ıslah ve çevresel düzenlemeye dayalı birçok araştırma yapılmaktadır. 

Genetik ıslah çalışmalarında et veriminin seleksiyon ve melezleme yoluyla 

arttırılmasına çalışılırken, çevresel ıslah çalışmalarında et verimi üzerine etkisi 

olabileceği düşünülen çevresel faktörler incelenerek bunların uygun hallerinin tespitine 

ve etkileri önemli bulunanların etkilerinin giderilmesine yönelik çalışmalar üzerinde 

durulmaktadır.  

Koyunlarda doğum ağırlığı: yaşam gücünün, çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlık artışının 

ve canlı ağırlığın büyük ölçüde göstergesidir. Bu nedenle bu özelliğin genotipe bağlılık 

derecesi ve çeşitli çevre faktörlerinden etkilenme şekli hep araştırma konusu olmuştur. 

Aşağıda çeşitli ırklardan elde edilen verilerden, bu parametrelerin hesaplama şekli ve 

özellikler üzerine etki eden makro çevre faktörlerinin etki şekli ve derecesinden söz 

eden araştırmalardan özetler verilecektir. 

Kutsal ve Bilgin (1956), Bandırma Merinos Çiftliğinde yetiştirilen çeşitli yaş ve 

genotipteki Merinos x Kıvırcık melezlerinde doğum ağırlığını erkek kuzularda 4.5±0.08 

kg ve dişilerde 4.2 ± 0.09 olarak tespit etmişlerdir. 

Schmidt (1960), Almanya’da yetiştirilen Alman Merinoslarında doğum ağırlığını 5.7 kg 

bulmuştur. Düzgüneş ve Pekel (1968), Malya Devlet Üretme Çiftliğinde yürütülen bir 

araştırmada elit Akkaraman, yağlı kuyruklu, F1, MB1, MB2 ve Karamanların 

kuzularında doğum ağırlıklarını, cinsiyet, doğum şekli ve ana yaşı gözetilmeksizin 

hesaplanmış, çeşitli genotip gruplarında sırasıyla 4.40, 4.38, 4.73, 4.58, 4.56 ve 4.19 kg 

bulmuşlardır. 

Sandıkçıoğlu (1968), Merinos X Akkaraman melezleri üzerinde yaptığı çalışmada 

doğum ağırlığına ait değerleri F1 ve G1 genotipli anaların tekiz ve ikiz kuzularında 

sırasıyla 3.94, 3.24, 3.22 ve 3.92 kg olarak bildirmiştir. 

 



 9

Yalçın ve ark (1972), Konya Merinoslarında doğum ağırlığına ait değerleri tekiz erkek 

ve dişilerde sırasıyla 4.69 ± 0.04, 4.47 ± 0.04 kg, ikiz erkek ve dişilerde 4.04 ± 0.03, 

3.81 ± 0.03 kg olarak saptamışlardır. 

Düzgüneş ve Çelikkale (1974) ise, Orta Anadolu koşullarında, Merinos X Akkaraman 

F1 koyunlarından en iyi şekilde yararlanma olanaklarını araştırmışlardır. Çeşitli Merinos 

kanı taşıyan anaç koyunlar, saf Akkaraman koçlarıyla çiftleştirilmiş ve bu 

çiftleştirilmelerden elde edilen kuzularda doğum ağırlığının erkeklerde 5.23 ± 0.176, 

dişilerde 5.03 ± 0.27 kg olduğu, doğum ağırlığı en yüksek erkek ve dişilerin Akkaraman 

x F1 çiftleştirilmesinden elde edildiği görülmüştür. Buna karşın, doğum ağırlığı 

ortalaması en düşük erkek ve dişi kuzuların ise, Malya x F1 çiftleştirme grubunda 

görüldüğü ve sırasıyla erkeklerin 4.49 ± 0.223, dişilerin 4.61 ± 0.225 kg olduğu 

saptanmıştır. Yavuz (1974), cinsiyet ve doğum şekli gözetmeksizin Merinos X 

Akkaraman melezi kuzularda doğum ağırlığını 1969 ve 1970 yıllarında Altınova Devlet 

Üretme Çiftliğinde sırasıyla 4.419, 4.717 kg, Polatlı D.Ü.Çiftliğinde ise 4.281, 4.354 kg 

olarak bulmuştur.  

Alman Et Merinosu, Romanov ve Fin yerli koyunu kuzularında doğum ağırlığı ve buna 

etki eden makro çevre faktörlerini araştıran Krizek and Jakubec (1976), söz konusu 

ırklara ait kuzularda doğum ağırlığını sırasıyla 3.18, 2.37 ve 2.41 kg olarak 

bulmuşlardır. Doğum ağırlığının; ırk, ananın doğumda ağırlığı, cinsiyet ve doğum şekli 

tarafından etkilendiğini bildirmişlerdir. 

Koyunculukta çeşitli karakterlere etki eden makro çevre faktörleri arasında daha çok 

ana yaşı, cinsiyet, doğum şekli, yıl, genotip, doğum mevsimi, ananın aşımda ve 

doğumda canlı ağırlığı ile gebelik süresi sayılabilir. Söz konusu faktörler ve etki payları 

üzerine birçok araştırıcılar çalışma yapmışlardır. Bu konuda yapılan araştırmaların 

çoğunda ana yaşının doğum ağırlığına önemli derecede etkili olduğu bildirilmektedir 

(Blackwell and Henderson 1955, Yalçın 1967; Müftüoğlu 1969, Çelikkale 1974; El 

Kouni et ol.. 1974, Eliçin vd 1976). 

Doğum ağırlığını etkileyen çevre faktörlerinden bir diğeri cinsiyettir. Bu konuda yapılan 

çalışmaların pek çoğunda erkeklerin dişilerden daha ağır oldukları ve cinsiyetler 
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arasındaki farkın ise, genellikle istatistik olarak önemli olduğu bildirilmektedir (Ragab 

1953, Yalçın 1967, Sandıkçıoğlu 1968, Çelikkale 1974, Yavuz 1974, Eliçin vd 1976). 

Orta Anadolu Devlet Üretme Çiftliklerinde yetiştirilen Anadolu Merinoslarında verimle 

ilgili bazı özelliklere ait fenotipik ve genetik parametreleri araştıran Bayraktaroğlu 

(1977), doğum ağırlığına etkileri araştıran makro çevre faktörlerinden cinsiyet, aşımda 

ananın ağırlığı, gebelik süresi, doğumda ananın ağırlığı ve doğum şeklinin genellikle 

Polatlı, Altınova ve Gözlü Çiftliğinde önemli olarak saptanmıştır. Bunun yanında 

aşımda ananın ağırlığı Polatlı Çiftliğinde doğum ağırlığını olumsuz yönde etkilerken, 

doğumda ananın ağırlığının etkisi Altınova Çiftliğinde önemsiz bulunmuştur. 

Müftüoğlu (1969), Konya harasında yetiştirilen değişik generasyondan Merinos X 

Akkaraman melezi koyunların önemli verim özellikleri üzerinde yaptığı araştırmada; 

kuzunun cinsiyetinin ve doğum tipinin doğum ağırlığına etkisini istatistik bakımdan 

önemli bulmuştur. Fakat koyunların çeşitli melez generasyonlara ait olmalarının 

kuzuların doğum ağırlıkları üzerine önemli bir tesiri olmamıştır. Aynı araştırıcı 1974 

yılında Merinos x Morkaraman melezlerinin önemli verim özelliklerini araştırmak 

amacıyla yaptığı çalışmasında da kuzuların doğum ağırlığı üzerine kuzunun cinsiyet ve 

doğum tipinin tesirini önemli bulmuştur. Aynı şekilde Sandıkçıoğlu (1968), Eliçin vd 

(1976) tarafından yapılan araştırmalarda da kuzularda doğum tipinin, yılın ve genotip 

grupların da kuzuların doğum ağırlığını önemli derecede etkilendiği saptanmıştır. 

Kuzularda doğum ağırlığının kalıtım derecesinin de diğer populasyondan populasyona, 

hatta aynı populasyonda zamanla aynı karakter için generasyonlar boyunca genetik 

kompozisyona bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. Bu konuda, Baba bir- üvey kardeş 

benzerliğinden ve diğer tahmin yöntemlerinden yararlanılarak hesaplanan çeşitli ırklara 

ait kalıtım dereceleri Çizelge 2.1’de verilmiştir. 

Çizelge 2.1’in incelenmesinden anlaşılacağı gibi çeşitli araştırıcılar tarafından farklı 

koyun ırklarında hesaplanan doğum ağırlığına ait kalıtım dereceleri 0.065 ile 0.380 

arasında değişmekle birlikte genellikle düşük olarak bulunmuşlardır. 
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Çizelge 2.1 Çeşitli araştırmalarda hesaplanan doğum ağırlığının kalıtım dereceleri 

Araştırıcı Kalıtım derecesi Irk Metot 
KARAM (1959) 0.16 Rahmani B.B.Ü.K. 
YALÇIN (1967) 0.08 ± 0.04 Dağlıç B.B.Ü.K. 
YALÇIN (1967) 0.19 ± 0.11 Dağlıç Y.A.K.K.iç 
ÖZCAN (1969) 0.12 Akkaraman B.B.Ü.K. 
ÖZCAN (1970) 0.15 ± 0.11 Kıvırcık B.B.Ü.K. 
ÖZCAN (1967) 0.2130 ± 0.1156 Karagül A.Y.K. 
YARKIN ve TUNCEL (1974) 0.08 ± 0.14 İvesi B.B.Ü.K. 
YAVUZ (1974)1 0.303 ± 0.121 A.Merinosu B.B.Ü.K. 
YAVUZ (1974)2 0.127 ± 0.158 “ B.B.Ü.K. 
BAYRAKTAROĞLU (1977)3 0.234 ± 0.164 “ B.B.Ü.K. 
BAYRAKTAROĞLU (1977)4 0.065 ± 0.084 “ B.B.Ü.K. 
BAYRAKTAROĞLU (1977)5 0.380 ± 0.265 “ B.B.Ü.K. 
CHADRAABAL (1977) 0.28 Orkhon B.B.Ü.K. 
ELİÇİN (2002) 0.22±0.09-0.37±0.013 İvesi B.B.Ü.K 
(1) Polatlı D.Ü.Ç. sürüsünde 1969 ve 1970 yıllarında 
(2) Altınova D.Ü.Ç. sürüsünde 1969 ve 1970 yıllarında 
(3) Polatlı, (4) Altınova, (5) Gözlü sürülerine aittir. 

 

Baker et al. (1979) tarafından yapılan bir araştırmada; Yeni Zelanda Romney koyun 

sürülerinde doğum ağırlığını etkileyen en önemli faktörlerin kuzulama mevsimi ve ana 

yaşı olduğu, fakat kuzu yaşlarının ilerlemesiyle birlikte adı geçen faktörlerin etki 

paylarının azaldığı bildirilmiştir. 

Abouheif and Alsobaley (1983), 275 Nejdi kuzusu üzerinde yaptıkları bir araştırmada 

doğum ağırlığını ortalama 3.87 ± 0.15 kg olarak tespit etmişlerdir. Araştırıcılar doğum 

ağırlığı üzerine; doğum yılı, cinsiyet, doğum tipi, kuzulamada ananın yaşı ve doğum 

ayının önemli derecede etkili olduğunu saptamışlar ve bu beş faktörün doğum 

ağırlığının farklılaşmasına etkilerinin sırasıyla; % 0.4, % 0.7,  % 1.1, % 3.6 ve % 17.7 

oranında olduğunu bildirmişlerdir. Bu faktörlerin etkileri elemine edilen verilerden, 

doğum ağırlığının kalıtım derecesi ise 0.12 ± 0.07 ve 0.15 ± 0.09 olarak hesaplanmıştır. 

Gören ve Eliçin (1984) tarafından Malya Devlet Üretme Çiftliği’nde yetiştirilen Malya 

koyunları üzerinde yürütülen bir araştırmada; kuzuların doğum, sütten kesim ve 6. ay 

canlı ağırlıklarına ilişkin genetik parametreler tahmin edilmiş ve incelenen özelliklere 

etkileri araştırılan makro çevre faktörlerinden ana yaşı, ananın doğumdaki ağırlığı, 
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gebelik süresi, kuzunun cinsiyeti, doğum tipi, doğum ağırlığı ve sütten kesim ağırlığının 

etkilerinin istatistik olarak önemli ( P<0.05) olduğu bildirilmiştir. 

Chaudhry and Shah (1985) tarafından yapılan bir araştırmada; Lohi ırkından, 26 

babanın 1978 dölü, Kachhi ırkından 9 babanın 396 dölü, İvesi ırkından 12 babanın 620 

dölü ve Hisar Dale ırkından 23 babanın 1016 dölünden toplanan veriler analiz edilerek 

doğum ağırlığının kalıtım derecesi tahmin edilmiştir. Tahmin edilen genetik parametre 

ırklara göre sırasıyla şöyle bulunmuştur; 0.14, 0.10, 0.34 ve 0.94. Burada dikkati çeken 

husus Hisar Dale ırkında doğum ağırlığı için tahmin edilen kalıtım derecesinin 

beklenilenin çok üzerinde bulunmasıdır. 

Poonia et ol. (1988), Hindistan’da yetiştirilen Nali kuzularının canlı ağırlıklarını 

etkileyen bazı makro çevre faktörlerini incelemişlerdir. Araştırmada, doğum, 1 ve 2 

aylık yaşlardaki canlı ağırlıklar ile sütten kesim ağırlığı ve günlük canlı ağırlık artışı için 

kalıtım dereceleri sırasıyla 0.26 ± 0.13, 0.26 ± 0.15, 0.07 ± 0.13, 0.22 ± 0.16 ve 0.19 ± 

0.15 olarak tahmin edilmiştir. 

El-Karim and Owen (1988), tarafından yapılan bir araştırmada Sudan kökenli Shugor ve 

Watish ırkı çöl koyunlarından doğmuş 1479 kuzuya ait verilerden yararlanılarak, sütten 

kesim öncesi canlı ağırlıklara etkisi olduğu düşünülen bazı çevre faktörleri ile ırkında 

etkisini belirlemek amacıyla düşünmüşler elde bulunan 818 kuzuya ait verilerden, baba-

bir üvey kardeşler benzerliği yöntemi ile çeşitli parametreler tahmin etmişler, bu arada 

doğum ağırlığının kalıtım derecesini de hesaplamış ve 0.12 olarak bulmuşlardır. 

Irkların ve melez tiplerin çeşitli özellikler bakımından karşılaştırılmalarında çeşitli 

makro çevre faktörlerine göre düzeltilmiş değerlerin hesaplanmasında mutlaka doğum 

ağırlığına ait parametreler de hesaplanır. Tsenkov and Laleva (1989) tarafından yapılan 

bir çalışmada Stara Zagora ırkı koyunları ile ince yapağılı Thraca koyunlarının melez 

kuzularında doğum ağırlığına ait parametreler; 329 tekiz erkek, 333 tekiz dişi, 304 ikiz 

erkek ve 348 ikiz dişi kuzulara ait veriler analiz edilerek saptanmaya çalışılmıştır. 

Doğum şekli ve cinsiyet gruplarında doğum ağırlıkları bakımından görülen farklılıklar 

önemli bulunmuş ve bu 4 grup içinde doğum ağırlığının kalıtım derecesi sırasıyla 

0.19±0.05, 0.02±0.04, 0.31±0.10 ve 0.37±0.10 olarak tahmin edilmiştir. 
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Kulkarni and Despande (1990) tarafından yapılan bir araştırmada, Decani x Merino 

kuzularında çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlık ve kırkım ağırlığı üzerine çeşitli makro 

çevre faktörlerinin etkilerini araştırmışlar ve bu arada doğum ağırlığı üzerine cinsiyet ve 

doğumda kuzu sayısının önemli düzeyde etki ettiğini ve bu faktörlerin etkilerinin 

giderilmiş verilerden doğum ağırlığının kalıtım derecesini negatif ve sıfıra yakın bir 

değer olarak tahmin ettiklerini bildirmişlerdir. 

Olsson and Beyene (1990) Etiyopya’nın dağlık bölgelerinde yaşayan yerli ve melez 

koyunların performanslarını saptamak amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Araştırmada 

yerli koyunlarda doğum ağırlığının kalıtım derecesini sıfıra yakın olmak üzere 0,06 ± 

0.67 olarak tahmin etmişlerdir. Qureshi and Shukla (1990), Hindistan’da yetiştirilen 

Patanvadi koyunlarının yapağı özelliklerini incelerken, doğum ağırlığının kalıtım 

derecesini de tahmin etmişlerdir. 25 babanın 373 dölüne ait veriler baba-bir-üvey 

kardeşler benzerliğinden yararlanarak tahmin ettikleri genetik parametreyi oldukça 

yüksek olmak üzere 0.63 ± 0.224 olarak tahmin ettiklerini bildirmişlerdir. 

Maria (1992), tarafından yapılan bir çalışmada; İspanya’da yetiştirilen Romanov 

kuzularına ait veriler analiz edilerek çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlıklar ile canlı ağırlık 

artışına ait fenotipik ve genotipik parametre tahminleri yapılmıştır. Araştırmada, 

üzerinde durulan bütün özellikler üzerine kuzulama mevsiminin, kuzularda doğum 

ağırlığı üzerine ise, cinsiyetin etkisinin de önemli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

doğum ağırlığının gerek canlı ağırlık artışına ve gerekse 90. gün canlı ağırlığı üzerine 

istatistik önemli etkili olduğu saptanmıştır. İstatistiksel olarak saptanan önemli çevre 

faktörlerine göre düzeltilmiş verilerden hesaplanan doğum ağırlığı ortalaması 2.47 ± 

0.72 kg ve bu karakter için tahmin edilen kalıtım derecesi 0.07 olmak üzere sıfıra çok 

yakın bulunmuştur. 

Mohammed-Yusuf et ol. (1992) tarafından yapılan bir araştırmada, seleksiyondan elde 

edilen sonuçları değerlendirmek amacıyla iki melez populasyona ait performans 

değerleri, ortalamalar genetik varyanslar ve ebeveyn ırkların çağdaşlarına ait değerlerle 

karşılaştırılmaya çalışılmıştır. 1973-1983 yılları arasında Fin yerli koyunu, Rambouillet, 

Dorset, (FL X (Rambouillet xDorset)) melez-1 ve (FL X (Suffolk x Targhee)) melez-2 

hayvanlarına ait toplam 320 koçun 1763 kuzusuna ait veriler değerlendirilmiştir. Bu 
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kuzulara ait veriler yılda birden fazla doğumlarda; yıl, mevsim, ana yaşı, kuzulamalar 

arası süre, yılda tek doğum uygulanan doğumlardan elde edilen kuzularda ise yıl ve 

doğumda ana yaşı gibi faktörlerin etkilerine göre düzeltilmiştir. Araştırma sonuçlarına 

göre; melez hayvanların ebeveyn ırklara kıyasla yaşama gücü bakımından daha üstün 

oldukları görülmüştür. Baba-bir üvey kardeş benzerliğinden kalıtım derecesi tahmin 

etme yöntemine göre; saf ve melez kuzularda doğum ağırlığının kalıtım derecesi 0.25 ve 

0.28 olarak tahmin edilmiştir. 

Carrillo and Segura (1993) tarafından yapılan bir araştırmada Pelibuey ve Barbados 

koyun ırkları ile bunların karşılıklı melezlerinden dokuz yıl zarfında elde edilen toplam 

4754 kuzuya ait veriler değerlendirilmiştir. Saf ve melez kuzularda doğum ağırlığı, 

sütten kesim ağırlığı ve günlük canlı ağırlık artışı üzerine bazı çevre faktörlerinin ana ve 

baba ırkların etkilerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Yıl, mevsim, doğum tipi, anaların 

canlı ağırlığı, baba ve ana ırkların etkileri ile bunlar arasındaki interaksiyonlar 

araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; cinsiyet, doğum şekli ve baba olarak 

kullanılan ırkların, kuzuların doğum ağırlığı üzerine istatistik bakımdan önemli 

derecede farklı etkili oldukları anlaşılmıştır. Önemli faktörlere göre düzeltilen 

verilerden hesaplanan kalıtım dereceleri ırklara göre sırasıyla; 0.16 ± 0.04 ve 0.04 ± 

0.07 olarak bulunmuştur. 

İran’da yetiştirilen yağlı kuyruklu koyun ırklarından olan Mehraban Koyun Irkının 

sütten kesim öncesi gelişme özelliklerinin fenotipik ve genetik parametrelerini tahmin 

etmek üzere Bathaei (1994) tarafından yapılan bir araştırmada; 18 koçun 975 kuzusuna 

ait veriler değerlendirilmiştir. Önemli makro çevre faktörlerinin etki payları ‘En Küçük 

Kareler Metodu’ ile saptanmış ve gerekli düzeltmeler yapılan verilerden doğum 

ağırlığının kalıtım derecesi 0.35 olarak tahmin edilmiştir. 

Ogan (1994), tarafından Karacabey Merinosları üzerinde yapılan bir araştırmada; ana 

yaşı, cinsiyet, doğum tipi ve yıl gibi faktörlerin kuzularının doğum ağırlığı üzerine 

önemli derecede etkili olduğu ve aynı şekilde ana yaşı, doğum tipi ve yıl gibi faktörlerin 

de toklu ağırlığını önemli derecede etkilediği bildirilmiştir. Ayrıca aynı araştırmada, 

baba bir üvey kardeşler korelasyonundan yararlanarak doğum, 60, 120 ve 180. gün canlı 
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ağırlıklarına ait kalıtım dereceleri sırasıyla 0.16, 0.08, 0.18 ve 0.17 olarak tahmin 

edilmiştir. 

Boztepe ve Öztürk (1994), İvesi koyunlarında bazı çevre faktörlerinin doğum ve sütten 

kesim ağırlığına etkilerinin araştırıldığı çalışmalarında; doğum ve sütten kesim 

ağılıklarına ait en küçük kareler ortalamalarını sırasıyla 4.481 ± 0.067 kg, 26.714 ± 

0.525 kg ve yine aynı karakterlere ait kalıtım derecelerini ise sırasıyla 0.056 ± 0.147 ve 

0.003 ± 0.131 olarak tahmin etmişlerdir. 

Silva et ol. (1995) Brezilya’da yetiştirilen Santa İnes Koyun Irkının Kuzularında sütten 

kesim öncesi birçok özelliğin kalıtım derecesini tahmin etmeye çalışmışlardır. Bu 

amaçla 1984-1991 yılları arasında 605 baş kuzudan elde edilen veriler değerlendirilmiş 

baba bir üvey kardeşler benzerliğinden yararlanılarak doğum ağırlığının kalıtım derecesi 

0.27 ± 0.11 olarak tahmin edilmiştir. 

 

Bemji et ol. (1996) tarafından yapılan bir araştırmada 120 Yankasa koyun ırkından 

koçun, 1225 kuzusuna ait 1983-1993 yılları arasında toplanan veriler analiz edilmiştir. 

Kuzuların doğum ağırlığı üzerine etkisi düşünülen makro çevre faktörlerinin etki 

miktarları ‘En Küçük Kareler Metodu’ ile hesaplanmış ve önem kontrolü yapılmıştır. 

Hesaplamalar sonucunda doğum ağırlığı üzerine doğum şekli, cinsiyet, doğum yılı ve 

doğum mevsiminin etkilerinin istatistiksel olarak önemli olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda 

bildirilen faktörlere göre düzeltilen verilerden tekiz ve çoğuz doğumlar için ayrı ayrı 

kalıtım dereceleri tahminleri yapılmış, tekiz doğumlar için 0.41 ± 0.08 ve çoğuz 

doğumlar için 0.12 ± 0.07 değerleri bulunmuştur.  

Öztürk vd (1996) Orta Anadolu Tarım İşletmelerinde yetiştirilen Konya Merinosu 

kuzularında doğum ağırlığının kalıtım derecesini tahmin etmek amacıyla toplanan 

verilerden bazı makro çevre faktörlerinin etkilerini hesaplamışlardır. Araştırma 

sonuçlarına göre doğum ağırlığı üzerine; ana yaşı, yıl, cinsiyet ve doğum tipinin önemli 

etkide bulunduğu ve bu etkilere göre düzeltilmiş değerlerden hesaplanan doğum 

ağırlığının 4.19 kg ve kalıtım derecesinin de 0.155 ± 0.129 olduğu bildirilmiştir. 
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Ulusan and Bekyürek (1996) tarafından Çifteler Tarım İşletmesinde yetiştirilen Ramlıç 

(Rambouillet x Dağlıç) ve Dağlıç koyun ırkı kuzularında doğum ağırlığı üzerine etkisi 

düşünülen bazı faktörlerin etki miktarlarını tahmin etmek amacıyla yapılan bir 

çalışmada; 2208 Ramlıç ve 478 Dağlıç kuzusuna ait veriler değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre her iki kuzu grubunda da cinsiyet ve doğum tipi, doğum 

ağırlığı üzerinde önemli derecede etkili olmuştur. Doğum ağırlığı için kalıtım dereceleri 

tahminleri de Ramlıçlar için 0.14, Dağlıç ırkı için ise 0.18 olarak bildirilmiştir. 

Sinha and Singh (1997) tarafından yapılan bir araştırmada; 1987–1993 yılları arasında 

41 koçun 953 kuzusuna ait veriler değerlendirilmiş; babanın, doğum yılının ve idare 

şeklinin doğumda, diğer gelişme dönemlerinde ve ilk kırkım ağırlığında etkili önemli 

faktörler olduğu bildirilmiştir. Araştırmada kuzularda cinsiyetin, doğum ağırlığına 

gerçek bir etkide bulunmadığı, ancak diğer dönemlerdeki canlı ağırlıklara ve günlük 

canlı ağırlık artışlarına önemli etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırıcılar ayrıca 

istatistik önemli makro çevre faktörlerine göre düzeltilmiş verilerden doğum ağırlığının 

kalıtım derecesini 0.32 ± 0.10 olarak tahmin ettiklerini bildirmişlerdir. 

Eliçin (2002) Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde (Urfa) yetiştirilmekte olan ivesi 

koyunlarında baba bir üvey kardeşler benzerliğinden yararlanılarak doğum ağırlığının 

kalıtım derecesini tahmin etmiş ve kalıtım derecelerini sırasıyla 0.22±0.09 ve 

0,37±0.013 olarak bildirmiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

Bu araştırmanın materyali olarak eski adı ile Ankara Çayır-Mera ve Zootekni Araştırma 

Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme 

Ana Bilim Dalının ortaklaşa olarak yürüttükleri ‘Ankara ve Çevresi Koyunculuğunun 

Islahı ve Verimlerinin Arttırılması Olanaklarının Araştırılması’ adlı proje verilerinden 

yararlanılmıştır. Bu projede Akkaraman, Malya, İle de France ve Merinos ırkından 28 

babayla, Akkaraman koyunlarının çiftleştirilmesinden elde edilen 1404 saf Akkaraman 

ve melezi kuzu elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan hayvan materyalinin incelenen 

faktörlere göre dağılımı çizelge 3.1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 3.1. Araştırmanın hayvan materyalinin incelenen faktörlere göre dağılımı 

 

FAKTÖR 
BABA IRKI 

TOPLAM 
Akkaraman Malya 

Ilede 
France 

Merinos 

C
İN

S
İY

E
T
 

E
rk
ek
 Tekiz 100 198 19 59 376 

İkiz 70 121 28 93 312 
Toplam 170 319 47 152 688 

D
iş
i Tekiz 115 185 17 67 384 

İkiz 84 121 20 107 332 
Toplam 199 306 37 174 716 

GENEL 369 625 84 326 1404 
 

3.2 Yöntem 

 

Sürülere ıslah programları uygulanırken, populasyonun içinde bulunduğu çevre 

şartlarına gösterdiği fenotipik varyasyona çevre faktörlerinin etki paylarını hesaplamak, 

programın amacına ulaşmasında önemli bir aşamadır. Çünkü etkileri çeşitli yöntemlerle 

hesaplanabilen sistematik çevre faktörlerinin ektilerinin hesaplanarak giderilmesi, 

bireyler arasındaki fenotipik farklılıktan genotipik değerler arası farklılığın daha doğru 

bir şekilde hesaplanmasını mümkün kılar. Başka bir ifade ile bir populasyondaki 

fenotipik değerleri etki miktarları saptanabilen çevre faktörlerine göre düzeltmek, 

damızlık seçiminde isabeti arttırır. Üzerinde çalışılan özelliklerin, hangi faktörlerce ne 
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ölçüde etkilendiğini saptamak ve gerekli önlemlerin alınması imkanını bilme, makro 

çevre faktörlerinin hesaplanmasının diğer bir yararıdır ( Eliçin ve Kesici 1972, Eliçin vd 

1976, Düzgüneş vd 1996). 

 

Bu tez çalışmasında saf Akkaraman ırkı ve melezi kuzuların doğum ağırlıklarının 

tanımlayıcı değerleri verilmiş ve doğum ağırlıkları üzerine etkisi olduğu düşünülen bazı 

makro çevre faktörlerini içine alan bir matematik model oluşturulmuştur. Bu çevre 

faktörlerinin etki miktarları, oluşturulan modelden yararlanılarak ‘En Küçük Kareler 

Metodu’ ile tahmin edilmiştir ve önem kontrolleri ‘Varyans Analiz Tekniği’ ile 

yapılmıştır (Harvey 1960, Eliçin ve Kesici 1972). 

 

Doğum ağırlığını etkileyen makro çevre faktörleri olarak cinsiyet ve doğum tipi dikkate 

alınmıştır. Hesaplamalarda En Küçük Kareler Metodu’nun kullanılmasındaki neden; alt 

gruplarda eşit sayıda varyant olmadığı ve bazı hallerde hiç varyant bulunmadığı zaman 

etki faktörlerinin etkilerinin hesaplanmasında daha isabetli sonuç vermesindendir 

(Harvey 1960, Eliçin ve Kesici 1972). 

 

Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda, doğum ağırlığı üzerine etki eden makro 

çevre faktörlerinin etki miktarlarının hesaplanması için aşağıdaki gibi matematik bir 

model kurulmuştur. 

 

Yijjklmn= µ+si+aj+ck+dl+eijklm 

 

Yijklm: j. ırktan, i. koçun, k. cinsiyette, l. doğum tipinde doğan, m. kuzusunun doğum 

ağırlığı. 

µ: populasyon ortalaması, 

si : i Koçun etkisi (Random), 

aj : j ırkının etkisi, 

ck : k.cinsiyetin etkisi, 

:dl  l. doğum tipinin etkisi, 

eijklm : tesadüfi çevre etkisi (hata terimi olup, ortalaması sıfır, varyansı da σ2dir.) 

µ, a, s, c ve d değerleri hata terimine ait kareler toplamı minimum olacak şekilde tahmin 

edilirler. Yani varyantların modelden yapılan;  
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lkjiijklmn dcasmY ˆˆˆˆˆˆ ++++=
 

tahmini değerleri ile gerçek değerleri arasındaki farkın kareler toplamı, 

( )2ˆ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ − ijklmnijklmn YYnmlkji
 

minimum olmalıdır. Ŷ’nin yerine eşiti konduğunda hata kareler toplamı eşiti olarak  

 

( )[ ]2ˆˆˆˆˆ∑∑∑∑∑∑ ++++− lkjiijklmn dcasmY
 

terimi elde edilir. Bu terimin tahmin edilecek her sabit için kısmi türevleri alınıp sıfıra 

eşitlenerek normal denklem sistemleri elde edilir. Böylece tahmini yapılacak her sabit 

için bir denklem elde edilir. Bu denklemlerin çözülmesi ile varsayılan modele göre hata 

terimine ait kareler toplamını minumum yapan sabitlerin tahmini değerleri bulunur (en 

küçük kareler metodu) (Eliçin ve Kesici 1972, Eliçin vd. 1976). 

Yani;  

0

0

0

0

=

=

=

=

∑
∑
∑
∑

l

k

j

i

d

c

c

s

 

olarak kabul edilirler (Eliçin ve Kesici 1972, Eliçin vd. 1976). 
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Elde edilen denklem sistemi bilgisayarda Minitab paket programı kullanılarak çözülmüş 

ve etki miktarları hesaplanmıştır. 

Bu model ile kesikli varyasyon gösteren çevre faktörlerinin etki miktarları ortalamadan 

sapma olarak hesaplanır (Başpınar ve Düzgüneş 1984, El-Kerim and Owen 1988, 

Kirmani et ol. 1988, Tsenkov and Laleva 1989, Maria 1992, Düzgüneş ve Akman 1995, 

Düzgüneş vd. 1996)  

 

Islah çalışmalarında makro çevre faktörlerinin etkilerini ölçebilme oranında istatistik 

metotlarla gidermek, fenotipik varyasyonun çevreden gelen kısmını mümkün olduğunca 

azaltmak, seleksiyonu daha verimli kılmak amaçlanır (Eliçin 1977). 

 

Doğum ağırlığına ait kalıtım derecesinin tahmin edilmesinde baba-bir üvey kardeş 

korelasyonundan faydalanılmıştır. 

 

Baba-bir üvey kardeş korelasyonu ; 
22

2

araiç

arapr
σσ

σ

+
=  olarak ifade edilir.Burada 2

içσ  ve 

2
araσ  sırasıyla babalara göre sınıflandırılan  verilerden hesaplanmış babalar arası ve 

babalar içi varyanstır. 

Bu değerin üvey kardeşler arasındaki korelasyona (rG=0.25) bölünmesiyle 

4

1

22

2

2 araiç

ara

p

g

r

r
h

σσ

σ

+
==  elde edilir. 

Burada ; 
22

2
2 4

araiç

arah
σσ

σ

+
= formülü ile kalıtım derecesi tahmin edilmiş olur (Düzgüneş 

1963, Düzgüneş vd 1987). 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

4.1. Kuzularda Doğum Ağırlığının Tanımlayıcı Değerleri 

 

Saf ve melez kuzularda doğum ağırlığına ait tanımlayıcı değerler çizelge 4.1’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4. 1. Çeşitli saf ve melez kuzularda doğum ağırlığına ait tanımlayıcı değerler  

 

Irk 
Cinsiye
t 

Doğu
m  
Tipi 

N 
Ortalam
a 

Standar
t 
Hata 

Varyan
s 

Varyasyo
n 
Katsayısı 

Minimu
m 

Maksimu
m 

Akkarama
n 

Erkek 
Tekiz  100 4.5230 0.0627 0.3929 13.86 3.0 6.0 
İkiz 70 3.6857 0.0669 0.3131 15.18 2.5 5.0 

Dişi 
Tekiz  115 4.1687 0.0629 0.4555 16.19 2.0 5.7 
İkiz 84 3.4214 0.0579 0.2819 15.52 1.8 5.0 

Malya 
Erkek 

Tekiz  198 4.4131 0.0532 0.5594 16.95 2.2 6.0 
İkiz 121 3.5851 0.0536 0.3483 16.46 2.0 5.3 

Dişi 
Tekiz  185 4.2611 0.0520 0.5002 16.60 2.0 6.0 
İkiz 121 3.4306 0.0532 0.3425 17.06 2.0 5.1 

ile de 
France 

Erkek 
Tekiz  19 4.9370 0.1850 0.6480 16.31 2.9 6.0 
İkiz 28 4.1500 0.1270 0.4520 16.20 2.7 5.7 

Dişi 
Tekiz  17 4.4880 0.1460 0.3610 13.39 3.6 5.5 
İkiz 20 3.9800 0.1600 0.5100 17.95 2.6 5.0 

Merinos 
Erkek 

Tekiz  59 4.2810 0.1160 0.7890 20.74 2.5 6.4 
İkiz 93 3.6194 0.0707 0.4648 18.84 1.0 4.8 

Dişi 
Tekiz  67 4.2627 0.0982 0.6460 18.86 2.4 6.0 
İkiz 107 3.2355 0.0622 0.4136 19.88 1.5 4.5 

TOPLAM 
140
4 

3.9708 0.0215 0.6507 20.31 1.0 6.4 

 

Çizelge 4.1’de Akkaraman, Malya, ile de France ve Merinos ırkından 28 babayla 

Akkaraman koyunlarının çiftleştirilmesinden elde edilen 1404 saf Akkaraman ve melezi 

kuzuların doğum ağırlığına ait tanımlayıcı değerler verilmiştir. Çizelgenin 

incelenmesinden anlaşılacağı gibi, tekiz erkeklerin doğum ağırlıklarının diğer 

gruplardan biraz daha fazla dolduğu gözlenmiştir. Bu değeri sırasıyla tekiz dişiler, ikiz 

erkekler ve ikiz dişiler izlemiştir. Çeşitli saf ve melez kuzuların doğum ağırlığı üzerine 
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cinsiyetin etkisi önemli bulunmuştur. Cinsiyetin doğum ağırlığına önemli etkide 

bulunduğu bazı araştırıcılar tarafından da tespit edilmiştir (Kleweic (1975), 

Bayraktaroğlu (1977), Carriedo et al. (1988), Cho et al (1988), Öztürk ve Boztepe 

(1994), Notter and Hough (1997). 

 

Bütün bu araştırmacılar tarafından farklı ırklarda yapılan çalışmalarda da tekiz erkek 

kuzuların ortalama doğum ağırlıkları dişi ve ikizlere göre daha yüksek bulunmuştur. 

Ayrıca Akkaya (1979), Anadolu Merinosu kuzularının doğum ağırlıklarını ortalama 

4,62 ± 0,049 kg olarak saptanmıştır. Abouheif and Alsobayel (1983) 275 Nejdi kuzusu 

üzerinde yaptıkları çalışmalarda doğum ağırlığını bu araştırmada elde edilen sonuçlara 

kıyasla daha düşük olmak üzere 3,87 ± 0,15 kg olarak tespit etmişlerdir. Gören ve Eliçin 

(1984) Malya kuzularının doğum ağırlıklarını ortalama 4,015 ± 0,115 kg olarak 

bildirmişlerdir. Vanlı vd (1984) İvesi kuzularının doğum ağırlıklarını 4,38 ± 0.17 kg 

olduğunu saptamışlardır. Yine Maria (1992) tarafından yapılan bir çalışmada ise 

İspanya’da doğan 2086 Romanov kuzusuna ait doğum ağırlığı ortalaması 2,47 ± 0,72 kg 

olarak tespit edilmiştir. Öztürk vd (1996) Konya Merinosu kuzularında bazı makro 

çevre faktörlerinin etkileri düzeltildikten sonra doğum ağırlığını 4,19 kg olarak 

bildirmişlerdir. 

 

Yukarıda sözü edilen araştırmalarda saptanan çeşitli ırkların kuzularına ait doğum 

ağırlıkları ile bu araştırmadaki çeşitli saf ve melez kuzuların doğum ağırlıkları 

arasındaki farklılık yapılan araştırmaların farklı çevre koşullarında ve farklı koyun 

ırkları kullanılarak gerçekleştirilmiş olması ile açıklanabilir. Ancak cinsiyet ve doğum 

tipi dikkate alındığı zaman yerli ırklar, kültür ırkları ve bunların melezlerinde doğum 

ağırlığı bu araştırmada bildirilen şekilde en ağır kuzuların tekiz erkekler, onu tekiz 

dişiler, daha sonra ikiz erkekler ve en sonunda da ikiz dişilerin izlediği şeklinde 

sıralanmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 23

4.2. Doğum Ağırlığını Etkileyen Makro Çevre Faktörleri 

 

Araştırmanın materyalini oluşturan 1404 saf ve melez kuzunun doğum ağırlığına ait 

veriler cinsiyet ve doğum şekline göre düzeltilmiştir. Düzeltmede ‘En Küçük Kareler 

Metodu’ kullanılmış ve bu faktörlerin etki miktarları hesaplanarak önem kontrolleri 

yapılmıştır. Doğum ağırlığını etkileyen faktörlerin etki miktarları Çizelge 4.2 ve Şekil 

4.1’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4. 2. Doğum ağırlığına etki eden makro çevre faktörlerinin etki miktarları 

 

Karakter Etki Miktarı 

Irk  
Akkaraman  -0.08395∗ 
Malya -0.10507∗∗ 
ile de France 0.37215∗∗ 
Merinos  -0.18313** 
Cinsiyet  
Erkek 0.11275∗∗ 
Dişi -0.11275** 
Doğum Tipi  
Tekiz 0.40697∗∗ 
İkiz -0.40697** 
 * P=0,05; ** P=0,01 

 

Çizelge 4.2’nin incelenmesinden de görüleceği gibi yapılan kontroller sonucunda hem 

cinsiyet ve hem de doğum tipinin kuzuların doğum ağırlıklarında istatistik olarak 

önemli derecede (P<0,01) farklılığa neden olmuştur. Abouheif ve Alsobayel (1983), 

Tsenkov and Laleva (1989), Carrillo and Segura (1993), Bemji et al. (1996), Öztürk vd 

(1996) ve Ulusan and Bekyürek (1996) tarafından yapılan araştırmalarda da cinsiyet ve 

doğum tipinin doğum ağırlığı üzerine istatistik olarak önemli derecede farklı etkide 

bulundukları saptanmıştır. Benzer sonuçlar Kulkarni and Deshpande (1990) Deccani x 

Merinos kuzuları üzerine yaptıkları çalışmalarında da cinsiyetin doğum ağırlığı üzerine 

önemli etkide bulunduğunu saptamışlardır. Az sayıda olsa bile bazı araştırıcılardan, 

kuzularda cinsiyet ve doğum tipinin doğum ağırlığı üzerine önemli etkide 

bulunmadığını bildirenler de vardır. Bu cümleden olarak, Sinha and Sing (1997) 
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tarafından Hindistan’da yetiştirilen Muzaffarnagri koyunları üzerine yapılan çalışmada 

diğer araştırmaların tersine doğum ağırlığının üzerine cinsiyetin gerçek bir etkide 

bulunmadığını tespit etmişlerdir. Aynı şekilde Zonooz (1999)’da İle de France x 

Akkaraman (G1) kuzuları ile yaptığı bir araştırmada benzer sonuçlar elde ettiğini 

bildirmiştir. Ancak kuzularda doğum ağırlığı üzerine etki eden çevre faktörlerinin 

başında, cinsiyet ve doğum tipinin olduğunu çok sayıda araştırıcı da bildirmektedir. 
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Şekil 4.1. Saf ve melez kuzularda doğum ağırlığı üzerine etkili olan makro çevre 
faktörlerinin etki miktarı 
 

Şekil 4.1’in incelenmesinden de anlaşılacağı üzere çok sayıda kuzuya ait verilere 

dayanılarak saptanmış olan cinsiyet ve doğum tipinin saf ve melez kuzularda gerçek 

anlamda bir varyasyon kaynağı olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 4.3. Doğum ağırlıklarına etki eden makro çevre faktörlerinin önem derecelerine 
ait varyans analizi  
 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi  Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F 

Irk      3 30.774 20.894 15.19*** 

Cinsiyet 1 18.738 17.78 38.79*** 

Doğum Tipi  1 222.523 222.523 485.42*** 

Hata     1398 640.867 640.867  

Toplam    1403 912.903   

*** P=0,001 
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Çizelge 4.3’de görülebileceği gibi doğum ağırlığına etki eden faktörlerden ırk, cinsiyet 

ve doğum tipinin etkisi önemli bulunmuştur (P<0,01).  

Çeşitli araştırıcıların yaptığı çalışmaların pek çoğunda erkeklerin dişilerden daha ağır 

oldukları ve cinsiyetler arasındaki farkın ise genellikle istatistik olarak önemli olduğu 

bildirilmektedir (Ragab 1953, Yalçın 1967, Sandıkçıoğlu 1968, Çelikkale 1974, Eliçin 

vd 1976). Müftüoğlu 1969, Konya harasında yetiştirilen değişik generasyondan Merinos 

x Akkaraman melezi koyunların önemli verim özellikleri üzerinde yaptığı araştırmada; 

kuzunun cinsiyetinin, doğum tipinin, doğum ağırlığına etkisini istatistik bakımdan 

önemli bulmuştur. Fakat koyunların çeşitli melez generasyonlara ait olmalarının 

kuzuların doğum ağırlıkları üzerine önemli bir etkisi olmamıştır. Aynı araştırıcı (1974) 

Merinos x Morkaraman melezlerinin önemli verim özelliklerini araştırmak amacıyla 

yaptığı çalışmasında da, kuzuların doğum ağırlığı üzerine kuzunun cinsiyeti ve doğum 

tipinin etkisini önemli bulmuştur. Aynı şekilde Sandıkçıoğlu (1968), Eliçin vd (1976) 

tarafından yapılan araştırmalarda da kuzularda doğum tipinin, yılın ve genotip 

gruplarında kuzuların doğum ağırlığını önemli derecede etkilediği saptanmıştır. 

 

Ulusan and Bekyürek (1996) tarafından Çifteler Tarım İşletmesin’de yetiştirilen 2208 

Ramlıç (Rambouillet x Dağlıç) ve 478 Dağlıç kuzusuna ait veriler değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre her iki kuzu grubunda da cinsiyet ve doğum tipinin doğum 

ağırlığı üzerine önemli derecede etkili olduğunu saptamışlardır. 

  

Doğum ağırlığı üzerine ırkların etkilerinin önemli bulunması, bu farklılığa hangi ırkın 

neden olduğunu belirlemek amacıyla Duncan Testi yapılmış ve sonuçlar çizelge 4.4’de 

verilmiştir.  

 

Çizelge 4. 4. Önemli varyasyona neden olan babaların saptanması için yapılan  Duncan 
Testi Sonuçları 
 

Irk N Ortalama Doğum Ağırlığı Duncan Testi Sonucu 
Akkaraman 369 4.0030 B 
Malya 625 4.0176 B 
ile de France 84 4.3560 A 
Merinos 326 3.7454 C 
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Çizelge 4.4’te verilen Duncan Testi sonuçlarından da anlaşılacağı üzere aynı harf ile 

ifade edilen Akkaraman ve Malya ırkları arasında Doğum Ağırlığı bakımından farklılık 

istatistik olarak önemli değildir. Farklı harfler ile gösterilen ile de France ve Merinos 

ırkları ile Akkaraman ve Malya ırkları arasındaki farklılıklar da istatistik olarak 

önemlidir.   

 

4.5. Malya Irkında Doğum Ağırlığına Ait Kalıtım Derecesi Tahmini 

 

Yeterli sayıda babaya sahip olduğu düşünülen Malya ırkında doğum ağırlığının kalıtım 

derecesinin hesaplandığı Çizelge 4.5’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.5. Malya ırkında doğum ağırlığına ait kalıtım derecesi tahmininde kullanılan 
varyans analizi 
 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi  Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F 
Baba 12 14.0110 1.1676 1.89* 
Hata 612 377.3954 0.6167  
Toplam 624 391.4064   
* P<0,05 

 

Çizelge 4.5’deki verilerden yararlanarak,  

 

Kareler Ortalaması (Baba) = Kareler Ortalaması (Hata) + n x VBaba 

 

VBaba=0,01214  ve  VHata=0,61666   olarak bulunur. Kalıtım derecesi değeri de, 

 

0788,0
61666,001214,0

01214,02 =
+

=
+

=
HataBaba

Baba

VV

V
h

’dir.  

 

Mohammed-Yusuf et al. (1992) çeşitli melezlemelerle elde edilen 320 koçun 1763 

kuzusuna ait verilerden kalıtım derecesini baba-bir-üvey kardeşler benzerliğine göre 

0.25 ve 0.28 olarak bulmuşlardır. Carrillo and Segura (1993) Pelibuey and Barbados 

koyun ırkları ile bunların karşılıklı melezlemelerinden elde edilen 4757 kuzuya ait 

verilerden hesaplanan kalıtım derecelerini sırasıyla 0.16 ± 0.04 ve 0.04 ± 0.07 gibi 
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oldukça düşük değerler elde etmişlerdir. Silva vd (1993)= Santa İnes koyun ırkından 48 

koçun melez kuzusuna ait verilerden bu değeri 0.48 ± 0.10 gibi yüksek bir değer 

bulmuşlardır. 

 

4.6 Merinos Irkında Doğum Ağırlığına Ait Kalıtım Derecesi Tahmini 

 

Yeterli sayıda babaya sahip olduğu düşünülen Merinos ırkında doğum ağırlığının 

kalıtım derecesin hesaplandığı varyans analizi Çizelge 4.6.’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.6. Merinos ırkında doğum ağırlığına ait kalıtım derecesi tahmininde 
kullanılanvaryans analizi 
 

Varyasyon 
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi  

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması F 

Baba      9 16.2228 1.8025 2.55*** 
Hata 316 222.9453 0.7055  
Toplam 325 239.1681   
*** P<0,001 

 

Çizelge 4.6’deki verilerden yararlanarak,  

 

Kareler Ortalaması (Baba) = Kareler Ortalaması (Hata) + n x VBaba 

 

VBaba=0,03877      ve  VHata=0,70552    olarak bulunur. Kalıtım derecesi değeri de, 

 

2198,0
70552,003877,0

03877,02 =
+

=
+

=
HataBaba

Baba

VV

V
h

’dir. 

 

Bathaei (1994) tarafından Mehraban koyun ırkından 18 koçun 975 kuzusuna ait veriler 

değerlendirilerek doğum ağırlığının kalıtım derecesi 0.35 gibi yüksek bir değer 

bulunmuştur. Garcia et al  (1995) Suffolk koyunlarından 3259 kuzunun verilerini 

kullanarak doğum ağırlığının kalıtım derecesini 0.11 gibi düşük bir değer ve Hall et al 

(1995) 1250 kuzuya ait doğum ağırlığının kalıtım derecesi 0.24 ± 0.1 olarak tahmin 

ettiklerini bildirmişlerdir. Silve et al (1995) Santa İnes koyun ırkının 605 baş kuzusunda 
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doğum ağırlığının kalıtım derecesini baba-bir-üvey kardeşler benzerliğinden 

yararlanarak 0.27 ± 0.11 gibi bir değer elde etmişlerdir. 

4.7. Saf ve Melez Kuzularda Hesaplanan Kalıtım Derecesi Tahmini 

 

Çeşitli Saf ve melez kuzularda baba-bir-üvey kardeşler benzerliğinden yararlanılarak 

doğum ağırlığının kalıtım derecesinin hesaplandığı varyans analizi çizelge 4.7’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.7. saf ve melez kuzulara ait düzeltilmiş değerlerden  doğum ağırlığına ait 
kalıtım derecesinin hesaplandığı varyans analizi 
 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi  Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F 
Baba 28 37.1021 37.1021 3.02*** 
Hata 1375 603.7649 603.7649  
Toplam 1403 640.867   
*** P<0,001 

 

Çizelge 4.7’deki verilerden yararlanarak,  

 

Kareler Ortalaması (Baba) = Kareler Ortalaması (Hata) + n x VBaba 

 

VBaba=0,01897    ve  VHata=0,43910    olarak bulunur. Kalıtım derecesi değeri de, 

 

1720,0
43910,001897,0

01897,02 =
+

=
+

=
HataBaba

Baba

VV

V
h

’dir. 

 

Carriedo et al (1988)’de 2188 erkek ve dişi Churro kuzuları üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında bu değeri 0.29 ± 0.07 olarak bulmuşlardır. El-Karim and Owen (1988) 

Shugor and Watish ırkı koyunlarında 818 kuzuya ait doğum ağırlığının kalıtım 

derecesini, baba-bir-üvey kardeşler benzerliğini kullanarak 0.12 gibi düşük bir değer 

bulmuşlardır. Yine Qureshi and Shukla (1990) baba-bir-üvey kardeşler benzerliğinden 

yararlanarak Patanvadi koyunlarında 25 babanın 373 dölünün doğum ağırlığının kalıtım 

derecesini oldukça yüksek olmak üzere 0.63 ± 0.224 olarak tahmin etmişlerdir. Kirmani 

et al. (1988) tarafından Poll Dorset (PD) x Stavrapol melez kuzularında ise bu değer 
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0.16 ± 0.02 olarak bulunmuştur. Poonia et al (1988) Nali ırkından 1674 kuzuya ait 

verilerden, doğum ağırlığına ait kalıtım derecesini 0.26±0.14 olarak tahmin ettiklerini 

bildirmişlerdir. Tsenkov and Laleva (1989) Stara ve Zagora koyun ırkından 329 tekiz 

erkek, 333 tekiz dişi, 304 ikiz erkek ve 348 ikiz dişi kuzulara ait doğum ağırlığına ait 

kalıtım derecelerini sırasıyla 0.19 ± 0.05, 0.02 ± 0.04, 0.31 ± 0.10 ve 0.37 ± 0.10 olarak 

tahmin etmişlerdir. Kulkarni and Deshpande (1990) Deccani ve Merinos kuzularında 

hangi metotla hesaplandıklarını açıklamadıkları, doğum ağırlığının kalıtım derecesini 

eksi ve sıfıra yakın olarak tahmin ettiklerini bildirmişlerdir. Maui and Rodricks (1990) 

bu değeri 0.50 ± 0.11, Olsson and Beyene (1990) sıfıra yakın olmak üzere 0.06 ± 0.67 

bulmuşlardır. Bu sonuçlara benzer sonuç bulan bir diğer araştırmacı Maria (1992)’da 

2086 Romanov kuzusuna ait verilerden doğum ağırlığının tahmin edilen kalıtım 

derecesini 0.07 olmak üzere sıfıra çok yakın bir değer bulmuştur. Bemji et al (1996) 120 

Yankasa koçunun 1225 kuzusuna ait verilerden doğum ağırlığının kalıtım derecesini 

tekiz doğumlar için 0.41 ± 0.08 şeklinde çok büyük bir değer hesap ederken, çoğuz 

doğumlar için ise 0.12 ± 0.07 gibi düşük bir değer saptanmışlardır. Öztürk et al (1996) 

Konya Merinosu kuzularında bu değeri 0.155 ± 0.129 olarak bildirmişlerdir. Ulusan and 

Bekyürek (1996) 2208 Ramlıç ve 478 Dağlıç kuzusuna ait verilerden bu değeri 

Ramlıçlar için 0.14, Dağlıç ırkı için ise 0.18 olarak bildirmişlerdir. Sinha and Singh 

(1997) tarafından yapılan araştırmada ise Muzaffarnagri koyun ırkından 41 koçun 953 

kuzusuna ait veriler analiz edilerek doğum ağırlığının kalıtım derecesi 0.32 ± 0.10 

olarak tahmin edilmiştir. 
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5. SONUÇ  

Öteden beri koyunların genellikle en önemli verimleri et olmuştur. Gerek ıslahçılar ve 

gerekse yetiştiriciler et üretimini arttırma amacıyla seleksiyon kriterleri aramışlardır. 

Önceleri daha ağır hayvanlardan daha fazla et elde edilir kanaatiyle daima ağır ana ve 

babaları seçerek yetiştirmeyi sürdürmüşlerdir. Ancak koyunculukta et verimi denilince 

çok sayıda ve erken gelişen kaliteli kasaplık besi kuzusu kavramı ön plana çıkınca, bir 

taraftan döl verimine yönelik ve bir taraftan da erken gelişmeye yönelik seleksiyon 

kriterleri aranmaya başlanmıştır. Son yıllarda döl veriminin dışında doğum, sütten 

kesim, besi başı ve besi sonu canlı ağırlıkları ile bu devreler arasında günlük canlı 

ağırlıklar seleksiyon kriteri olarak büyük önem kazanmaya başlamıştır. 

Bu ağırlıklardan en önce ölçülebileni doğum ağırlığıdır. Bu ağırlık diğer dönem 

ağırlıkları ile bu dönemler arasındaki canlı ağırlık artışlarını etkilemekte ve hatta 

yaşama gücünün de bir ölçüde göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Doğum ağırlığının bir seleksiyon kriteri olarak kullanılmaya başlanmasından sonra, bu 

ağırlık üzerine makro çevre faktörlerinin etkilerini de saptamak büyük önem 

kazanmıştır. 

Bu araştırmada da; Akkaraman ırkı koyunların ıslahı amacıyla yapılan melezleme 

çalışmalarında doğum ağırlığı üzerine bazı makro çevre faktörlerinin etkileri yanında 

baba ırklarının etkileri olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 

saptanabilen doğum şekli, cinsiyet ve baba ırkların doğum ağırlığı üzerine istatistik 

önemli derecede etki ettikleri görülmüştür. Baba ırkların hangisinin doğum ağırlığı 

üzerine önemli etkide bulunduğunun araştırılmasında Akkaraman  ve Malya babaların 

etkilerinin birbirlerinden farklı olmadıkları, ile de France ve Merinos koçlarının 

istatistik önemli farklılık yarattığı görülmüştür. 

Makro çevre faktörlerinin etkilerine göre düzeltilmiş doğum ağırlığı verileri bakımından 

yeteri kadar babaya sahip Malya ve Merinos ırkı baba döllerinden kalıtım dereceleri de 

tahmin edilmiş sırasıyla; 0.0788 ve 0.2198 değerleri bulunmuştur. 



 31

Baba ırklar dikkate alınmadan tüm melez populasyonda kalıtım derecesi tahmin edilmiş 

ve 0.1720 değeri bulunmuştur. 

Bu sonuçlar dikkate alındığı zaman kuzu eti üretiminde seleksiyon kriteri olarak yalnız 

doğum ağırlığını almak yeterli genetik ilerleme sağlanamayacağını göstermektedir. 

Doğum ağırlığının kalıtım derecesinin düşüklüğü bu özelliğin genetik varyasyonunun 

yeterli olmadığını göstermektedir. 

Doğum ağırlığı bakımından görülen genetik varyasyonun azlığında ana rahim 

kapasitesinin doğum ağırlığı bakımından olması lazım gelen varyasyonu sınırladığı ve 

baba koçlarında büyük ölçüde seçilmiş (babalar arası genetik varyasyonun azalması) 

olmalarından kaynaklandığı söylenebilir (Düzgüneş vd 1968, Eliçin vd 1976).     
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