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MORKARAMA~, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINI:"J SOT VERIM
()ZELLİKLERİNİ:"J KARŞıLAŞTıRıLMASı.

Fuat Odabaşıoğlu * *

A study on the characteristics of the milk yield of Morkaraman, Akkaraman and
and Ivesi sheep

Suınm.ary: Phenoı)'Pic correlation, between udder properties and
milk yield fnr 60, 9U and ı20 da,ys and total milk yield were compared. Pheno-
typic carrelatiom betlf'een heigth and width of udder and milk yields for 60, 90
and ı20 days for A10rkaraman were in general high and signijicant whereas
correlation between the depth of udder and milk yield on 75th day of lactation
wa,:; r.678. Correlation between udder circumference, udder volume and milk
yield for 90 days, hetween the lenght of left teats and 90 days milk yield were
signijicant.

Phenotypic correlatian between the height and width of udder and milk
yield in Akkaraman were insignıjicant .Correlation between udder depth and
total milk yield on 60th, and 90th days of lactation were 0.569 and 0.592
respectively. The relationship between udder circumference, udder volume,
length of right and lefi teats and milk yield on 60th, 90th and ı20th days
of lactation and total milk yield were not signijicant.

Relatiomhip between heigth and width qf udder and milk yield for 60th
day in lvesi group were high and signijicant. A correlatian value of 0.876
was calculated for the relation between the depth of udder and total milk yield
on the ı80 th day of lactation. Correlation between the circumference of udder,
length of right and left teats and milk yield for total lactation period andfor
60, 90 and ı20 days were imignijicant whereas relatian between udder volume
and milk yield for 60 days was significant.

Phenotypic relatiom found for the distance among teats and total and
60, 90 and 120 days milk yield were found to be imignijicant for all three
groups of sheep studied .

•••Bu çalışma, aynı başlıklı doktora tezinin bir bölümüdür.
•• Dr. Araş.Cör., F.O.Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazıg.
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LLL all three groıı/ıs, cane/atioıı beüeeen total rnilk )'ield and m£lk )'İeld,
for 60, 90 aııd J 20 da)'s were high and sigııijicant.

Özet: Alorkararnan, Akkaraman ve hesi ırklanı/da 60, .90, ı20 gün-
lük ve toplam süt verim öl:.ellikleri ile mellZe ö'<.ellikleri arasındaki fenotipik
korrelasyonlar hesaplallllZış, Alorkaramanlarda meme yüksekli,~i ve meme
genişlıii ile 60, 90 ve 120 güıılük süt verimi arasındaki fenotipik ilişkiler,
geııellikle )'üüek ve iin?:r.li olurkm, r.ıen'e d~riııliği ile toplam süt verimi arasU/-
da laksa.~yııun 75. güııünde 1~.6'i8 dÜl:.eyi(ldekorre/asyon değeri hesaplanmıştır.
Afeme çevresi ve meme hacmi ile 90 günlük, sağ ve sol meme başları ul:.unlıı,ğu
ile 90 güıılük ve toplam süt verimin arasındaki ilişki önemli bulıınmuştur.

Akkaramanlarda, meme J'iiksekliği ve meme geniş!ı:~i ile siit urimi ara-
Slı/daki fen oti/ıik ilişkiler ö'nemsi.:, meme derinlili ile toplam süt verim; arasın-
da, lakta.l)'onun 60. ve 90. günlerinde, sırası)'la, 0,569 ve 0.592 dÜl:.C)'iııde
korrela,~yondeğeri hesaplaıımış, meme çevresi, sa/i ve sol meme başları ul:.uııluğıı
ve meme hacmi ile 60, 90, J 20 günlılk ve toplam süt verimi arasındaki ilişkiler
bııluıımuştıır.

İvesilerde, meme )'ükJekli,ği ve genişliği ile 60 giinlük süt verimi arasın-
daki ilişkiler )'iiksek ve önemli olmuştur. ıdeme derinliği ile toplam süt verimi
amsında lakta,l)'onun 180. güııünde 0.876 dÜl:.eyindekorrela,ryon değeri he-
saplanmıştır. !Iiemeçevresi, sa,~ ve sol meme başları ul:.unlukları ile 60, 90,
J 20 günlük ve toplam süt verimi {;rasındaki ilişkiler ö'nemsi<.,meme hacmi ile
60 günlük süt verimi arasındaki ilişki önemli bulıınmuştıır.

Bu çalışmada, "1orkaraman; Akkaraman ue İvesilerde meme başları ara-
sı ul:.aklık ile 60, 90, i20 günlük ve toplam süt verimleri arasında hesap-
ianan fenotipik ilişkilerin, geııelde ö'nemsil:.oldıı,ijıı bıılunmuştur.

Her üç gm/ıta da GO, 90, i20 günlük ce toplam süt verim özellikleri ara-
sındaki ilişkilerin )'üksek dÜl:.eylerdeö'ııemli oldıığıı gijdeııleıımiştir.

Giriş

Kalıtp,', ('ereeesi dü~iik ve ortaya konmaları uzun zaman isteyen
karekterler üzerinde seleksiyon uygulandığında, bunlarla pozitif yön-
de ve yüksek düzeyde ilişkileri olan karakterler ele alınmaktadır. Hay-
van ıslahında b,ı tür uygulamalar "Dolaylı Seleksiyon" adı ile bilin-
mekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır (2). Ayrıca, koyunculukda
herhangi bir genetik artış iki gencrasyon arasında geçen zaman zar-
fında elde edilir. İki geııerasyon arasında .~~eçc)lsüre ne kadar kısa olur-
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sa, elde edilen ba~arı oranı da o kadar yüksek olur. Pratikte bu ilke-
nin geçerliliği damızlıkların erken çağda kullanılması ik mümkün-
dür (I). Bununla beraber de alınan karakterlerin daha erken ya~ta
tesbit edilmesi, hem seleksiyon sonuçlarının daha çabuk alınmasını
ve hem de ekonomik kaybın önlenmcsini sağlar.

Sığır yeti~tiriciliğinde bazı ara~tırıcılar (3,4), meme ~ekli ve dc-
ği~ik meme özelliklerini tesbit etmi~ olup, süt verimi ile bu özellikler
arasındaki ili~kileri ortaya koymuşlardır. Son yıllarda, koyunların
meme özellikleri üzerindeki incelemelerde memenin morfolojik bırak-
teri, meme başlarının makinalı sağıma uygunlukları, meme özc1-
likleri ile süt verim özellikleri arasındaki ilişkiler ortaya konmuştur
(11,12,13,14,15,16,17).

Günümüzde koyunlarda meme şekline lıenüz yeterli önem veril-
memektedir. Çünkü koyunlar, çoğu ülkelerde elle sağılmakta ve sağırn-
cılar kendilerini, sağım esnasında, koyul1lın memesine uydurmakta-
dırlar. Dolayısı ile memenin şekli değişiklikleri bir sorun olarak görül-
memektedir. Son yıllarda koyunlarda makinalı sağım uygul<ımasının
başlatılması, araştırıcıları bu konuda ortaya çıkan sorunları incelemeye
yöneltmiştir. Yeni bir faktör olan makina, sağım yapanla koyun ara-
sına girerken kendisini her koyunun ferdi özelliklerine uyduramamak-
tadır (II). Koyun ırkıarı arasında memenin nıorfolojisinde farklılık-
lar vardır. :Makinalı sağıma elverişliliği yönünden meme boyutları
seleksiyonda bir kriter olmaktadır (I O).

Ülkemizde çiftlik hayvanları üzerinde meme özelliklerini ayrıntı-
lı bir şekilde ortaya koyan çalı~maların henüz yeterli düzeyde olduğu
söylenemez. Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde bu yönde yapılmış çalış-
ma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle koyun yetiştiriciliği alanında
meme özelliklerini incelerneyi amaçlayan araştırmaların arttırılma-
sına ilıtiya~: vardır.

Bu çalışma :viorkaraman, Akkaraman ve İvesi koyunlarının bazı
meme özellikleri ilc süt verim özellikleri arasındaki fenotipik kore-
lasyonları tesbit etmek amacı ilc yapılmıştır.

Materyal ve Metot

I. JlG;.yvalı materyali: Araştırmanın materyalini, Moı"karaman,
Akkaraman ve İvesi ırkıarından, kuzulama tarihleri birbirine yakın
olan IS'rr adet, olmak üzere topla m 45 koyun oluşturmuştur.
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2. Verilerin elde ed/tmesi: Sütkontrollerine kuzulamadan yakla~ık
.')-10 gün sonra başlanmı~, kuzular bir gece evvel analarından ayrıl-
mı~ kontrol günü e.mzİ,ma i~lemi yaptırılmaml~tlr. Böylece koyunların
24 saatlik süt verimleri tesbit edilmi~tir. Koyunlar, her hafta sabah
ve akşam olmak üzere günde iki defa, elle sağılmışlardır. Sağılan süt-
Inin miktarları kg olarak belirlenmiştir.

Doğumdan yakla~ık 60 gün sonra meme ölçümlerine ba~lanmış
ve i5'er gün ara ik laktasyon sonuna kadar devam edilmi~tir. Meme
özelliklerinden; memenin yüksekliği, genişliği ve derinliğine ait öl-
çüler ölçü bastonu ile alınmıştır (6). Ölçü bastonunun, orta yerine
şerit metre yapıştırılmış, yere konulan sabit kolu ile hareketli kolu
arasındaki açıklıktan faydalanılarak ölçümler yapılmıştır. ~Ieme çevre-
si, meme gövdesinin en geni~ yerinden ve meme ba~larının hemen üze-
rinden ~erit metre dolandu"ıIarak ölçülmü~tür. Sağ ve sol meme baş-
ları uzunluğu, meme başlarının gövdeye bağlandığı yerden meme başı
ucuna kadar olan mesafe olarak, meme başı çapı ise, meme ba~ının
en kalın yerinden metal kompasla ölçülmü~tür. Meme başları arasın-
daki mesafe ölçü pergeli ile alınmıştır. Ölçü pergelinin iki ucu meme
başlarının ucu ile temas ettirilerek, pergelin skalasındaki rakam meme
başları arası mesafe olarak alınmıştır. Meme hacmi, su taşırma me-
todu (6) ile ölçülmüştür. Bu iş için gerekli hacim ölçme kabı, çinko
metalinden iO litrelik olarak yaptırılmıştır. Hacim ölçme kabına,
simetrik duruşlu iki kulb ve ayrıca bir "kılavuZ" takıımıştır. Meme,
bu kılavuzun koyunun karnı ile teğet duruma gelinceye kadar su dolu
kabın içine batırılmıştır. Hacim ölçme kabı içerisine konan su, soğuk
suyun koyunların memelerine dokunmasıyla hayvanları memelerini
yukarıda doğru çekip, büzmclerini önlemek için ılıtılmı~tır. Hacim
hesaplarken içi silme olarak su ile dolu kaptan, mcm~nin daldırıl-
ması ile taşırınlan suyun ağırlığından yararlanılmıştır. Su solu ka-
bın ağırlığından, su taştıktan sonra elde edilen tartı değeri çıkarılarak
gram birimi üzerinden hacim bulunmuştur. Bazı araştırıcılar (4., 6,7),
meme hacmini, bu çalışmada olduğu gibi su taşırma metodu ilc,
hazıları ise kalıp çıkarma ve cIipsoidIcrin hacim formülünden yarar-
lanarak hesaplamaktadırIar.

3. JstatiJtik analizler: Araştırmada, meme özellikleri ile süt ve-
rimi arasındaki korrelasyonlar, klasik istatistik metotlarla değerlen-
dirilmiştir. Hesaplamalar için A.Ü. Ziraat Fakültesinde HP-981O.
A modeli kompütürden yararlanılmıştır.



Tartışma ve Sonuç

Akkaramanlarda meme yüksekliği, meme genişliği. meme derin-
liği, meme çevresi, sağ ve sol meme başları uzunluğu ve meme hacmi
ile 60, 90, 120 günlük ve teplam süt verirrıi arasındaki ilişkiler, önem-
siz çıkmıştır.

Morkaraman grubunda, 60, 90 ve 120 günlük, İvesi grubunda
ise 60 günlük süt verimi ile meme yüksekliği ve meme genişliği ara-
sındaki fenotipik ilişkiler, genellikle yüksek ve önemli olurken, Akka-
raman grubunda bu iki özellikle süt verimi arasındaki fenotipik iliş-
kiler önemsiz bulunmuştur.
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İvesilerde meme yüksekliği, meme genişliği ve meme hacmi ile
60 günlük süt verimi arasındaki ilişkiler yüksek ve önemli olurken,
meme çevresi, sağ ve sol meme başları uzunlukları ile, 60, 90, 120
günlük ve toplam süt verimi arasındaki ilişkiler, önemsiz olmuştur.
Meme derinliği ile toplam süt verimi arasında laktasyonun 180. gü-
nünde 0.876 düzeyinde korrelasyon değerleri hesaplanmıştır.

Bu çalışmada Markaraman, Akkaraman ve İvesilerde meme baş-
ları arası uzaklık ile 60, 90, i20 günlük ve toplam süt verimleri arasın-
da hesaplanan fenotipik ilişkiler, genellikle önemsiz, her üç gruptaki
koyunlarda 60, 90, i20 günlük ve toplam süt verim özellikleri arasın-
daki ilişkiler ise laktasyonun bütün dönemlerinde yüksek düzeylerde
önemli olmuştur.

Markaraman, Akkaraman v~~ t vesi koyunlarında laktasyonun
çeşitli dönemlerine ait ve laktasyon boyu süt verimleri ile değişik
dönemlerdeki meme özelliklerine ait ölçüler arasında hesaplanan kor-
rclasyonlar Tablo 1,2 ve 3'de verilmiştir. Tablolar incelendiğinde
Morkararnan grubunda 60, 90 ve 120 günlük süt verimi ile bu dönem-
lerdeki meme yüksekliği ve genişliği arasındaki /Cnotipik ilişkiler, ge-
nellikle yüks(~k ve önemli olurken, meme .derinliği ilc toplam süt veri-
mi arasında laktasyonun 75. gününde 0.678 düzeyinde korn'lasyon de-
ğeri hesaplanmıştır. Sağ ve sol meme başları uzunluğu ile 90 günlük
ve toplam süt "erimi, meme çevresi ve meme hacmi ile 90 günlük
süt verimi arasındaki ilişkiler önemli bulunmuştur.



Tablo i. i\'!od,a"aman koyunlarında laktasyonlin ,:c~iıIi diinerııkriııde bazı meme iizdlikl~ri ilc stit "<Tİm özellikleri arasında ili~kil~r.

,

90 Gün i ü k süt v c i' i m i

GO 7.~} 90 10', i 120 i 150 IILO
gtinde gıınde günde günde gıınde günde günde

0 ..702" p. G3" 0.r,7" 0.179 O.1~)2 0.318 0.293
0.7'l9" 0.G3G* 0.785" 0.7(;2" 0.523 0.017 -0.315
0.421 O. c,G4' 0.374 0.;,23 0 . .'i10 O. 137 0.396
O.'iOB 0.731" 0.(j03' O. 'i:,O' 0.24j -o.on 0.304

O 47:-, O.lc,O O.(j.iB* O. 'i9.i' 0.2c,G 0.444 0.7%'

O 45'; 0.29') O.(j14' 0.54B' 0.112 0.521 0.(j9:)'

0.031 O. Icı6 0.333 i 0.151 0.23G 0.042 0.(i1 i
0.'i13 O. ',58' 0.711" 0.GI4' 0.443 0.150 O.O.')G
0.98B'" O 9B7" 0.99G" 0.99G" 0.918" 0.931", 0.929'

']' o P i a ın so II t v c r i m i

0.718" 0.72'," 0.8:32"1 0'i7'" 0.(;10' i 0.349 0.31 i
0.779" 0.742" 0.B27*' 0.838" 0.G73' -0.129 -0.29B
0.442 0.G7!!" 0.48G 0.654' O.ill -0.058 0.446
O. :,18 0.822" O. G'lfi'" O. G49' 0.391 O.(HG 0.3BO

0.37'l 0.071 0.c,7W 0.52(; 0.2GB -0.091 O.73G"

0.399 0.210 0.515' O 191 0.407 0.039 0.694'

0.07G 0.292 0.4B9 0.2BO 0.422 0.213 O.SGO
O. C,21 0 ..')87' 0.7Bc," 0.706" O. c,53' 0.044 0.069
0.941" 0.928" 0.961" O.9GI" 0.913" 0.746" 0.90.i'
0.977"1 0.968" 0.'l74" 0.974" 0.967" 0.734" 0.990'
O. ~)92" 0.987" 0.989" 0.98G"/ 0.982" 0.724" 0.991'

** ~ i' < 0.01

GOGtinlük S ü ı v c r i m i
GO r, ı 90 iW, 120 i iC,O 180

gıınde günde günde gLJnd" gıınde gLJnde gıınde

0.G87" 0.;'53'1 O. 727" 0.43G 0.:179 0.240 0.231
0.7G4.' 0.'ii8' 0.75.i" 0.734" O. cAl 0.037 -0.305
0.41G O.cd:! 0.341 0.197 O. :,W' 0.OG7 0.45~)
0.490 O.G72' i O. :-)(,.')* O.'iIB 0.2fi'i -0.01B 0.392

O..1(i'; O. 15'i O (j7i •• O GIO' 0.240 0.388 O GBI'

0425 0.292 O (il 'i' 0."46' O. 'UlO 0.50B O G,,'i'

-0.077 i O.OGO 0.279 0.097 0.22B 0.008 O.GOO
0.173 0.'i32 O. GG;,' O.GOI' 0.367 O.W,f) 0.023

i i

120 C ü n ı ii k s ii t v c r ı ın 1

0.713.' 0.696" 0.804" 0.'i27 O. :,1'1 0.342 0.298
0.813ü' 0.68B" O.UIG" 0.1l01" 0.:,78' 0.027 0.318
0.429 0.h02' 0.432 0 ..i7:)' 0.c,20 0.185 0.110
0.523 0.774" 0.G'i3' 0.597' 0.29G -0.002 0.324

0.4c,4 0.12B O. (j22' O :)71' O 2(;4 0.4G3 0.743'

0.447 0.2BG O. :)83' 0.531 0.410 0.531 0.70:)'

0.013 0.21.i 0.41 i 0.200 0.2% 0.095 0.G07
0.i32 O. "7,,' 0.7m" 0.G19' 0.486 0.214 0.066
0.9G9" 0.965" 0.98(i" 0.98B" 0.944" 0.925" 0.92c,"
0.99:)" 0.994" 0.99()" 0.997"1 0.997" 0.997" 0.999"

*-- p < 0.05,

Özdlikler
Meme
Yüksekliği
Geni~liği
Derinliği
Çevresi
Sağ :'\'!em~ Ba~ı

Uz.
Sol i\Jeme Başı
Uz.

Meme Başları
Arası Uzaklık
NJen1l' Hacmİ
GO Gün Stiı Ver.

Meme
Yüksekliği
Genişliği
Derin'iği
Çevresi
Sağ i\1emc Başı
Uz.

Sol ;-deme Ba~ı
Uz.

Meme Başla rı
Arası Uzaklık
Meme Haemi
60 Gün Süt Vcr
90 Gün Süt Ver
120 Gün Süt \Ti



Tablo 2. Akkaraman koyunlarında laktasyonun çeşitli dönemlerinde bazı meme özcll;klcri ile süt verim özellikleri arasındaki ilişkiler.

GOGünlük süt verimi

180
günde

O. iHi
0.563
O. i 1~)
0.221-

0.107

0.199

150
günde

-0.003

0.124
-0.133
-0.088
-0.150

120
günde

O.OSlI

0.209

0.329
0.110
0.019
0.001

O 2{JO

O 2:)6 -0.231 -0.531 -0.1:,2
O. ',39 0.093 -0.162 -O. Hil
O 979" Ü. 986" 0.998" O. 99l1"

0.010

0.422
o.:mı
0.203
0.135

0.020

-0.00:,

0.259
0.281
0.082
0.416

0.223 0.110
O. O~)', 0.290
0.976" 0.447

03.{J(j

0.213

60 i 7, ı o.I..11,9dOe ı 10')günde günde,., günc!ı-
...- ---- - - ._--- - ----- -_ ....._. __ .- ----

0.2S9 i
-0.043
0.21",
0.IG4

90 Gü n i ü k süt v c r ı m i

0.054

0.227
0.296

0.270
0.20:;
0.%7
O.h~

i
, 0.3GI0.102

O. 177

O.08G
0.',51
0.096
0.LLI8

- O. \80
0.189

o.r,o

0.006

O. ',27
-O. 179

0.207

0.342

-0.093
0.194

O. :,8 O. 191

0.140 O.21S
O. i~17 O. 540

-0.202
0.097

0.225
0.235

Özellikler __ ~~:~~ıgü::~ i gü~\)e i g1ı~:L I_g_(_;;_(~_e_gü1n'Je i gül;Je

~~~k-ı:ı-:'~-ı:i- 0.198 i 0.242 1-02:--:92-1 0.437 -~.0~8-

Genişliği -0.001 0.281 i O. ım 0.298 0_2_,7 O. i lO
Derinliği 0.192 0.039 0.184 0.137 0.104 0.102
çevresı 0.15, 0.372 i O. iliG 0.084 0.139 --0.14:,
Sağ Memc Başı
Uz. 0.35.~ ,- O. 187 0243 -0.013

Sol I\Icme Başı i
Uz. 0.090 -0.22(i

Meme Başları
Arası Uzaklık
Meme /-Iaemi
60 Gün Süt Ver.

120 Gün i ii k s ü i \' e r i m i Toplam süt veıi mi

0.32:) i 0.430 -O. ıG4 O. 'io'!-
0.39B. ı O.GGO' 0.179 -0.100
0.737*' 0.937" 0.984" 0.988"
0.241 0.977" 0.992" 0.994"

0 .. 101
O. :;97'
0.700"
0.28B
0.9B.'"

Meme
Yüksekliği
Genişliği
Derinliği
Çevresı
Sağ :\f"n1<' Başı
Uz.

Sol Meme Başı
Uz.

:\oferne başları
Aıası Uzaklık
l\leme Hacmİ
60 Gün Sül Ver.
90 Gün Süt Ver.
120 Gün Sül Ver.

0421
0.387
0.',32
0.'i56'

0.377

-0.041

(l.3ti'i
0.430
O. B60"
0.963'.

0.280
0.302
0.152
0.443

0.1:,6

-0.307

-0.210
0.108
0.934"
0.979"

0.462
o. 'i:ıl *
0.'i08
O.IM

O. :;60*

0.2'i;

O.:,7','
0.486
0.3%
0.32:)

0.101

0.299

0.38l1
0.134
0.092
0.Oıl7

I
o. i lG
0.20G

0.IG4
-0.118
0.023

ı-O. i13 ;

-0.013

(J. :,07

0.14:)
0.604
0.157
0.286

O. \:)5

0.2(il

-o. L'O
0.OLL3
0.98a"
0.991"

O. :,50
0.314
O. 5fi~)'
0.5.1:>

0.343

-o.on
0.413
0.3:,lI
0.739"
O.SI8"
0.836"

0.321-
0.31')
0.190
0.42fl

-0.123

0.16.'
0.1.f:)
0.88:;"
0.927"
0.980"

0.',72'
0.fi27'
O..,92'
O. ',ıı:~'
O. ',81'

0.3(A

i 0.718'
O..,94'
O. ',3',
(l.-l63

O.ISG

0.380

O. ',l)l)'
0.790"
0.lI81"
0.916"
0.976"

0.:,27
0.221
G.26G
0.2')',

0.IB3

o.nı
0.027
0.377
O. !l 38 ",
0.926"
0.965"

0.2:,8
0.058
0.123
-0.009

-0.037

O. ',Gl

-O .10:;
0.022
0.943"
0.957*'
0.9B2"

0.221
0.G6]
0.248
0.409

0.21S

0.348

-0.047
0.0,)8

0.943"1
0.957"
0.982"

* P < O.W" ** - i' <: 0.01
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Akkaraman grubu koyunlarda meme derinliği ile toplam süt
verimi arasında laktasyonun 60. ve 90. günlerinde, sırası ile, 0.569
ve 0.592, Morkararnan grubunda laktasyonun 75. gününde 0.678,
İvesi grubunda ise laktasyonun 180. gününde 0.876 düzeyinde korre-
lasyon değerleri hesaplanmıştır.

Jatsch ve Sagi (5), İvesi x Eastfriz ve İvesi koyunlarında memc:nin
yerden yüksekliğinin artışına bağlı olarak süt veriminin azaldığını,
ve Mikus (8), meme boyutlarındaki değişikliklerle süt verimi arasın-
daki ilişkilerin pozitif olduğunu bildirmektedirler. Kızılay (6), Beyaz
Alman x Malta (F ı) keçilerinde meme ölçüleri ile süt verimi arasın-
daki fenotipik korrelasyon değerlerinin yüksek olduğu dönemlerin
farklılıklar gösterdiğini ve meme yükseklig-i ile maksimum süt verimi
arasında 0.804'lük korrelasyon değerinin, ikinci laktasyonun 13.
haftasında ortaya çıktığını bildirmektedir. Dachs (3,) sığırlarda meme
yüksekliği ile süt verimi arasındaki korI'elasyon değerini 0.75 düzeyinde
de ve Fiedler (4), ise 0.52 düzeyinde bulmuşlardır.

Morkararnan grubunda meme çevresi ile 90 günlük süt verimi
arasındaki ilişki önemli olurken, Akkaraman ve tvesi gruplarında ise,
meme çevresi ile 60, 90, 120 günlük ve toplam süt verimi arasındaki
ilişkiler, önemsiz bulunmuştur. Fiedler (4), Danimarka kırmızı sığır-
larında silt verimi ile meme çevresi arasında 0.70 gibi önemli bir kor-
relasyonun hesaplandığını, Kızılay(6), Beyaz x Malta (F i) keçilerin-
de meme çevresinin, ilk haftalardan başlayarak laktasyonun sonuna
kadar eklemeli, maksimum ve laktasyon süt verimleri ile önemli
düzeyde ilişkili olduğunu bildirmektedirler.

'-tvesi ve Akkaraman koyunlarında, sağ ve sol meme başı uzun-
1ukları ile 60, 90, 120 günlük ve toplam sütverimleri arasındaki fe-
notipik korrelasyonlar önemsiz, :[\,lorkaraman koyunlarında sağ ve
sol meme başları uzunluğu ile 90 günlük ve toplam süt verimi arasın-
daki ilişki önemli bulunmuştur. Mikus (9), Tsigai koyunlarında lak-
tasyon süt verimi ile meme başı uzunluğu arasındaki ilişkiyi önemli
(0.326) düzeyinde bulmuş ve süt veriminin arttırılmasında uzun me-
meliliğin seleksiyon için bir kriter alınabileceğini ileri sürmüştür. Aynı
araştırıcı başka bir çalışmasında (8), laktasyon süresince meme başları
uzunluğunun yavaş yavaş arttığını da bildirmektedir. Kızılay (6),
(6), Beyaz Alman x Malta (F ı) keçilerinde meme özellikleri ile süt
verimi arasındaki fenotipik ilişkileri olumsuz ve düşük düzeylerde he-
saplanmıştır. Sharav (I 5), koyunlarda sağırndan önee ve sonraki meme
başı uzunluk farkları ilc, (ek sağımla) mesaj yapılarak elde edilen süt



-

,
v c r i nı i.

60 ,120 150 180 i :no
Özellikler günde gi~ünde günde __ gün~~ ___ .~linde

---_ .._-_. ---- ----- -- ---- ---- . _.

Meme 0.702* 10.771--
Yüksekliği 0.690** 0.&265 0.616*
Genişliği 0.584* 0.4-165 0.152 0.476 0.706
Derinliği 0.038 _0.(-184 0.240 0.824** 0.295
Çevresi 0.151 0.:1012 O. Hi8 0.683* 0.365
Sağ Meme Başı Uz. 0.170 0.1.058 0.166 0.226 -0.374
Sol Meme Başı Uz. 0.246 o.'ı 289 0.268 0.321 0.121
Meme Başları

O.~ 138Arası Uzaklık 0.35\ O. ıso 0.13S i 0.fi23
Meme Hacmi 0.606* O.t 208 0.403 0.157 -0.440
60 Gün Süt Ver. .981** 0.981 ** 0.979*'" 0.718

limi

Meme
1.503Yüksekliği 0.684** O .. 0.766** 0.678* 0.435

Genişliği 0.726** O. ~292 0.295 0.539 0.794
Derinliği 0.207 O. ;402 0.523 0.876** 0.546
Çevresi 0.544* O.: 221 0.335 0.716** 0.395
Sağ Meme Başı Uz. 0.136 O. ~265 0.187 0.22(; -0.520
Sol Meme Başı Uz. 0.31 i 0.i0428 0.333 i 0.270 -O. 116
Meme Başları 0.!g83Arası Uzunluk 0.436* -0.130 0.233 0.574-
Meme Hacmi 0.675** O :~29 '0.508 O.) 75 0.755
60 Gün Süt Ver. 0.942** 0:!~29** 0.BI6** 0.939** 0.398
90 Gün Süt Ver. 0.986** O.; 903"* 0.U92** 0.972** 0.820
120 Gün Süt Ver. i~")U** 0.950** 0.988** 0.940*,
* =, p < 0.05, ** ~ P < 0.01
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miktarı arasında 0.36 ve 0.39 düzeyinde ilişkilerin olduğ"unu kaydet-
mektedir.

Bu çalışmada :YlOl"karaman, Akkaraman ve ivesilerde meme baş-
ları arası uzaklık ile GO, 90, 120 günlük ve toplam süt verimleri arasIn-
d::ı. hesaplanan knotipik ilişkiler genellikle önemsiz çıkmıştır. Tsn-
kov (16) Stara Zagora ve mdez koyunlarında meme başları arası
uzaklık ile süt verimi arasında, sırası ile, 0.40 \"c 0.13 düzeyinde önem-
li ilişki olduğunu bildirmektedir.

Morkaraman koyunlarında meme hacmi ile 90 günlük süt verimi
arasındaki fenotipik ilişkiler önemli, Akkaraman koyunlarında meme
hacmi ile 60, 90, i20 günlük ve toplam süt verim özelliği arasındaki
ilişkiler önemsiz, [vesi koyunlarında ise meme hacmi ile 60 günlük süt
verimi arasındaki fenotipik ilişkiler önemli bulunmuştur. FiedIer (4),
meme hacmiilc günlük ve laktasyon süt verimleri arasında, sıra ile,
0.60 ve 0.82 düzeyinde ve Kızılay (6), meme hacmi ilc süt verimi
özellikleri arasında, ikinci laktasyonun üçüneü haftasındaki ilişkileri
yüksek ve önemli düzeyde bulmuşlardır.

Gerek Morkaraman ve Akkaraman koyunlarında gerekse ivesi
koyunlarında, GO, 90, 120 günlük ve toplam süt veriınleri arasındaki
ilişkiler gencl olarak yüksek düzeyde öneınli bulunmuştur.

Morkaraman kovunlarında 60, 90, 120 günlük süt verimleri
ile, meme vüksekliği ve meme genişliği en yüksek ilişkiyi göstermek-
tedir. Akkaraman koyunlarında sadece toplaın süt verimi özelliği
ile, meme özellikleri (sol meme başı uzunluğu hariç) arasındaki iliş-
kiler, laktasyonun 90. ve i05. günlerinde öneınli olurken, iyesi koyun-
lannda 60 günlük süt verimi ile meme yüksekliği, meme genişliği
ve meme hacmi arasında, 90 günlük süt verimi ile de meme yüksek-
liği arasındaki ilişkiler önemli bulunmuştur.

Ele ahnan meme özelliklerinin birer seleksiyon kriteri olarak kul-
lanılabilmesi için, bu özelliklerin kalıtım ve tekrarlama dereceleri
ile, genotipik korrclasyonların hesaplanması gerekmektedir.
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