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GÖLE TARIM İŞETMEŞİNDEI9 KARACABEY ESMER SIGIRLARININ
DOL VERIM PERFORMANSı

H.O. Korhan Ulusan. H. Özge Güney.

Fertility perfoqnance of Karacabey Brown cattle at Göle State Farm

Summary: The purpose of this study was to investigate of the
fertility performance and to solve the fertility problems in Brown
Karacabey cattle raised at Göle State Farm. The material consis-
ted of a total of 480 fertility records of 154 cows and heifers and 4
bulls in the y(?arsof 1989-90

The results of the fertility traits were found in Karacabey
Brown cattle on Göle Agricultural Management respectively; the
ages at first insemination was 27.50 i 0.06 months, the ages of
first pregnancy was 28.00 i 0.09 months, the number of insemina-
tion per conceplian was 1.67 i 0.09, the conception rate was 57 %,
the percentage of abortion was 2.25%, the first service period was
88.00 i 1.67.days, the average service period was 218.64 i 25.81
days, the average interval from parturition to first insemination
was 186.00 i 22.00 days, to make pregnant ratios of bulls were
26.67-56.58 %.

The highest and lowest conception rates were in 4yr old (80.00
%) and 9 yr old cows (33.33 %) respectively. The most and least
num1:Jerof 'inseminations per conseptian were in 8 yr old (2.40ı
0.40) and 3yr old cows (1.00 i 0.25) respectively.

Özet: Bu araştırma Göle Tarim İşletmesi koşullarında yetişti-
rilen Karacabey Esmer sığırlarının dölverim performansını incele-
mek ve dölverimi sorunlarına çare bulmak amacıyla yapılmıştır.
Araştırma materyalini 1989-1990 yıllarına ait 4 Karacabey Esmer
boğa ve 154 inekle düvenin toplam 480 dölverim kaydı oluştur-
muştur.
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Göle Tarım işletmesindeki Karacabey Esmer sığırlarındaki
dölverim özelliklerine ait sonuçlar sırasıyla; ilk tohumlama yaşı
27.50::tO.06 ay, ilk gebelik yaşı 28.00::tO.09 ay, gebelik bG.şına to-
humlama sayısı 1.67::tO.09,gebelik oranı %57, yavru atma oranı
%2.25, ilk servis peryodu 88 .00:t1.67 gün, ortalama servis peryo-
du 218.64:1::25.81gün,doğumdan sonraki ilk tohumlama aralığı or-
talaması 186.00:1::22.00 gün, boğaların gebe bırakma oranı
%26.67-56.58 olarak bulunmuştur.

En yüksek ve en düşük gebelik oranları sırasıyla 4 yaşlı (%
80.00) ve 9 yaşlı ineklerde (% 33.33) olmuştur. Gebelik başına en
fazla ve en az tohumlama sayıları 8 yaşlı (2.40:tO.40) ve 3 yaşlı
ineklerde (1.00::tO.25)saptanmıştır.

Giriş

Hangi verim yönünde yetiştiricilik yapılırsa yapılsın üretimin
rantablolabilmesi, her ineğin verimlilik döneminde yılda bir kez
yavru vermesine bağlıdır. Ilk tohumlama yaşının gecikmesi, do-
ğumdan sonraki ilk tohumlama aralığı ve servis peryodunun uza-
ması, her ineğin yaşamı boyunca vereceği toplam buzağı sayısında
azalmaya ve dolayısıyla süt verimi için gerekli laktasyon sayısı da
sağlanamayacağından, verimlerde hızlı bir düşüşe yol açacaktır.
Bir ineğin doğum yaptıktan sonra ilk kızgınlık gösterdiği süreyi ve
servis peryodunu çeşitli faktörler etkilemektedir. Bu etkenlerin
başlıcaları bakım-besleme koşulları, güç doğumlar ve hormon al
dengesizlikler şeklinde sıralanabilir. Ayrıca kızgınlığın saptanama-
ması, gizli kızgınlık ve yapay tohumlama uygulamalarındaki olası
hatalar da önemli etkenlerdendir.

İlk tohumlama yaşı (İTY), Türkiye'deki Esmer sığırlar üzerin-
de yapılan bir çalışmanın deneme ve kontrol gruplarında 15.3-26.1,
ay (1), 24.3 ay (5), Konya Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitü-
sü'ndeki İsviçre, Alman, Amerikan ve Karacabey Esmer sığırlarda
sırasıyla 27.5, 26.98, 25.25 ve 26.53 ay (6), Elazığ ve Susurluk Şe-
ker Fabrikaları çiftliklerinde yetiştirilen Eskişehir Esmerlerde 24
ve 23 ay (12), Almanya'daki Alman Esmerlerinde 22 ay (4), ilk bu-
zağılama yaşı (İBY), 26.1-35.2 ay (1), 30.9 ay (2), 33.9 ay (5), de-
ğişik genotipli Esmerlerde 37.61, 37.82, 35.60 ve 36.53 ay (6), Es-
kişehir Esmerlerde 34 ve 32 ay (l2), İsviçre'deki İsviçre
Esmerlerinde 34.4 ay (9), Güney Afrika'daki İsviçre Esmerlerde 29
ay (lO), yine Venezuella'daki ısviçre Esmerlerinde 32.9 ay (l3),
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Rusya'daki Latvian Esmerlerde 26.4-29 ay (16) olarak bildirilmiş-
tir. ,-

Servis peryodu (SP), Karacabey Esmerlerinde 157 gün (5),
Konya'daki farklı genotipli Es~erlerde ortalama 115.7 gün, Kara-
cabey Esmerlerinde 121.7 gün, ısviçre Esmerlerinde 104.1 gün (6),
Eskişehir Esmerlerinde ilk servis pery~u 111-105 .gün, ortalama
servis peryodu (SP) 105-11O gün (12), ısviçre'deki ısviçre Esmer-
lerinde 108-120 gün (9), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Holste-
inlerde sıcak havalarda 131-153 gün, serin havalarda 68 gün (7),
Hindistan'daki Sahiwal ineklerinde 155.8 gün (11), Ongole ırkında
251.4 gün (14) olarak bildirilmiştir.

Doğumdan sonraki ilk tohumlama aralığı (DSİTA), farklı ge-
notipli Esmer sığırlarda ortalama 80.9 gün, Karacabey Esmerlerin-
de 84 gün (6), Eskişehir Esmer sığırlarda 69-77 gün (12) olarak
saptanmıştır.

Gebelik oranı (GO), % 66.7-87.5 (1), % 84.5 (2), Karacabey
Esmerlerinde GO, 1. TGO, 2.TGO, 3.TGO sırasıyla %76.2, %63.2,
%20.9, %15.9 (5), Konya'daki Karacabey Esmerlerinde %72.1,
%69.9, %20.7, %6.3, %3.1 (6), Eskişehir Esmerlerde, aynı sırayla
%58-63, %68-57, %19-28, %4-11, %0-1 (12), GO Ingiltere'deki
Holsteinlarda %46-82 olmuştur (8).

Gebelik başına tohumlama sayısı (T/G), 2.1(2), İsviçre, Al-
man, Amerikan ve Karacabey Esmerlerinde 1.45, 1.44, 1.35 ve
~.68 (6), Eskişehir Esmerlerde 1.3~-1.61 (12), Hindistandaki melez
ısviçre Esmerlerde 1.53-2.77 (13), Ingiltere'deki Friesian düvelerde
2.2, daha sonraki 4 laktasyondakilerde 3.1, 2.9, 2.1, 1.8 (8) olarak
bulunmuştur.

Yavru atma oranı (YAO), Karacabey Harası Karacabey Es-
merlerde % 0.9 (5), Konya'daki Karacabey Esmerlerde %1, aynı
enstitünün diğer esmer ge~otiplerinde en yüksek Amerikan Esmer-
lerinde %2.6 Alman ve ısviçre Esmerlerinde sırasıyla %0.6 ve
%0.3 (6), Elazığ ve Susurluk Şeker Fabrikalarındaki Eskişehir Es-
merlerde %1.5-4.16 (L2) olarak elde edilmiştir.

Boğaların gebe bırakma oranları (GBO), Sultansuyu Hara-
sı'ndaki Esmer sığırlarda %73.68-95.45, I.TGBO %52.63-82.35
(3), Karacabey Esmerİ boğalara aİt GBO ve I.TGBO sırasıyla %
75-83.5 ve % 33.3-66.1 (6), aynı çalışmada boğalar için T/G, 1.46-
2.17 olarak bildirilmiştir.



GÖLE TAR. ış. KARACABEY ESMER SıÖIRLARININ DöLVERlM PERFORMANSı 77

Bo araştırmanın amacı, başta dölverimi olmak üzere.çeşit1i ve-
rimlerde yüksek düzeyde gerilemeden sikayet edilen Göle Tarım
İşletmesi'ndeki sorunlara önerilebilecek çözüm yollarını ortaya ko-
yabilmek için, halen işletmede yetiştirilen Karacabey Esmer sığır-
larının dölverim performanslarını incelemektir.

Materyal ve Metot

Araştırmanın materyalini 1989-1990 yıllarında Göle Tarım İş-
letmesinde yetiştirilen Karacabey Esmeri 154 inek ve düve ile 4
boğaya ait toplam 480 dölverimi kaydı oluşturmuştur.

İşletmede tohumlamalar, yörenin sert iklim koşullarının etkisi
altında olması nedeniyle, ilkbahar sonunda başlayıp, sonbahar baş-
langıcına kadar sürmüştür.

Araştınpada inek ve düveler için, ilk tohumlarna yaşı (İTY),
ilk gebelik yaşı (İGY), ilk buzağı1ama yaşı (İBY), sÜrünün ortala-
ma buzağılama yaşı (BY), ilk servis peryodu (İSP), ortalama servis
peryodu (SP), doğumdan sonraki ilk tohumlama aralığı (DSİTA),
doğumdan sonraki ilk ve son tohumlama aralığı (DSİST A), do-
ğumdan sonraki son tohumlama aralığı (DSST A), gebelik oranı
(GO), birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü tohumlamada gebelik oranı
(LTGO, 2.TGO, 3.TGO, 4.TGO), yavru atma oranı (YAO), aylara
göre tohumlama, gebelik ve doğum oranlannın dağılımı; boğalar
için, tohumladığı inek sayısı (TİS), tohumladığı düve sayısı (TDS),
gebe bırakma oranı (GBO), birinci tohumlamada gebe bırakma
oranı (LTGBO), birinci tohumlamada gebe bıraktığı inek ve düve
sayıları (LTGİS ve LTGDS), işletmede görülen genital hastalık ve
sorunlar yaşlara göre incelenmiştir. Araştırmanın amacı işletmenin
durumunu ortaya koyarak, ilerde yapılacak çalışmalara zemin ha-
zırlamak olduğu için, SP ve DSİT A gibi sürelere herhangi bir sınır-
lama getirilmemiştir.

Değerlendirmeler klasik istatistik hesaplama yöntemlerine gö-
re yapılmıştır (15).

Bulgular

İşletmedeki 154 inek ve düvenin yaş ortalaması 51.60 :t 0.19
ay, en az bir doğum yapmış ineklerin ortalama yaşları 66.90:t0.23
ay, düvelerin ortalama yaşlan 28.90:t 0.07 ay, hiç tohumlanmamış

•
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düvelerin yaş ortalaması ise 30.70:i:O.l2 ay olarak saptanmıştır
([ablol).

Tablo I. Karacabey Esmer~ inek ve düvelerin yaşlara göre dağılımı.
Yaşlar (ay) N' X :tSX

Toplam boğa altı inek ve düve 154 51.60 0.19

tnekler 90 66.90 0.23

Düveler 64 28.90 0.07

Hiç tohumlanmamış düveler 20 30.70 0.12

İTY. 27.50 :t 0.06 ay. İGY 28.00 :t 0.09 ay. İBY 39.00 :t 0.07
ay. BY 68.00:t0.22 ay olarak bulunmuştur (Tablo 2).

Tablo 2. İnek ve düvelerin bazı dölverim özeııikleri.

Dölverim özeııikleri N X :tSX'

İTY (ay) 43 27.50 0.06

İGY (ay) 33 28.00 0.09

İBY (ay) 30 39.00 0.07

BY (ay) 80 68.00 0.22

tsp (gün) 22 161.41 29.80

SP (gün) 55 218.64 25.81

DSİTA (gün) 66 186.00 22.00

DSİsTA (gün) 35 82.30 9.21

DSSTA (gün) 28 263.00 29.00

T/G 89 1.67 0.09

. İsp ve .SP sırasıyla 88.00:t1.67 gün ve 2~8.64:t25.8l gün;
nSIT A, nSISTA ve DSSTA. 186.00:t22.00 gün. 82.30:t9.21 gün
ve 263.00:t29.00 gün olarak elde edilmiştir (Tablo 2).

Tablo 3. İnek ve düvelerin bazı oransal dölverim özeııikleri.

Dölverim özeııikleri Sayı %

Toplam boğa altı inek ve düve 154
GO 89 57.80
1.TGO 52 33.77
2.TGO 26 16.88
3.TGO 7 4.55
4.TGO 4 2.61
YAO 2 2.25



Tablo 4. Düvelerde 1990 yılı için yaşlara göre ilk gebelik durumları.

Yaş Toplam İlk toh. ın 1. TGO 2. TGO 3.TGO 4. TGO T/G YAO
düve düve
sayısı sayısı Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % X :tSx Sayı %

2 43 26 23 53.50 18 41.90 4 5.30 1 2.33 - - 1.26 0.11 - -
3 19 16 LO 52.63 8 42.11 2 10.53 - - - - 1.43 0.12 1 10.00

4 2 1 - - - - - - - - - - - - - -

Tablo 5. İneklerde 1989 - 1990 yılları için yaşlara göre gebelik durumları.

Yaş Toplam Tohum. ın 1. TGO 2. TGO ı 3. TGO 4. TGO T/G YAO
inek inek

i Sayı %sayısı sayısı Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % X :tSx Sayı %

3 22 20 14 70.00 LO 50.00 2 10.00 1 5.00 t 5.00- 1.00 0.25 1 7.14

4 LO LO 8 80.00 3 30.00 4 40.00 i 33.33 - - 1.75 0.25 - - -

5 18 18 13 72.20 6 33.33 3 16.70 3 16.70 1 5.56 1.92 0.28 - -
6 9 9 7 77.78 4 44.44 2 22.22 1 11.11 - - 1.57 0.21 - -
7 LO LO 6 60.00 3 30.00 2 20.00 - - 1 10.00 1.83 0.21 - -
8 12 12 5 41.67 - - 4 33.33 - - 1 8.33 2.40 0.40 - -
9 3 3 1 33.33 - - 1 33.33 - - - - 2.00 0.00 - -
LO 5 5 2 40.00 - - 2 40.00 - - - - 2.00 0.00 - -
IL 1 1 - - - - - - - - - - - - . - -
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Genelde, gebelik oranı (GO), L.TGO, 2.TGO, 3.TGO, 4.TGO
sırasıyla %57.00, %33.77, %16.88, %4.55 ve %2.61 olarak saptan-
mıştır (Tablo 3).GO yaşlara göre incelendiğinde en yüksek 4 yaşlı
ineklerde (%80.00), en öüşük 9 yaşlı ineklerde (%33.33) olmuş- '
tur. Düvelerde en yüksek GO 2 yaşlılarda %53.50 olarak elde edil-
miştir (Tablo 4, 5). '

GO aylara göre incelendiğinde en fazla temmuz (%25.56), en
fazla doğum mayıs ayında (% 23.86), en fazla tohumlama da tem-
muz ayındadır (Tablo 6).

T / G genelde 1.67:t0.09 olarak saptanmıştır (Tablo 2). T / G
yaşlara göre incelendiğinde en az 3 yaşında birinci doğumunu yap-
mış ineklerde (l.00:t0.25), 2 yaşlı düvelerde (l.26:t0.ll); en çok
ise 8 yaşlı ineklerde (2.40:t0.40) olmuştur (Tablo 4, 5).

YAO % 2.25 tir. Sürüde meydana gelen iki' yavru atma olayı
da 3 yaşlı ve düvelerde görülmüştür. D'üvelerde bu oran % 10,
ineklerde ise %7.14 olmuştur (Tablo 3, 4, 5).

Çiftlikte yetiştirilen 4 Karacabey Esmeri boğadan en fazla to-
humlama sayısı 266 nolu boğaya aittir. Bu boğa 71 inek, 18 düve
olarak toplam 89 tohumlama yapmıştır. Buna karşılık en yüksek
gebe bırakma oranı (%56.58) ile 22/87 no~uboğaya ait olup, bu bo-
ğa tohumladığı ineklerin % 45.28 (GBIS), düvelerin % 82.61
(GBDS) ini gebe bırakmıştır. 1.TGBO ise en yüksek olarak 178/86
nolu boğada görülmüştür (Tablo 7).
Tablo 6. Düve ve ineklerde tohumlarna, gehelik ve buzağılamanın aylara göre dağılımı.

Aylar Tohumlama Gehelik Buzağılama
Sayı % Sayı % Sayı %

Aralık 1 0.43 - - 3 3.41
Ocak 2 0.87 - - 17 19.32
Şubat - - 1 1.11 6 6.82
Mart 13 5.65- 3 3.33 14 15.91
Nisan 15 6.52 3 3,33 18 20.45
Mayıs 40 17.39 11 12.22 .21 23.86
Haziran 35 15.22 10 11.11 9 10.23
Temmuz 44 19.13 23 25.56 - -

Ağustos 38 16.52 17 18.89 - -

Eylül 27 11.74 17 18.89 - -

Ekim 10 4.35 4 4.45 - -

Kasım i 5 2.18 1 1.11 - -i

i
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Tablo 7. Boğalann fertilite dununlan

BoğaNo: 178/86 _ 22/87 266 45/83

Dölverim özellikleri Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %
Yaptığı tohumlama 60 76 89 5
Tls 47 53 7l 4
TDS 13 23 18 1
GBO 16 26.67 43 56.58 28 31.46 2 50.00
GBIS 11 23.40 24 45.28 19 26.76 2 50.00
GBDS 5 38.46 19 82.61 9 50.00 - -
1.TGIS 6 54.55 12 50.00 8 42.11 - -
1.TGDS 5 100.00 16 66.67 5 55.56 - -

İşletmedeki dişi sığırlarda görülen çeşitli hastalıklar, yaşlara
göre Tablo 8 de gösterilmiştir.

Tablo 8. Dişi sığırlarda görülen genital ve diğer hastalıkların yaşlara göre dağılunı.

Hastalıklar: Metrit Ovaryum Hermafrodizm Para Diğer
Yaşlar kisti tüberküloz sorunlar

2 Yaşlılar 2 - - - -

3 " 1 - 1 1 2

4 " - - - - 2
5 " 1 2 - - 2
6 " - - - - 1

7 " - - - - 3

8 " - - - - 3

9 " 1 - - - -

10 " - - - - 3

11 " - - - - 1

Tartışma ve Sonuç

. Göle Tarım İşletmesinde yetiştirilen Karacabey Esmeri sığır-
larda İTY, İGY ve İBY yaşları kaynak bilgilere göre oldukça yük-
sek görülmüştür (1,2, 4, 5, 6, 9, 10, 12~ 13, 16). Nitekim SP de
Hindistan'daki Ongole ırkı için bildirilen değer dışında (14), diğer
kaynak bilgilere göre oldukça uzundur (5,6,7,9,11,12). Aynı şe-
kilde DSİTA da Türkiye'de Esmer ırküzerinde ,yapılmış diğer araş-
tırma sonuçlarından daha büyük değerlidir (6, 12).
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GO için de durum aynıdır. Bu araştırmada saptanan. bulgu,
kaynak bilgilerden daha düşüktür (1, 2, 5, 6, 12). Yalnız Ingilte-
re'deki Friesianlar üzerinde yapılmış bir çalışmada 4. generasyon-
daki inekler için bildirilen sonuç, bu araştırmada 4 yaşlı ineklerde
elde edilen bulguyla uyumlu görülmüştür (8). ı. TGO, 2. TGO, 3.
TGO ve 4. TGO için elde edilen bulgu kaynak bilgilere göre daha
düşüktür (6, 12).

T/G için genel ve yaşlara göre elde edilen bulgular, kaynak
bilgilere göre, oldukça düşük ya da yakın değerde görülmüştür (2,
6,8, 12, 13). T/G nin düşük ~eğerde olması gerçeği yansıtır nitelik-
te değildir. Çünkü SP ve DSITA değerleri çok uzundur.

YAO için elde edilen sonuç, Karacabey Harası Karacabey Es-
merleri ile Susurluk'taki Eskişehir Esmerlerinden daha büyüktür
(5, 12). Aynı bulgu Konya'daki Karacabey Esmerlerinden daha kü-
çüktür (6).

İşletmedeki 4 boğa için saptanan GBO ve 1. TGBO bulguları,
diğer araştırmalarda aynı ırk için saptanan değerlerin oldukça altın-
da görülmüştür (3, 6).

Göle Tarım İşletmesinde yetiştirilen Karacabey Esmeri sığır-
lardaki dölverim performansları, Türkiye'de başka çiftliklerde ye-
tiştirilen aynı genotipli Esmer sığırlara göre oldukça düşük görül-
müştjir. Işletmenin bulunduğu yörenin çok soğuk iklim
koşullarının etki altında bulunması, rasyonel bir besleme proğra~ll
için gerekli nitelik ve nicelik olarak teminini güçleştirmektedir. Iş-
letmede öncelikli olarak yem temininde karşılaşılan güçlükleringi-
derilmesi, yüksek düzeydeki dölverimi sorunlarının çözümlenme-
sinde, klinik tedaviye gerek duyulmayan bir önlem olabilir. Ayrıca
ineklerin düzenli aralıklarla rektal muayenelerle ovaryumların
kontrola alınması, infertilite ve sterilite sorunları olan ineklerin
saptanması, kısır hayvanların zaman kaybetmeksizin sağıtım ya da
damızlık dışı bırakma yoluna gidilmesini sağlayabilecektir. Böyle-
likle gebe olmayan kısır ve sorunlu inekJerin gereksiz yere beslen-
mesi önlenerek, yem giderlerinden büyük"'ölçüde tasarruf sağlana- .
.bilecektir.
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YÜKSEK ÇEVRE SICAKLlGININ YUMURT ACI TAVUKLAR ÜZERİNE
ETKİsi.ıl. BAZI FiZYOLOJİK ÖZELLİKLER

Ö. Poyraz. M. İnan •• A.Akcan.

The Effect of High Environmental Temperature on Layers. 2. Some Physiological Traits.

Summaıry: This investigation was held in two enviromental
temperatures,21 °e and 35 °e with two strains of White Leghorn
(normal-DWWL, dwarf-dwWL) and two strains of Fayoumi Fowl
(Gout-FG, nongout-FN).

The effects of high environmental temperatureon body tempe-
rature, hematocrit value, plasma total protein and plosma total
cholesterollevels were investiga,ted.

İn tne warm environment afor the FN, FG, DWWL, dwWL
groups, changing value for body temperature +0.3, +'0.1, O, +0.6
°e for hematocrit vaules +0.4, -{).2, -{).4, -2.8 %, for plasma
total protein -{).4, -{).8, +0.4, -{).1 mg/100 ml, for plasma total
cholesterol-9.5, -16.4, +37.8,-12.8 mg/100 ml were obtained
respectively. i

Özet: Araştırma 2]°e ve 35°e sıcaklıktaki iki kümeste yürü-
tülmüş, cücelik gen i taşıyan (dwWL) ve taşımayan (DWWL) iki
Beyaz Leghorn hattı ile Goutlu (FG) ve Gout'suz (FN) iki Fayoumi
hattı tavuk kullanılmıştır.

Araştırmq boyunca beden sıcaklığı, hematokl'if değer, plazma
total protein ve plazma total kolesterol düzeyleri üzerine yüksek
çevre sıcaklığının etkisi incelenmiştir.

İncelemeler sonunda FN, FG, DWWL ve dwWL genotiplerinin
yerleştirildiği ortamın sıcaklığı 2jOe den 35°e ye çıktığında yu-

*
**

Doç. Dr. A.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Ankara
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kardaki genoiip sırasına göre beden sıcaklığında +0.3, +0.1, O,
+0.6°C lik, hematokrit değer için % olarak +0.4, -0.2, -0.4, -
2.8 lik, plasma total protein düzeyinde -0.4, -0.8, +0.4, -0.1
mg/IOOmllik ve plazma total kolesterolü düzeyinde -9.5, -16.4,
+37.8 ve-12.8 mgllOOml lik değişmeler gözlenmiştir.

Giriş

Sıcak kanlı hayvanlardan olan kanatlılar vücut sıcaklığını belli .
bir düzeyde sabit tutma yeteneğindedirler. Bunu çevre sıcaklığına
bağlı olarak vücuttan ısı kaybederek, ya da vücutta ısıyı tutarak ba-
şanrlar (5, 7, 13).

Metabolizmanın gereği olarak bir taraftan canlılığın diğer ta-
raftan da verimin optimal düzeyde sürmesi için vücutta devamlı ısı
üretilip kullanılır. UTetilen bu ısının fazlası çeşitli yollarla (radyas-
yon, kondüksiyon, konveksiyon, buharlaşma, dışkılarna, yumurtla-
ma) dışarı atılır. Böylece vücudun normal sıcaklığı sürekli olarak
sabit tutulmağa çalışılır. Eğer çevre sıcaklığı rahatlık sınırları ve
konfor zonu dışına çıkarsa, vücut sıcaklığını dengelernek amacıyla
vücuttan ısı kaybı zorlaşır. Bu durumda hayvan çeşitli davranımsal
önlemler alarak vücut sıcaklığını optimum düzeyde tutmağa çalışır.
Bu davranımsal önlemlerin başlıcalan su tüketimini arttırmak, yem
tüketimini azaltmak, tüyleri kabartarak vücut yüzeyini genişlet-
mek, hareketleri azaltarak metabolik faaliyetleri minimize etmek
ve böylece ısı üretimini azaltmak, barınak içinde serin yerler ara-
mak ve nihayet çevre sıcaklığının artmasına bağlı olarak verimi dü-
şürmek ve hızlı solumağa başlamaktır (1,3,5,6, 7, 15). Eğer çevre
sıcaklığı çok yükselir ve serinletme yetersiz kalarak beden sıcaklığı
47.3°e ye çıkarsa hayvanlarda ölüm başlar (3, 13).

Yapılan çalışmalartavuklar için optimum beden sıcaklığının
41-42°e (2, 4, 5, 13) ve çevredeki konfor zonunun (rahatlık sıcak-
lığı= thermonötralizasyon aralığı) lO-20oe (3, 13, 15) olduğunu
göstermektedir.

Beden sıcaklığının çevre sıcaklığı ile doğrudan ilişkili olduğu
bir gerçektir (13). Bu nedenle değişik çevre sıcaklıklarından beden
sıcaklığının etkilenme düzeyinin belirlendi ği pekçok araştırma ya-
pılmıştır. Ahmad ve ark. (1967) Beyaz Leghom, New Hampshire
ve Delaware genotiplerinde beden sıcaklıklannda 21oc lik çevrede
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farklılık gözlemezken, 29.4°C ve 35°C lik çevrelerde genotip grup-
ları arasında istatistiksel önemde farklar gözlemişlerdir (P<0.05)
(1). Benzer şekilde Komiyama ve Ueno (1977) cüce ve normal
Leghomlar ve Fayoumi genotiplerinde beden sıcaklığı karşılaştır-
malannda cüce genotiplerin diğer genotiplerden 0.5-1°C daha dü-
şük rektal sıcaklık gösterdiğini belirlemişlerdir (9). Yine Komiya-
ma ve ark. (1979) tarafından yapılan bir başka çalışmada ısı
üretimi, CO2 üretimi ve 02 tüketimi yönünden metabolik vücut iri-
liği göz önüne alındığında genotipler arasında önemli farklar göz-
lenmiştir (P<0.05 ve P<O.O1) (8).

Yüksek çevre sıcaklığının etkisini azaltmağa yönelik olarak ta-
vuklann yem ve su alımını değiştirmesi, metabolik aktivitelerini de
değiştirmekte ve buna bağlı olarak bazı kan komponentlerinin dü-
zeyleri de değişmektedir.

Bu komponentlerden plazma total proteinlerinin düzeyini, nor-
mal çevre şartlarında, yumurtlayan tavuklarda Sturkie (1976) 4.38
mg/l00 ml, Poyraz (1988) 4.87 mg/l00 ml olarak bulurken, Free-
man (1984) bu düzeyin erkekte 4 mg/loo ml, dişide 5 mg/l00 ml
olduğunu açıklamıştır (4, 12, 15).

Plazma total kolesterol düzeyini ise Poyraz (1988) 121.34 mg/
100 ml olarak bildirirken, Freeman (1984) 80-130 mg/ıoO ml ola-
rak açıklamıştır (4, 12). Freeman (1984) hematokrit değeri de er-
keklerde % 40-45, dişilerde % 20-30 olarak belirtmiştir (4).

Yüksek çevre sıcaklığı yukanda normal değer olarak bildirilen
plazma protein, kolesterol düzeyleri ve hematokrit değeri de değiş-
tirmektedir. Nitekim Soliman ve Huston (1974) 30°C çevre sıcaklı-
ğında plazma kolesterol düzeyinin 8° ve 19°C çevrelerdekine göre
önemli derecede düştüğünü gözlemiştir (14).

Ueno ve ark. (1978) cüce ve normal Leghornlar ile Fayoumi
ve Silkie'lerde 16, 23 ve 30°C lik oda s,caklıklarında yaptıkları
gözlemlerde çevre sıcaklığının yükselmesi ile deri sıcaklığı, plaz-
ma total protein ve plazma total kolesterol düzeylerinin değiştiğini
saptamışlardır (16). Yine Ueno ve ark. (1977) hayvanların su tüke-
timini azaltmakla hematokrit değer ve plazma total proteinleri dü-
zeyinin değiştiğini, böylece beden sıcaklığı yönünden genotipler
arasında fark bulunamazken plazma proteini (% 4.3-5.3) ve hema-
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tokrit değer (% 42-47) bakımından genotipler arasında önemli
farklar (P<0.05) olduğunu belirlemişlerdir (17).

Bu çalışmada da yüksek çevre sıcaklığının (35°C) değişik ge-
notiplerden yumurtlayan tavuklarda beden sıcaklığı, hematokrit de-
ğer, plazma total protein ve plazma total kolesterol düzeylerindeki
etksini belirlemek amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Materyal: Araştırmada cücelik geni taşıyan dwarf (dwWL) ve
taşımayan normal (DWWL) iki beyaz Leghom hattı ve gout hasta-
lığı yönünde geliştirilmiş Fayoumi Gout (FG) ve gout olmayan Fa-
youmi Nongout (FN) olmak üzere iki Fayoumi hattına ait 59 adet
tavuk kullanılmıştır.

Metot: Uygulamalar Japonya'da National Institute of Animal
Industry'de (Tsukuba) bulunan tam çevre kontrollu iki deneme kü-
me sinde yürütülmüştür.

Birinde 21°C, diğerinde 35°C çevre sıcaklığı uygulanan dene-
me kümesierine yerleştirilen genotipler ve herbir alt gruptaki fert
sayısı tablo 1 de verilmiştir.

Tablo ı.Denemede kullanılan genotipler .ve grup sayılan

Genotip ııoc (n) 35°C (n)

Fayoumi Gout (FG) 5 LO
Fayoumi Nongout (FN) 5 9
Normal White Leghom (DWWL) 5 10

DwarfWhite Legnom (dwWL) 5 10

Bir hafta süren uygulama sırasında, araştırmanın başında ve
sonunda olmak üzere derin beden sıcaklığı, hematokrit değer, plaz-
ma total protein ve plazma total kolesterol düzeyleri bireysel ola-
rak belirlenmiştir.

Derin beden sıcaklığı ölçümlerinde digital okuyuculu bir ter-
mometre kullanılmıştır. Termometre rektumdan sokularak 1 dakika
beklenmiş ve digital okuyucudan sonuç alınmıştır. Beden sıcaklığı.
ölçümleri sabah saat 9.30 - 10.30 arasında yapılmıştır.
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Hematokrit değer ve plazma total protein ve total kolesterol öl-
çüml~ri için kan alımı beden sıcaklığı ölçümünün bitiminde yapıl-
mıştır. Mikrohematokrit yöntemle belirlenen hematokrit değer için
alınan kan kapillar tüplere doldurulup özel macunla uçlan kapatıl-
dıktan sonra kapalı ucu dışa gelecek şekilde özel santrifüj aletine
yerleştirilerek 1200 rpm de 5 dakika santrifüj edilmiş ve özel tablo-
dan çöktürülmüş hücre hacmi % olarak okunmuştur.

Plazma total protein ve total kolesterol düzeyi belirlemek için
yeterli sayıda enzim ve reaksiyon solüsyonlan içeren protein ve
kolesterol kitleri, Ra-BA Super marka Kolorimetre kullanılmıştır.
Bu amaçla heparinli bir enjektörle alınan kan LO dakika 1000
rpm'de santrifüj edilerek plazma aynımıştır.

Plazma total proteini için reaksiyon solüsyonu üzerine 0.05 ml
plazma eklenerek LO dakika süreyle 37°C de ısıtılmış ve kolorimet-
rede sonuç okunmuştur. Kolorimetrede reaksiyon numarası 02'dir

Plazma total kolesterolü için reaksiyon solüsyonu üzerine 0.02
ml plazma eklenerek kanştınlmıştır. Sonra üzerine 0.05 ml enzim
eklenerek 37°C de 20 dakika ısıtılarak sonuç okunmuştur. Kolori-
metrede reaksiyon numarası OTdir.

Elde edilen bireysel verilerden yararlanılarak genotipler, farklı
çevre sıcaklıklan bakımından ikili grup karşılaştırmasına (t-testi)
ve aynı çevre sıcaklığı bakımından tek yönlü variyans analizine ta-
bi tutulmuşlar, F değerinin önemli bulunduğu hallerde (P<0.05 ve
P<O.OI) genotip gruplan Duncan testi ile özel olarak karşılaştınl~
mışlardır (l8).

Bulgular

Beden Sıcaklığı: Farklı çevre sıcaklığının beden sıcaklığına et-
kisi, araştırma başlangıcında 21°C de tutulan ve uygulama süresi
olan 1 hafta boyunca 35°C lik çevre sıcaklığı uygulanan bir odada
yetiştirilen FN, FG, DWWL ve dwWL gruplannda incelenmiş, uy-
gulama süresince 21oC de tutulan aynı genotipler~ ait kontrol grup-
lannda belirlenen değerlerle karşılaştınımak üzere sonuçlar tablo 2
de verilmiştir.

21°C lik çevre sıcaklığında herbir genotipin kendine has olan
beden sıcaklığının 35°C lik çevrede birbirine benzer olmayan şe-
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kilde arttığı saptanmıştır. Nitekim normal Leghomlarda artış olma-
mışken, FG de 0.1 oC, FN de O.3°C ve dwWL de 0.6°C lik artışlar
belirlenmiştir. Genotiplerin genelolarak uygulama süresi sonunda
uygulama başında sahip oldukları beden' sıcaklığını korumayı ba-
şarmış oldukları kabul edilebilirse de, beden sıcaklığı istatistiksel
anlamda (P<O.Ol) artış gösteren cüce Leghomların başlangıçtaki
beden sıcaklığını koruyamayan tek genotip olduğu da tablo 2 den
gözlenmektedir.

Diğer taraftan 21°C lik çevre sıcaklığında beden sıcaklığı bakı-
~mından genotipler arası farklar önemli bulunurken (P<O.Ol), çevre
sıcaklığı 35°C ye çıktığında bu farklılıkların önemini kaybederek,
bütün genotiplerde beden sıcaklığının birbirine yaklaştığı belirlen-
miştir (tablo 2).

Uygulama süresince sıcaklığın değişmediği (21°C) kontrol
grubu ile 1 hafta süreyle 35°C lik yüksekçevre sıcaklığı etkisinde
kalan deneme grubunda uygulama sonuçları karşılaştırıldığında
FG hariç, tüm genotiplerde deneme sonu değerleri bakımından el-
de edilen değerlerin istatistikselolarak önemli olduğu anlaşılmak-
tadır (P<O.Ol) (Tablo 2).

Hematokrit Değer: Yüksek çevre sıcaklığının etkisiyle hema-
tokrit değerlerdeki değişimlerde FN, FG, DWWL ve dwWL geno-
tip gruplannda incelenmiş ve sonuçlar tablo 3 de verilmiştir.

Tablodan da gözlendiği gibi çevre sıcaklığının y'ükselmesi ile
tüm genotiplerde hematokrit değerde istatistiksel önemde olmayan
bir düşüş sözkonusudur.

Öte yandan gerek devamlı 21°C lik sıcaklığın hüküm sürdüğü
kontrolodasından, gerekse 35°C lik çevre sıcaklığının uygulandığı
deneme grubunda deneme başındaki hematokrit değerler bakımın-
dan gözlenen genotipik farklılıklar istatistiksel düzeyde önemli he-
saplanmış ve bu önem düzeyi deneme süresi sonunda da aynen kal-
mıştır.

Gerek deneme başında ve gerekse sonunda FN, FG ve DWWL
genotip gruplannın sahip oldukları hematokrit değer ortalamaları
birbirine yakın bulunurken, cücelerde 21°C de % 40.1 ve 35°C de
% 40.6 ile en yüksek değerler gözlenmiştir (Tablo 3).



Tablo 2. Yüksek çevre sıcaklığının beden sıcaklığına etkisi (oC)

KONTROL (21oC) DENEME (21oC - 35°C)
Genotip Gün t-

n X :t Sx Değişim t- n X :t S"X Değişim t-

I 5 4 \.4 0.09 9 41Ab 0.15 -
fN -0.5 * +0.3 -8 5 40.9b 0.14 9 4\.78 0.11 **

i 5 4\.0 0.12 Lo 4 1.3b 0.10 -
FG +004 - +0.1 -

8 5 41Ac 0.11 Lo 41AA 0.17 -

i 5 4\.0 0.15 O LO 4\.4.b 0.07 O *- -
DWWL

8 5 41.0b 0.09 Lo 4\.4A 0.06 **
i 5 4\.1 0.08 -0.6 * Lo 4O.6a 0.08 +0.6 ** **

dwWL
8 5 4O.5a 0.21 LO 4\.2A 0.05 **

F1 20 3.0 - 39 12.1 **
Genel

Fg 20 5.5 ** 39 2.9 *

*:P<0.05; **:P<o.oı; -: Önemli Değil
a, b, c ve A, B, C : Aynı sütunda faraklı harfleri taşıyan ortalamalar arası farklar önemlidir (P<0.05).

~

o'a-<
'">N
~z.
>z
?>
>
:><:
(j
>z



Tablo 3. Yüksek çevre sıcaklığının hematokrit değere etkisi (%)

KONTROL (2ıoC) DENEME (21°C - 35°C)
Genotip Gün t-n X :t Si( Değişim t- n X :t Sx Değişim t-

I 5 29.7a 1.46 9 29.3a 0.84 -
FN +2.3 - +004 -8 <i 1?M 1 R<i 9 29.7A 0.92 -

i 5 27.8a 0.33 O
Lo 28.5a 0.51 -RJ - -0.2 -

8 " ''7ll4 1 ?1 Lo 28.3A 0042 -
1 5 30.2a 0.94 Lo 29.2a 0.68 -004 -

DWWL
8 +0.2 - Lo 28.8A 1.83 -" 1rı A4 074 -
1 5 40.8b 2.26 Lo 43Ab 1.67 -

dwWl -0.7 ** -2.8 -8 5 40.IB 2.34 Lo 40.6B 1.89 -
Fı 20 16.7 ** 39 48.8 **Genel
Fs 20 10.3 ** 39 17.0 *

*:P<0.05; **: P<O.Ol; -: Önemli Değil
a, b, c ve A, B, C : Aynı sütunda faraklı harfleri taşıyan ortalamalar arası farklar önemlidir (P<0.05).
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Tablo 4. Yüksek çevre sıcaklığının plazma total proteinine etkisi (mg/lOO ml)

KONTROL (21°C) DENEME (21°C - 35°C)
Genotip Gün t-

n X :t Sx: Değişim t- n X :t Sx Değişim t-

L 5 4.6 0.23 9 5.Ob 0.19 -
FN +0.2 - 0.4 -

8 5 4.8 0.31 9 4.6 0.27 -
i

0.301 5 4.9 0.54 10 5.lb -
+0.14 ** -0.8 -FG

8 5 5.04 0.37 LO 4.3 0.18 -
1 5 4.8 0.24 LO 4.la 0.23. +0.4 -

DWWL
8 5 4.8 0.41 O - LO 4.5 0.24 - -

i 5 3.9 0.30 LO 4.8b O.~I *
dwWL +0.2 - -0.1 -

8 5 4.1 0.30 10 4.7 0.25

F1 20 1.75 39 3.55 *
Genel

Fg 20 1.31 39 0.54

*: P<0.05; **: P<O.OI; -: Önemli Değil
a, b, c ve A, B, C : Aynı sütunda faraklı harfleri taşıyan ortalamalar arası farklar önemlidir (P<0.05).
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Plazma Total Protein: Kan komponentlerinden plazma total
protein düzeyinde genotip gruplannda yüksek çevre sıcaklığının et-
kisi ile şekillenen değişmeler mg/lOO ml olarak belirlenmiş ve elde
edilen sonuçlar tablo 4 de verilmiştir.

Uygulama başındaki ve sonundaki değerlerin karşılaştınlma-
sında, kontrol grubunda total protein düzeyleri artış gösterirken,
deneme grubunda normal Leghomlar hariç, söz konusu özellikle il-
gili değerlerde istatistiksel önemde olmayan düşmeler olduğu göz-
lenmiştir.

En yüksek ve en düşük plazma protein düzeyi deneme başında
5.1 ile FO ve 4.1 ile DWWL genotiplerinde saptanırken, deneme
sonunda en yüksek ve en düşük değerler cüce ve FO genotiplerinde
bulunmuştur (tablo 4).

Plazma Total Kolesterol: Yüksek çevre sıcaklığının bir diğer
kan komponenti ol¥1 plazma total kolesterol düzeyi üzerindeki et-
kisi de yine değişik' genotip gruplannda mg/lOO ml olarak belirlen-
miş ve tablo 5 te verilmiştir.

Yüksek sıcaklıkla beraber plazma total kolesterol düzeylerinde
genotipler arasındaki farklar istatistiksel önem kazanmışsa da
(P<O.05), deneme başı değerleri esas alınarakher genotipin kendi
içinde gözlenen değişmelerin istatistiksel önemde olmadığı anla-
şılmaktadır (tablo 5). Diğeryandan genotipler arasındaki farkın
önemsiz kaldığı bir miktar değişim çevre sıcaklığının değişmediği
kontrol grubunda da saptanmıştır.

Tartışma

Yüksek çevre sıcaklığının etkisiyle yumurtacı tavuklann bazı
fizyolojik özelliklerindeki değişmelerin incelendiği bu araştırmada
FN, FO, DWWL ve dwWL genotiplerine ait gruplar kullanılmıştır.

Normaloda sıcaklığı olarak kabul edilen 2 ioC de tutulmakta
olan gruplara 1 hafta süreyle 35°C lik yüksek çevre sıcaklığı uygu-
lanmış ve fizyolojik özellikler olarak beden sıcaklığı, hematokrit
değer, plazma total protein ve plazma total kolesterol düzeyleri in-
celenmiştir.

Daha önce de bildirildiği gibi tavuklar homeiotermiktirler yani
değişen çevre koşullanna karşın beden sıcaklığını sabit tutabilme
yeteneğindedirler. Eğer hayvanlar rahatlık sıcaklığinın (LO-20°C)



Tablo 5. Yüksek çevre sıcaklığının plazma total kolesterolüne etkisi (mg/lOO ml)

KONTROL (21°C) DENEME (21 oC - 35°C)
Genolip Gün t-

n X :!: Sx Değişim i- n X :!: Sx Değişim i-

i 5 76.1 9.64 9 107.7 14.43 -
fN +27.9 -

98.2a
-9.5 -

8 5 104.0 10.03 9 8.78 -
i 5 98.9 15.53 LO 108.0 16.09 -

RJ -15.3 - -16.4 -
8 5 83.6 7.62 LO 91.6a 6.79 -
i 5 126.26 22.34 . LO 117.5 24.81 -+37.8

DWWL 8 5 134.8 16.68 +8.5 - LO 155.3b 15.57 - -
i 5 88.1 9.75 LO 141.9 19.31 -

dwWL +17.8 , - 129.lab
-12.8 -

8 5 105.9 30.09 LO 21.33 -

F1 20 2.0 - 39 0.7 -
Genel

Fs 20 1.31 39 4.12 *-
*: P<0.05; **: P<O.OI; -: önemli Değil
a, b, c ve A, B, C : Aynı sütunda faraklı harfleri ıaşıyan ortalamalar arası farklar önemlidir (P<0.05).
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dışındaki sıcaklıklara maruz kalırsa beden sıcaklığını sabit tutabil-
rnek için ısı üretimi ve ısı tüketimi hızlarını değiştirirler. Bu da ve-
rim özelliklerinin değişmesine yol açmaktadır. Bu çalışmada ta-
vuklar için oldukça yüksek olan 35°C lik çevre sıcaklığında
tavuklann beden sıcaklığındaki değişmeler değişik genotipler yö-
nünden ele alınmış ve çevre sıcaklığı 21°C de sabit tutulmuş bir
kontrol ünitesinde elde edilen değerlerle karşılaştınlmıştır (tablo
2). Tablodan da gözlendiği gibi deneme başında 21°C lik oda sı-
caklığında iken genotip grupların beden sıcaklıkları 41.7-40.6 ara-
sında olup deneme süresi sonunda da cüce genotip hariç, diğer ge-
notiplerde istatistiksel önem göstermeyecek düzeyde değişimler
olmuştur.

Kontrol grubunda 40.9-41.0-41.4 olan deneme sonu beden sı-
caklığı deneme grubunda 41.7-41.4-41.4 olmuştur. Bu değişmele-
rin istatistiksel önem taşımaları, hayvanların beden sıcaklığını sabit
tutmak (yükselmesini önlemek) için ısı üretimini azaltabilmiş
olduklarını düşündürmektedir. Cüce genotipte ise yüksek çevre
sıcaklığı karşısında derin beden sıcaklığının önemli düzeyde arttı-
ğı (P<O.Ol) gözlenmiştir. Benzer bir artış 21°C lik çevre sıcaklığı-
na sahip kontrol grubunda da (P<0.05) gözlenmektedir. Beden sı-
caklığındaki bu .çieğişim kısmen hematokrit değerde de kendini
göstermektedir. üzellikle ilk 3 genotipte deneme süresi sonunda
söz konusu değerlerin değişimi istatistiksel anlamda önem göster-
memiş-tir. Ancak, gerek kontrol ve gerekse deneme grubunda di-
ğer genotiplerde normal sınırlar (% 20-40) içinde olan hematokrit
değer cüce genotiplerde oldukça yüksek bir oranla (% 40.1-43.4)
genotipik farklılık oluşturmuştur (1, 8, 9, 11, 17).

Ueno et al (1977) normal ve cüce Leghornlar ve Fayoumilerle
yaptıklan bir çalışmada hematokrit değerin cücelerde diğer grupla-
ra göre önemli (P<O.O1) düzeyde yüksek olduğunu bildirirken (17),
yine Ueno et al (1978) çevre sıcaklığını yükseltmekle (23°C den
30°C ye) derin beden sıcaklığının cüce genotipte azalmış, normal
Leghorn ve Fayoumilerde biraz artmış olduğunu bildirmişlerdir
(16).

Plazma total protein ve total kolesterol düzeyleri bakımından
yüksek sıcaklık etkisiyle şekillenen farklılıklar istatistiksel yönden
önemsiz olup genellikle başlangıç değerinin biraz altına düşmeler
şeklinde görülmüştür (tablo 4 ve 5). Bu komponentlerin düzeyleri-
nin çevre sıcaklığı ile etkilendiği başka araştıncılar tarafından da
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bildirilmiştir (14, 16, 17). Değişim şekilleri bakımından bu araştın-
cıların bulguları (15,16) bu çalışmanın bulgularına benzerdir.

Bu komponentlerin normal düzeyleri protein 4-5 mg/100 ml
kolesterol 80-130 mg/100 ml olarak bildirilmekte (4, 12, 15) ise
de, bu düzeyler hayvanların üretim aşamasında olup olmaması ve
inceleme için kan alındığı saatte yem yemiş olup olmamasıyla da
ilgilidir (10). Her ne kadar kan alımları olabildiğince aynı saatte
yapılmışsa da, hayvanların yumurtladığı ya da ovulasyonun olup
olmadığı yönünden bir kontrol sağlanamamıştır. Çünkü tüm hay-
vanların aynı gün ve saatte yumurtlaması söz konusu olmamasına
karşılık kan alımı aynı gün ve saatte gerçekleştirilmiştir. Bu neden-
le bireysel değerlerde farklılıkların büyük olması 4~ğaldır ve bu da
ortalama değerleri bir miktar değiştirmektedir. üzellikle plazma
kolesterol düzeylerinin normal sınırların üzerinde bulunması hay-
vanların fizyolojik üretim döneminin farklılığına bağlanabilir.

AraştırmalUn daha önceki bölümünde sözkonusu grupların
yem-su tüketimi verilmişti (11). Bu sonuçlar da göz önüne alındı-
ğında su tüketimi artışının en yüksek (% 84.1) ve yem tüketimi
azalmasının (% 35.1) en düşük olduğu genotipin cüce genotip gu-
rubu olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda cüce genotipin daha
yüksek hematokrit değere sahip olması genotipe bağlı bir özellik
olmanın yanısıra, cüce genotipin, yem tüketimini pek fazla değiş-
tirmeden ve su tüketimini artırarak, metabolik faaliyetlerini aynen
devam ettirmiş olduğunu, bir diğer deyişle ısı üretimini kısmadığı-
nı düşündürmektedir. Bu nedenle de diğer genotiplere göre beden
sıcaklığı artışı da daha fazla bulunmuştur.

Beden sıcaklığı ve hematokrit değeri birarada değerlendirildi-
ğinde, tüm genotiplerde deneme başı beden sıcaklığı ve hematokrit
değerler yönünden genotipler arasında önemli (P<O.Ol) düzeyde
farklılık gözlenirken, yüksek sıcaklık uygulamasının sonunda ge-
rek beden sıcaklığı, gerekse hematokrit değerler, cüceler hariç be-
den sıcaklığında üst sınıra, hematokrit değerde alt sınıra yakın ol-
mak üzere birbirine yaklaşmıştır (tablo 2 ve 3).

Yüksek sıcaklığın etkisiyle tüm genotiplerde hematokrit değer
düşerken, FN lerde bir artış gözlenmektedir. Bu durumun sıcak
bölgelere (Mısır) ait yerli genotip olan Fayoumi (FN) lerin su tüke-
timlerinin de diğer genotiplere göre en az (%38.5) artışı göstermiş
olması (11) buna bağlı olarak dokulardaki su kaybının yeterince
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karşılanamamış olmasının bir sonucu olabileceğini düşündürmek-
tedir.

Genotip gruplarının yuksek sıcaklığa reaksiyonlarının değişik
olduğu birçok araşttrmacı tarafından bildirilmektedir.

Sonuç

Bir hafta süreyle 35°C lik yüksek çevre sıcaklığı etkisinde bı-
rakılan dört farklı genotip grubunda beden sıcaklığı, hematokrit de-
ğer, plazma total protein ve plazma total kolesterol düzeyleri gibi
fizyolojik özellikler incelenmiştir. Bu özelliklerden beden sıcal.<:lı-
ğında 21°C ve 35°C lik çevre sıcaklıklarında genotiplere özgü
farklılıklar bulunmakla beraber, çevre sıcaklığının 21°C ve 35°C
ye çıkışından sonra belli bir düzeyde yükseldiği ve bu yükselişte de
genotipik farklılığın etkisi olduğu saptanmışttr. Buna karşılık dü-
zeyleri genotipten genotipe değiştiği belirlenen hematokrit değer,
plazma total protein ve plazma total kolesterolün çevre sıcaklığı
yükselmesine bağlı olarak isatistiki anlamda bir değişimi sözkonu-
su olmamıştır.

çevrede oldukça büyük sayılabilecek sıcaklık artışına rağmen,
anılan fizyolojik özelliklerdeki değişimin sınırlı düzeyde kalması,
araştırmanın birinci bölümünde incelenen verim özelliklerinde şe-
killenen değişmelerin gerçekleşebilmiş olmasına bağlanmışttr.
Çünkü beden sıcaklığının sabit tutulabilmesi, ancak metabolik
olayların hızını değiştirecek şekilde verimlerden kalite ve kantite
olarak belirli oranlarda vazgeçmekle mümkün olabileceği, bu ba-
kımdan farklı genotiplerin bulunduğu ve özellikle subtropik ve tro-
pik bölgelerde bu genotiplerden yararlanmanın mümkün olabilece-
ği sonucuna vanımıştır.
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