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YÜKSEK ÇEVRE SIC-'\KLIQININ Yl!~T ACı TAVUKLAR
UZERINE ETKISI

1- BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ

ö. Poyraz* Mjnan** A.Akcan*

The Effect of High Environmental Temperature on Layer Hens. 1- Some Production
Traits

Summary : This investigation was held in two environmental
temperatures; 21 and 35 Oc with two strains of Fayoumi Fowl
(Fayoumi Gout - FG, Fayoumi Nongout - FN) and two strains of
White Leghorn (normal-DWWL, dwarf-dwWL).The effects of high
temperature on the body weight, feed consumption, water con-
sumption, egg weight, egg shell weight, egg shell thickness, frac-
ture force traits were investigated. In the warm environment for
the FN, FG, DWWL, dwWL groups, less body weight estimates in
the rates of 18.0 %,12.4 %,11.5 %,3.9 % and lessfeed consump-
tion estimates in the rates of 53.0 %, 60.5 %,57.4 %,35.1 %, less
egg w.eight estimates in the rates of 7.8 %, 13.3 %, 14.5 %, 6.6 %
and less egg shell weight in the rates of 29.6%, 39.2 %, 26.7 %,
9.4 % and less egg shell thickness in the rates of 24.2 %,33.3 %,
14.4 %,2.3 % were obtained respectively.Water consumptionfig-
ures were high for the some groups in the warm environment in the
rates of 38.5 %, 61.6 %, 79.6 %, 84.1% respectively. Fracture
force estimates were also low in the warm environment for the FN,
FG, DWWL groups in the rates of 31.7 %, 39.8 % and 24.2 % re-
spectively./n conclussion, dwarf white Leghorns (dwWL) were bet-
ter than the others in high temperature.
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Özet : Araştırma 21 OC ve 35 OC sıcaklıktakı iki kümeste yürü-
tülmüş, Gout'a duyarlı (FG) ve dirençli (FN) iki Fayoumi hattı ile
cücelik geni taşıyan (dwWL) ve taşımayan (DWWL) iki Leghorn
hattı tavuk kullanılmıştır.

Araştırma boyunca canlı ağırlık, yem ve su tüketimi, yumurta
ağırlığı, yumurta kabuk ağırlığı, kabuk kalınlığı ve kırılma direnci
üzerine yüksek ısının etkisi incelenmiştir.

İncelemeler sonunda FN, FG, DWWL ve dwWL genotiplerinin
yetiştirildiği ortamın sıcaklığı 21 OC den 35 OC ye çıktığında yuka-
rıdaki genotip sırasına göre canlı ağırlığın % 18.0, 12.4, 115 ve
3.9; yem tüketiminin % 53.0, 60.5,57.4 ve 35.1; yumurta ağırlığı-
nın % 7.8, 133, 145 ve 6.6; yumurta kabuk kalınlığının % 24.2,
33.3, 14.4 ve 2.3; kabuk ağırlığının % 29.6, 392, 26.7 ve 9.4 ve kı-
rılma direncinin (dwWL hariç ) % 31.7. 39.8 ve 24.2 oranında
azaldığı, buna karşılık su tüketiminin aynı sıra ile %38.5, 61.6,
79.6 ve 84.1 oranında arttığı saptanmıştır. Incelenen özellikler ba-
kımından çevre sıcaklık grupları ile genotip grupları arasındaki
farklar genellikle istatistik önemde bulunmuş (p < 0.05; p < 0.01)
ve cüce Leghorn hattının yüksek çevre sıcaklığına en dirençli oldu-
ğu belirlenmiştir.

Giriş

Kanatlı hayvanlar homeiotermiktirler yani derin beden sıcaklı-
ğını nisbeten sabit bir düzeyde sürdürürler. Bu özellik çevre sıcak-
lığı ile önemli düzeylerde etkilenmektedir. Hayvanlar çevre sıcak-
lığının olumsuz etkil.çrinden korunmak için davranışsal
reaksiyonlar gösterirler.' Omeğin aşın soğuk dönemlerde yem tü-
ketimini arttırmak, birbirlerine sokulmak, aktivitelerini arttırmak;
aşın sıcaklarda ise bunun tam tersi davranışlar olumsuz çevre sı-
caklığına gösterilen en yaygın reaksiyonlardır (9,20).

Diğer taraftan çevre sıcaklığına uyum sağlama (aklimasyon,
adaptasyon) türlere, ırklara, hatta aynı ırka ait ailelere göre değişen
bir düzeydedir (8,24). Bu yeteneğin de etkisi ile değişik genotipler-
de verim performansları yalnızca değişik genotipik verim gücü ile
değil, aynı zamanda farklı çevre sıcaklığına bağlı olarak da değiş-
mektedir.
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Tavukçulukta optimum çevre sıcaklığı (konforzonu) kuluçka-
dan çıkıştan itibaren y~tiştirmenin değişik dönemlerine göre deği-
şen değerler gösterir. Intensif yetiştiricilik sırasında her ne kadar
yetiştirme dönemlerine göre gereken ısı düzenlemesi yapılmaya
özen gösterilirse de kümes dışı hava sıcaklığının ekstrem değerler-
de seyretmesi kümes içinde ısıtma ya da serinletme yönünde önlem
almayı gerektirir. Yetiştirme sırasında karşılaşılan sorunlann çoğu
bu önlemlerin yeterince alınamaması ile ilişkilidir.

Tropikal iklim kuşağında bulunan ülkelerde ise sözkonusu
problemlerle en üst düzeyde karşılaşılır ve bunlann çözümü büyük
ölçüde yatınma dayalı masraflara bağlıdır. Bu nedenle yüksek çev-
re sıcaklığının tavuklardaki etkilerinin incelenmesine ve olumsuz-
luklann giderilmesine yönelik araştırmalar önem kazanmaktadır.

Yüksek çevre sıcaklığının tavuklara etkisi yönünden yapılan
birçok çalışmada yüksek çevre sıcaklığına uyum (adaptasyon) ye-
teneğinin farklı ırkıarda, hatta aynı ırka ait ailelerde farklı olduğu
bildirilmektedir (8, 24, 25). Bu nedenle yüksek çevre sıcaklığına
duyarlı ve dirençli hatlann seleksiyonuna bile gidilmiştir (3,4,5).
Bu arada yapılan araştırmalar yüksek sıcaklığın canlı ağırlık ve bü-
yüme hızını olumsuz etkilediğini göstermiştir (3,11,19). Ancak
yüksek çevre sıcaklığına dirençli genotipler yüksek çevre sıcaklı-
ğında yetiştirildiklerinde canlı ağırlık kaybının daha fazla olduğu
da bildirilmektedir (19, 23, 24).

Sıcaklık stresinin kanatlılara etkilerini ortaya koymağa yönelik
araştırmalann çoğunda sözkonusu stresin kendisini en fazla yem
tüketiminin azalması v~ su tüketiminin artması şeklinde gösterdiği
ortaya konmuştur (7, 10, 15, 17,23). Ancak sıcaklık stresinin etki-
sinin genotipten genotiJ)e değişebildiği gerçeği de yapılan araştır-
mal"nn bir başka sonucudur (1,2, 12, 14,24,25). Sıcaklık stresine
bağlı olarak yem tüketiminin azalması, su tüketiminin artması, vü-
cut sıcaklığının yükselmesi, solunum sayısının artması gibi temel
fizyolojik fonksiyon değişikliklerinin bu fizyolojik fonksiyonlann
kısmen veya tamamen katılımıyla şekillenen değişik verim özellik-
lerini ve 'hatta yaşama gücünü etkilemesi kaçınılmazdır (4, 7, 23).

Bu araştırmada kullanılan materyalle ilgili sözkonusu verim
özelliklerinin başında yem ve su tüketiminin yanısıra yumurta veri-
mi ve yumurta özellikİeri gelmektedir. Bu araştırmada 12 OC ve 35
OC lik çevre sıcaklıklannda tutulan yumurtlama dönemindeki deği-
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şik genotiplerden tavuklann bazı verim özelliklerinin incelenmesi
amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Materyal: Araştırmada gout hastalığı yönünde geliştirilmiş
Fayoumi Gout (FG) ve gut'a dirençli Fayoumi Nongout (FN) ol-
mak üzere iki Fayoumi hattı ile cücelik geni taşıyan (dwWL) ve ta-
şımayan (DWWL) iki Beyaz Leghom hattına ait 59 adet tavuk kul-
lanılmıştır.

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

Birinde 2ıoc, diğerinde 35 oC çevre sıcaklığı uygulanan de-
neme kümesIerine yerleştirilen genotipler ve herbir alt gruptaki fert
sayısı tablo ıde verilmiştir.

Tablo ı. Denemede kullanılan genotipler ve grup sayılan

Genotip 2ı Oc 35 Oc
(n) (n)

Fayoumi Gout (FG) 5 ıo
Fayoumi Nongoul (FN) 5 9
Dwarf White Leghom (dwWL) 5 10

Normal White Lcghom (DWWL) 5 10

Bir hafta süren uygulama sırasında; uygulamanın başında ve
sonunda olmak üzere canlı ağırlık tammlan, günlük olarak verilen
ve tüketilmeyen yem ve su miktarlan bireyselolarak belirlenmiştir.
Deneme süresince elde edi.len yumurtalarda yumurta ağırlığı, kırıl-
ma direnci, kabuk ağırlığı ve kabuk kalınlığı ölçümleri yapılmıştır.
Canlı ağırlık, yem ve su tartımlannda ıgrama, yumurta ve kabuk
tartımlannda 1 miligrama hassas teraziler, kınlma direnci ölçümle-
rinde kınlma direnci ölçüm aleti (Quasi-Statik Compressor Tester),
kabuk kalınlığı ölçümlerinde ise dijital mikrometre kullanılmıştır.

Elde edilen bireysel verilerden yararlanılarak genotipler, farklı
çevre sıcaklıkları bakımından ikili grup karşılaştırmasına (t-testi)
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ve aynı çevre sıcaklığı bakımından tek yönlü variyans analizine ta-
bi tutulmuşlar, F değerinin önemli bulunduğu hallerde (P < 0.05 ve
P < 0.01) genotip gruplan Duncan testi ile özelolarak karşılaştınl-
mışlardır (22).

Bulgular
a) Canlı Ağırlık:
Araştırmada kullanılan yumurtalama dönemindeki tavuklann

canlı ağırlıkları tartılarak belirlenmiş ve dört genotip grubunun
ortalamaları 21 OC ve 35 OC çevre sıcaklığına göre tablo 2 de veril-
miştir. Her iki oda sıcaklığında bir hafta süren araştırma sonundaki
canlı ağırlık düzeyleri, 8 nci gün değeri olarak her genotip grubun-
da tablo 2 deki 1 nci gün değerleri altında gösterilmiştir.

Araştırmada 1 nci gün ağırlığına göre saptanan canlı ağırlık
değişim sonu !rıan da değişim oranı halinde tablo 2 de verilmiştir.

Tablo 2 incelendiğinde 21 OC lik oda sıcaklığında cüceler ha-
riç öteki 3 genotip grubunda canlı ağırlık bir hafta içerisinde FN,
FG, DWWL sırasına göre % 9.1, %5.6 ve % 5.8 oranında azalmış-
tır. Sözkonusu azalmalann FN ve DWWL genotip gruplannda ista-
tistiki önemde oldukları saptanmıştır (P< 0.05). Buna karşılık 35
oC lik oda sıcaklığında tüm genotip gruplannda canlı ağırlıklar 21
oC ye göre daha fazla azalmış ve birinci güne göre canlı ağırlık
kaybı istatistikman yüksek düzeyde bulunmuştur (P < 0.01). Farklı
sıcaklıklarda tutulan aynı genotipler karşılaştırıldığında 1 nci gün
değerleri bakımından genotip içi çevre sıcaklığı arası farklılıklar is-
tatistiksel olarak önem göstermezken, 8 nci gün ağırlığında FN ve
DWWL genotiplerinde odalararası farklar önemli (P < 0.05), FG
ve dwWL gruplarında önemsiz bulunmuştur.

h) Yem Tüketimi:

Bir hafta süren inceleme döneminde her birey için verilen, tü-
ketilen ve tüketilmeyen yem miktarlan günlük olarak belirlenmiş
ve sonuçlarla ilgili ortalama değerler genotipler ile çevre sıcaklığı-
na göre düzenlenerek tablo 3 de gösterilmiştir.

21 OC çevre sıcaklığı altında bulunan dört farklı genatipin gün-
lük ortalama yem tüketim düzeyleri bakımından sahip olduğu de-
ğerler önemli derecede farklı bulunmuştur (P < 0.01). Buna karşı-



Tablo2. Farklı çevre sıcaklıklannda genotip gruplarında canlı ağırlık (gram)

21 Oc 35 Oc

Değişim
t-(2l OC) Değişim °% x :t Si( %

t-(35 c) t-Gün n x :t Si( n
-- --_ .. --

FN i 5 1334a 68.82 9 1300a 36.24 -
5 1212A 47.24 -9.1 + 9 I066A 34.07 -18.0 ++8 +- -- -- - - -- -.-

FG i 5 1562c 63.59 Lo 1648b 48.57 -
5 1475C 24.80 -5.6 - -12.4 ++8 Lo 1444B 45.90 -

-- ------ - ------- -- -
DWWL i 5 1566c 73.12 Lo 1499c 36.74 -

8 5 1496C 51.00
-5.8 + Lo 1327C 43.15 - 11.5 ++ +

----- -_._- -
DwWL i 5 974b 41.42 Lo ıoold 16.83 -

5 97l:1B 39.83 -H>.4
Lo 962A 24.00 -3.9 ++8 - -

- - --
F_ i ++ ++

8 ++ ++
+ : P < 0.05; ++: P < 0.01; -: Önemli değil
a, b, c ve A, B, C:Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arası farklar önemlidir (p < 0.05).



30 Ö.POYRAZ-M. İNAN - A. AKCAN

lık günlük yem tüketimi bakımından her genotip için 35 OC de elde
edilen değerler arası farklar önemsizdir. ate yandan hemen hemen
tüm genotip gruplarında günlük yem tüketimi çevre sıcaklığının
artmasına bağlı olarak azalmıştır. Sözkonusu azalmalar her genotip
grubunda yüksek düzeyde önemli hesaplanmıştır (P <0.01). Çevre
sıcaklığına bağlı olarak yem tüketiminde azalma düzeyi cüce geno-
tipte en az, Fayoumi Gout'larda en yüksek bulunmuştur.

Tablo 3. Farklı çevre sıcaklıklarında genoıip gruplarında yem tükeıimi (gram)

21 Oc 3SoC

Genoıip n x :t Si( n x i Si( Fark % ı-

FN 5 64.05ab 17.09 9 30.08ah 3.28 -53.0 +

Ri 5 81.85b 12.32 LO 32.33ab 1.80 -60.5 ++

DWWL 5 92.70h 5.23 LO 39.53b 6.25 -57.4 ++

dwWL 5 37.45a 2.71 LO 24.3aa 2.39 -37.1 ++
F_ +

+: 1'<0.05 ++: 1'<0.01 - : Önemli değil
a.b. c : Aynı süıunda farklı harfler ıaşıyan ortalamalar arası farklar önemli (1'<0.05).

c) Su Tüketimi:
Farklı çevre sıcaklıklarında tutulan farklı genotiplerden tavuk-

ların su tüketimlerine ait ortalama değerler tablo 4 te verilmiştir.

Tablo 4. Farklı çevre sıcaklıklarında genoıip grupların su ıüketimi (gram)
--".'--

21°C 35 Oc

Genatip n x :t Si( n X- i Sx Fark % t-
----------- ------

FN 5 73.45ah 17.45 9 119.47a 7.05 +38.5 +

Ri 5 108.00h 13.17 10 174.47a 14.95 ffil.6 +

DWWL 5 161.43c 12.08 LO 289.97b 46.44 +79.6

dwWL 5 55.90a 12.82 10 102.90a 16.69 +84.1
F_ ++ ++

.._--_._"-- ..---_._---~-----_._.
+ : 1'<0.05 ++: 1'<0.01 -: Önemli değil
a.b. c : Aynı süıunda farklı harfleri ıaşıyan gruplara ait ortalamalar arası farklar önem-
li (1'<0.05).
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Tablo 3 ve 4 birlikte değerlendirilirse, aynı çevre sıcaklığında
tutulan farklı genotiplerin su tüketim değerleri yem tüketim değer-
lerine benzerlik göstermektedir. Buna göre gerek 21oC, gerekse 35
oC lik sıcaklıklarda su tüketimi bakımından genotip sırası çoktan
aza doğru DWWL-FN-FG-dwWL şeklinde olmuş ve genotip
grupları arasındaki farklar önemli bulunmuştur (P<O.OI). Ancak
çevre sıcaklığının artmasına bağlı olarak tüketilen su miktarı da
tüm genotip gruplarında dikkati çekecek şekilde artmış, FN ve FG
genotiplerinde gerçekleşen artışların istatistiksel anlamda olduğu
saptanmıştır (P<O.05).

d)Yumurta Özellikleri:
I. Yumurta Ağırlığı:
Afaştırmada iki farklı çevre sıcaklığı altında incelenen dört

farklı genotipe ait aynı yaşlı tavukların yumurta ağırlığı ile ilgili
ortalama değerleri tablo 5 te verilmiştir.

Tablo 5. Farklı çevre sıcaklıklarında genoıip gruplarında yumurta ağırlıkları (gram)

21 Oc 35 Oc
Genotip n x :t S~ n x :t Sx Fark % t-

FN 3 46.lb 2.13 7 42.5bc 1.02 7.8

FG 4 51.8c 0.90 9 44.9c 0.89 13.3 ++

DWWL 5 46.3b 1.29 6 39.6b 0.49 14.5 ++

dwWL 2 36.5a 0.60 3 34.la 1.94 6.6

F- ++ ++

+: P<0.05 ++: P<O.OI - : Onemli değil
a.b. c : Aynı sillunda farklı harneri taşıyan ortalamalar arası farklar önemli (P<0.05).

Tablo 5 te görüldüğü gibi aynı yaşlı değişik genotip grupların-
da inceleme döneminde her iki çevre sıcaklığı altında elde edilen
yumurtaların ortalama ağırlıkları farklı olup, yapılan variyans ana-
lizinde ortalama yumurta ağırlığı bakımından farklar istatistikman
yüksek düzeyde önemli hesaplanmıştır (P<O.OI).

Farklı çevresıcaklığı altında tutulan aynı genotip gruplarında
yumurta ağırlığı bakımından tablo 5 incelendiğinde ise FN ve
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dwWL genotip gruplarında yumurta ağırlığı yüksek çevre sıcaklı-
ğından önemli düzeyde etkilenmezken, FG ve DWWL'Iarda yu-
murta ağırlığının % i3-14 düzeyinde azaldığı saptanmıştır
(P<O.OI).

2) Yumurta Kahuk Kalınlığı:

Bir hafta süreyle farklı çevre sıcaklıklarında tutulan dört ayrı
genotipten elde edilen her bir yumurtanın kabuk kalınlıkları mikro-
metre ile ölçülerek saptanmış ve bireysel verilerden elde edilen or-
talama kabuk kalınlığı değerleri tablo 6 da özetlenmiştir.

Tablo 6. Farklı çevre sıcaklıklarında genotip gruplarında yumurta kabuk kalınlığı (mm)
------ - _. ---

21 Oc 35 Oc

Genotip n i( İ Si( n x :t Sx Azalma % t-
---_._--
FN ] O.32]a 0.031 7 0.245 0.014 24.2 +

RJ 4 O.:l57a 0.010 9 0.238 0.014 3].3 ++

DWWL 5 0.326a 0.008 6 0.279 0.012 14.4 +

dwWL 2 0.256b 0.006 ] 0.250 0.17 2.3

F_ +

+ : P<0.05 ++: P<O.OI -: Önemli değil
a.b. c : Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arası farklar önemli (P<0.05).

12 ce lik ortamda yetiştirilen dört farklı genotip grubunda elde
edilen yumurtaların kabuk kalınlıkları 0.256-0.356 mm arasında
değişmiştir. Oda sıcaklığında tutulan genotip grupların ürettikleri
yumurtaların kabuk kalınlıkları genotipten genotipe değişmekte
olup, genotip grupları arası farklar önemli hesaplanırken (P<O.05),
yüksek sıcaklıktaki çevrede tutulanlar arasında önemli bir farklılık
gözlenememiştir.

Buna karşılık, çevre sıcaklığının artmasına bağlı olarak tüm
genotip gruplarında kabuk kalınlıklarının azaldığı tablo 6 dan anla-
şılmaktadır. Bu durum genotip gruplarının kendi aralarında çevre
sıcaklığı bakımından karşılaştırıldığında daha belirgin olarak orta-
ya çıkmaktadır. Ancak FN, FG, DWWL genotip gruplarında çevre
sıcaklığı artışına bağlı olarak gerçekleşen kabuk incelmesi istatis-
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tiksel yönden önemli bulunurken (P<0.05 ve P<O.01), cüce geno-
tiplerdeki azalma sadece 6 mikron (% 2.3) düzeyinde olmuştur.

3) Yumurta Kabuk Ağırlığı:

Kabuk kalınlığı değerleri kabuğun herhangi dört noktasından
(sivri ve küt uçlar ve ekvatorial düzlemde) alınan ölçüm sonuçları
olduğundan tüm yumurta kitlesindeki kabuk miktarı hakkında sı-
nırlı düzeyde bilgi vermektedir. Tüm kabuk miktarı ve bu noktadan
hareketle kalsiyum metabolizması hakkında fikir edinebilmek için
toplam kabuk miktarının bilinmesinde yarar vardır. ınceleme döne-
minde elde edilen yumurtaların kabuklan yıkanıp kurutularak tar-
tılmış ve elde edilen sonuçlar genotipler ve çevre sıcaklıklarına gö-
re tablo 7 de verilmiştir.

Tablo 7. Farklı çevre sıcaklıklarında genalip gruplarında yumurta kabuk kalınlığı (gram)

21 Oc 35 Oc
Genolip n x :t Si n x :t Si Azalma % t-

FN 3 4.46b 0.57 7 3.14 0.25 29.6 +

FG 4 5.33b 0.15 9 3.24 0.23 39.2 ++

DWWL 5 4.53b 0.02 6 3.32 0.18 26.7 ++

dwWL 2 2.98a 0.10 3 2.70 0.25 9.4

F_ ++

+: P<0.05 ++ : P<O.Ol -: Onemli değil
a,b, c : Aynı sülunda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arası farklar önemli (P<0.05).

Yumurta kabukağırlığı bakımından genotip grupları incelendi-
ğinde en yüksek kabuk ağırlığının FG'larda, en düşüğünün ise cü-
celerde (dwWL) tartıldığı, yumurta kabuk ağırlığı bakımından ge-
notip grupları arası farkların yüksek düzeyde önemli oduğu
(P<O.O 1) hesaplanmıştır.

Oda sıcaklığında gözlenen genotipik farklılıkların, yüksek (35
OC) çevre sıcaklığında tutulan gruplarda ortadan kalktığı ve cüceler
hariç, tüm genotip gruplarında kabuk ağırlığının önemli ölçüde
azaldığı (P <0.05 ve P<O.Ol) tablo 7 den anlaşılmaktadır.
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İnceleme döneminde elde edilen yumurtalarda kınlma direnci
ölçüm sonuçları tablo 8 de verilmiştir.

Tablo 8. Farklı çevre sıcaklıklarında genoıip gruplarında kınlma direnci (kg)

21 Oc 35 Oc

Genoıip n x :t Sx n x :t Sx A7.alma% 1-
- -----_.

FN 3 3.03b 0.32 6 2ma 0.20 31.7 +

RJ 4 3.79c 0.24 7 2.2800 O.IS 29.8 ++

DWWL 5 3.64lıc 0.12 4 2.76b 0.27 24.2 +

dwWL 2 2.04a 0.04 3 0.28a 0.26 -2.0

r'- ++
------ -~_ ..._-----
+: P<0.05 ++: P<O.OI - : Önemli değil
a,h, c : Aynı sülunda farklı harfleri laşıyan ortalamalar arası farklar önemli (P<0.05).

Kırılma direnci özelliğinde de normal çevre sıcaklığında tutu-
lan genotip gruplar arası farklılıklar istatistiki önemde bulunmuş-
lardır (P<O.OI). Buna karşılık yüksek sıcaklıkta tutulan genotip
gruplar arası farklar önemsiz çıkmıştır.

Değişik genotip grupları normal ve yüksek çevre sıcaklıkları
bakımından kendi içlerinde karşılaştırıldıklarında ise, cüceler hariç
genelde yüksek çevre sıcaklığ:nın kırılma direnci özelliğini % 24-
40 arasında azalttığı saptanmıştır. Cücelerde ise farklı sıcaklık or-
talamaları arasındaki farkın önemsiz olmasına karşılık öteki üç ge-
notip grubunun tersine çevre sıcaklığının artmasına paralelolarak
kırılma direnci de artmıştır.

Tartışma

Çevre sıcaklık düzeyleri farklı olan iki kümeste sıcaklık dışın-
daki çevre şartları aynı ve sabit düzeyde kontrol altında tutulmuş-
tur. Bu şartlar altında dört farklı genatipten hayvanlarda sürdürü-
len araştırmada 21 oC ve 35°C lik çevre sıcaklıklarında bir hafta
içinde 21 OC deki dwWL genotip grubu hariç % 3.9 ile % 18 ara-
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sında değişen canlı ağırlık kayıpları saptanmıştır. Bu sonuç her iki
çevre sıcaklığına ait olup, farklı sıcaklık düzeylerindeki kayıplar
incelendiğinde 35 oC deki canlı ağırlık kaybı 21 oC de tutulan ge-
notiplere göre daha yüksek bulunmuştur. tık bakışta 21 oC konfor
zonu olarak kabul edildiğinde bu çevre sıcaklığında canlı ağırlık
kaybının şekillenmemesi beklenir. Ancak 21°C de cücelerde ağır-
lık kazancı gözleııirken öteki genotip gruplarında %5.6 - %9.1 dü-
zeyinde ağırlık kaybının şekillenmesi 21°C nin FN, FG, DWWL
genotipleri için hala yüksek bir çeVTesıcaklığı olabileceğini düşün-
dürmektedir. Nitekim yumurtlama dönemine girmiş tavuklarda
konfor zonu 15-18°C olarak bildirilmektedir (7,20). 21°C ve 35°C
lik çevre sıcaklıklarında genotip grupları karşılaştınldığında 21°C
ye göre 35°C deki azalmalar sadece FN ve DWWL genotip grupla-
nnda istatistiki önem göstermektedir (P<0.05).

Bu araştırmada tüm genotip gruplarında yüksek çevre sıcaklı-
ğının etkisiyle şekillenen canlı ağırlık kaybı ile ilgili sonuçlar ka-
natlılarda yapılan bu yönlü araştırmaların sonuçlarıyla uyum halin-
dedir (l, 3, 11). Farklı genotiplerin yüksek çeVTe sıcaklığından
canlı ağırlıkların muhafaza edilmesi açısından farklı reaksiyon
gösterdiğini ortaya koyan çalışmalar bu araştırma sonuçlarını des-
tekler niteliktedir (1, 8, 19, 24).

Araştırma sırasında bireyselolarak beslenen tavuklarca tüketi-
len yem ve su miktarları günlük ortalama değerler halinde sıcaklık-
lar ve genotipler üzerinden tablo 3 ve 4 de gösterilmiştir. Genel
olarak çevre sıcaklığının 21°C den 35°C ye çıkması ile tüm geno-
tiplerde yem tüketimi önemli düzeyde (P<0.05 ve P<O.01) azalır-
ken, su tüketimi artmıştır. Gerek yem tüketimi, gerek su tüketimi
bakımından 21°C lik çevre' sıcaklığında genotip grupları sahip 01-
duklan genotipik özelliğe bağlı olarak çevre sıcaklığına farklı reak-
siyon gösterirken (P<0.05 veP<O.Ol), çevre sıcaklığının 35°C ye
çıkması ile yem tüketimleri en düşük düzeye düşmüş ve tüketim
değerleri bakımından genotipler arası farklar ortadan kalkmış, buna
karşılık su tüketim düzeylerinde genotipler arası farklar korunmuş-
tur (P<O.OI). Su tüketiminde meydana gelen artış % 84.1 - %38.5
arasında değişmiş ve en yüksek değere cüceler sahip olmuştur.
Leghornlarda su tüketiminin Fayoumilere göre yüksek bulunması-
na karşılık, Leghom gruplarındaki grup içi varyasyon un büyüklüğü
ırk içi kümesler arası su tüketimi farklarının önemsiz bulunmasına
neden olmuştur.
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Bu araştırmada çevre sıcaklığının yükselmesi halinde yem tü-
ketiminde azalma ve su tüketiminde artma şeklinde saptanan so-
nuçlar Hamid ve ark. (1978), Ueno ve ark. (1978) mn bulgulanyla
uyumludur (10,21).

Çevre sıcaklığının yükselmesine bağlı olarak yem ve su tüketi-
minde şekillenen davranış değişikliklerinin genotipten genotipe de-
ğiştiği şeklinde olan değişik araştırma sonuçlan (12, 14, 16,21,25)
bu çalışmada da saptanmıştır.

210C ve 350C lik çevre sıcaklıklannda yetiştirilen tavuklann
ürettikleri yumurtalara ait değişik özelliklerle ilgili değerler tablo
5-8 de verilmiştir. Bu tablolann incelenmesinden tüm genotipler-
de 21°C de her ırkın kendine has olan yumurta ağırlığı düzeyinin
(P <0.0 i) çevre sıcaklığının 350C ye çıkmasıyla %6.6 - %14.5 ara-
sında azaldığı saptanmıştır.

Diğer tarafta!,!, ergin tavuklar için bile yüksek sayılabilecek
350C lik çevre sıcaklığında yumurta kabuk ağırlığı bakımından
210C lik oda sıcaklığında gözlenen genotipik farklılıklar ortadan
kalkarken, cüceler hariç tüm genotip gruplannda kabuk ağırlığının
önemli ölçüde azaldığı (P<0.05, P<O.Ol) görülmektedir (tabl07).
Genotip gruplan arasındaki bu farklılık bir ölçüde yumurta büyük-
lüğünün genotipten genotipe değişmesine bağlanabilir. Nitekim yu-
murta ağırlığı ile yumurta kabuk ağırlığı arasında beııi bir ilişki söz
konusudure 18) ve artan yumurta iriliğine bağlı olarak kabuk ağırlı-
ğında beııi bir artış beklenebilir. Bu nedenle sıcak stresinin etkisi-
nin en iyi şekilde ortaya konması belirli noktalarda kabuk kalınlığı-
nın ölçülmesiyle mümkündür. Bu amaçla yapılan kalınlık
ölçümlerinde 21°C de tutulan tavuklann yumurta kabuk kalınlığı
farklılığı üzerinde genotipin önemli düzeyde etkili olduğu saptan-
mıştır. Buna karşılık çevre sıcaklığının 35°C ye yükselmesiyle tüm
genotip gruplannda kabuk incelmiştir. Fakat söz konusu incelme
cücelerde %9.4 iken öteki genotip gruplannda birbirine yakın dü-
zeyde ve %27 ile %40 arasında şekillenmiştir.

Cücelerin sahip olduğu bu özellik sayesinde yumurtanın kınl-
ma direnci büyük ölçüde korunurken öteki genotip gruplannda yu-
murtalar daha dirençsiz hale gelmiştir.

Ahmad ve ark. (ı 967), Deaton ve ark.( ı 98 ı), Koçak ve Gönül
(ı 978), Wilson ve ark.( ı 972) kanatlılarda yüksek çevre sıcaklığı-



YüKSEK ÇEVRE SICAKUÖININ YUMURTACı TAVUKLAR üzERlNE ETKİSI 37

nın yumurta verim özelliklerini olumsuz etkilediğini bildirmektedir
(I, 6, 13,23) ki bu çalışmanın bulgulanyla oldukça benzerlik gös-
termektedir.

Sonuç

Araştırma sırasında elde edilen bulgulardan hareketle genel
olarak fizyolojik olgunluğa ulaşmış olan tavuklar için 2 ioC nin az
da olsa canlı ağırlık gelişimini olumsuz etkilediği, 35°C nın ise
yem tüketimini azaltarak canlı ağırlık kaybını önemli düzeye çıkar-
dığı söylenebilir.

Canlılarda ve bu arada tavuklarda metabolik ve fizyolojik
fonksiyonlar bir bütündür. Yetiştirme sırasında uygulanan yüksek
çevre sıcaklığının metabolizmayı ve canlı ağırlık gelişimini etkile-
diği gibi bu araştırmada ele alınan yumurta ağırlığı ve yumurta ka-
buk özelliklerini de etkilediği ve bu etkinin genellikle tüm geno-
tiplerde olumsuz ypnde gerçekleştiği saptanmıştır. Ancak farklı
genotipler yüksek çevre ısısından önemli düzeyde farklı etkilen-
mişlerdir. Bu durum tropik ve subtropik bölgelerde yapılacak ta-
vuk yetiştiriciliği sırasında normal ve kaliteli verim elde etme açı-
sından yüksek çevre sıcaklığına dayanıklı hatlann kullanılmasıyla
sorunlann büyük ölçüde çözümlenebileceğinin bir göstergesi sayı-
labilir.
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