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Özet: 
Bu çalışmada, erkek kuzularda karkas özelliklerinin tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi için ultrason kullanım etkinliği 
ve bu karakterlerin tahmini üzerine yaş ve genotip etkileri araştırılmıştır. Araştırma, 40 baş Karakaş ve (Ile de France x 
Akkaraman (G1)) x Karakaş (F1) (IDFAK) melezi kuzu üzerinde yürütülmüştür. Ayrıca, kuzular iki farklı kesim yaşı 
grubuna (22 (EK) ve 37 (GK) haftalık yaşlarda) ayrılarak incelenmiştir. M.longissimus dorsi (göz kası, MLD) alanı 
(MLDA) ve derinliği (MLDD) ile MLD üzerindeki yağ kalınlığı (FT) 12 ve 13. kaburgalar arasındaki bölge üzerinden 
ultrason kullanılarak ölçülmüştür. Kuzular ultrason ölçümleri alındıktan bir gün sonra kesilmiştir. Gerçek MLDA, ultrason 
ile ölçülen bölge üzerinden asetat kağıdı üzerine çizildikten sonra planimetre ile hesaplanmıştır. Gerçek FT ve MLDD 
ölçüleri yine aynı bölge üzerinden kumpas yardımıyla ölçülmüştür. FT ve MLDA’na ilişkin ultrason ölçümleri sırasıyla 
genotip ve yaş gruplarında farklılık göstermiştir (P<0.01). Karakaş ve GK gruplarında ultrasonik MLDD ile gerçek MLDD 
arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (sırasıyla r=0.38, P<0.05 ve r=0.59, P<0.05). Ultrasonik FT ve gerçek MLDA 
ölçüleri arasında negatif korelasyon olduğu saptanmıştır (r=-0.59, P<0.05). Korelasyon analizleri genel olarak ultrasonik 
ölçümlerin; kesimhane ağırlığı, karkas özellikleri ve gerçek MLD ölçüleri ile istatistik olarak önemli olmayan 
korelasyonlara sahip olduğunu göstermiştir. MLDA, MLDD ve FT’nin tahmini için kesimhane ağırlığı ve ultrasonik 
ölçümlerin bağımsız değişken olarak birlikte alındığı çoklu regresyon eşitlikleri için R2 değerleri 0.16 ile 0.63 arasında 
sıralanmıştır. GK grubunda bu değerler 0.47 ile 0.63 arasında değişmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, 37 
haftalık yaşta gerçek MLDA, MLDD ve FT değerleri için kuzular arasındaki farklılığın tanımlanmasında ultrasonik 
ölçümler ve kesimhane ağırlığı değerlerinin birlikte kullanılabileceği anlaşılmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Ultrason, yaş, genotip, kesim, yağ kalınlığı, karkas 

 

Abstract: 
The use of ultrasound for the prediction of carcass composition in male lambs: 

effects of age and genotype 
In this study, the efficiency of using ultrasound for prediction and evaluate of carcass composition and the effects of age 
and genotype on prediction of these characteristics in male lambs were investigated. Data were obtained on 40 Karakaş 
and its crosses (F1) (IDFAK) with Ile de France x Akkaraman (G1) male lambs. In addition, data of lambs at two different 
slaughter ages (22 (EK) and 37 (GK) week) were evaluated. The depth (MLDD) and area (MLDA) of M.longissimus 
dorsi (MLD) and fat thickness (FT) over MLD between the 12th and 13th ribs were measured using B-Mode ultrasound 
scanner. The lambs were slaughtered one day after ultrasound measurements were taken. The actual  MLDA was 
measured over the same points by tracing onto acetate paper and calculated using a planimeter. The actual FT and 
MLDD were measured on the carcass with a caliper. The ultrasound measurements of FT and the MLDD were different 
(P<0.01) between the lamb genotype and the lamb age groups, respectively. In the Karakaş and GK groups, positive 
correlation were found between ultrasonic MLDD and actual MLDD (r = 0.38, P<0.05 and r = 0.59, P<0.05, 
respectively). And, the negative correlation was found between ultrasonic FT and actual MLDA (r=-0.59, P<0.05) in the 
GK group. In general, correlation analysis suggested that ultrasonic measurements were not-significantly correlated with 
slaughter weights, carcass characteristics and actual MLD measurements. Multiple regression equations for predicting 
MLDA, MLDD and FT using slaughter weight and ultrasonic measurements when independent variable had R2 values 
ranging from 0.05 to 0.63. Multiple regression equations for predicting these characteristics had R2 values ranging from 
0.47 to 0.63 in GK group. Ultrasonic measurements and live weights was useful for identifying differences among lambs 
at 37 week of ages for MLDA, MLDD and FT over MLD.  
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Giriş 

Canlı hayvanlarda karkas özelliklerinin tahmini, 
dolayısı ile damızlık seçimi veya kesim çağının 
saptanması için nispeten hızlı, kolay, ucuz ve 
hayvana zarar vermeyen yöntemler tercih 
edilmektedir. Hayvanlarda karkas 
kompozisyonunun tahmini için sonda yöntemi, 
bilgisayarlı tomografi yöntemi, elektronik et ölçüm 
aygıtı, potasyum-40 yöntemi, dilusyon yöntemi, 
bazal oksijen tüketimi ve kreatinin atılımı yöntemi, 
bioelektriksel rezistans yöntemi, manyetik rezonans 
görüntüleme yöntemi gibi (Berg ve ark., 1997; 
Stanford ve ark., 1998; Kor ve Ertuğrul, 2000) 
birkaç yöntem geliştirilmiş olmasına karşın henüz 
in-vivo tekniklerin hiçbirinin yeterli güvenirliği 
sağlamadığı bildirilmiştir. Canlı hayvanlarda karkas 
kompozisyonu için kullanılan yöntemlerin gerçek 
ölçüler ile ilişkisinin yüksek olması, tekrar ölçüm 
durumunda doğruluğunun ve benzerliğinin yüksek 
olması, ölçümü yapan kişiler değişse de ilk ölçüm 
değeri ile benzerliğin yüksek olması, uygulanan 
yöntemin karkas değerini düşürmemesi ve hayvana 
zarar vermemesi, kolay ve hızlı uygulanabilmesi ve 
maliyetinin düşük olması gerekmektedir (Stanford 
ve ark., 1998; Kor ve Ertuğrul, 2000). Bilimsel 
araştırma çalışmalarında tahmin doğruluğu yüksek 
olan ancak zaman, laboratuar olanakları ve maliyet 
bakımından kullanımı sınırlı olan bilgisayarlı 
tomografi ve manyetik rezonans gibi ileri düzeyde 
görüntü analiz teknikleri üzerinde de durulmuştur 
(Berg ve ark., 1997; Stanford ve ark., 1998; 
Glasbey ve ark., 1996; Hopkins ve ark., 2004). 

Ultrason teknolojisi 1950’li yıllardan itibaren 
özellikle canlı hayvanlarda kabuk yağı kalınlığının 
ölçülmesi ve tahminlenmesi için kullanılmaya 
başlanmıştır. 1980’li yılların başında B-mod 
ultrason ve bilgisayar teknolojisinin gelişimi, vücut 
kaslarının derinliği ve alanının ölçümüne olanak 
sağlamıştır (Fernandez ve ark., 1998; Mahgoub, 
1998; Stanford ve ark., 1998). Ultrason teknolojisi 
canlı hayvanlarda karkas özelliklerinin hızlı, 
hayvana zarar vermeksizin ve ekonomik bir şekilde 
tahmin edilmesi olanağını sağlaması bakımından 
kullanılabilmektedir (Brethour, 2000a; Stanford ve 
ark., 2001; Puntila ve ark., 2002). Canlı 
hayvanlarda ultrasonik ölçümlerin, yetiştirici 
açısından bir hayvanın en uygun kesim yada 
pazarlama çağının tahmini ve üretim endüstrisinde 
bazı karkas özelliklerinin ıslahı amacıyla ölçüm 
kriterlerine göre seleksiyon yapılmasını sağlaması 
bakımından pratiksel önemi bulunmaktadır 
(Stanford ve ark., 1995; Carr ve ark., 2002; Puntila 
ve ark., 2002). Canlı hayvanlarda karkas 
özelliklerinin tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi 
için sığır (Stouffer ve ark., 1989; Brethour, 1992; 
Griffin ve ark., 1999; Brethour, 2000a; Brethour, 
2000b; Reverter ve ark., 2000), koyun (McEwan ve 
ark., 1984; Edwards ve ark., 1989; Conington ve 
ark., 1995; Bishop ve ark., 1996; Fernandez ve 
ark., 1997), domuz (Kanis ve ark., 1986; Terry ve 

ark., 1989) ve keçilerde (Stanford ve ark., 1995; 
Carr ve ark., 2002) ultrason teknolojisinin 
kullanılabilirliğinin ortaya koyulmasına yönelik 
çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla koyun ve 
keçilerde, sığır ve domuza oranla daha sınırlı 
düzeyde çalışma yapılmıştır. Bu konuda özellikle 
koyunlar üzerinde yürütülen çalışmalarda çelişkili 
sonuçlar elde edilmiş ve bazı çalışmalarda (Hamby 
ve ark., 1986; Leymaster ve ark., 1985; Fortin ve 
Shrestha, 1986; Delfa ve ark., 1991) ultrasonun 
belirtilen amaçlarla sınırlı veya hiç kullanılamaz 
özelliğe sahip olduğu bildirilmiştir. Bu durum, çeşitli 
araştırıcılar tarafından domuz ve sığıra kıyasla 
koyunlarda kabuk yağı kalınlığı ve göz kası 
alanının küçük olmasına, bireyler arasında 
varyasyonun az olmasına, kabuk yağı tabakasının 
koyunlarda yumuşak ve hareketli olmasına ve 
ölçümleri güçleştiren yapağı varlığına bağlanmıştır 
(Purchas ve Beach, 1981; Houghton ve Turlington, 
1992). Ancak, Fernandez ve ark. (1997) ve 
Stanford ve ark. (2001) ultrasonun canlı kuzularda 
kabuk yağı kalınlığı ve göz kası alanının yeterli 
doğrulukta tahmini için kullanılabileceğini 
bildirmişlerdir. Genel olarak karkas özelliklerinin 
tahmininde ultrason ölçümlerinin doğruluğu 
hayvanın türüne, yaşına, cinsiyetine, ırkına, 
ağırlığına, kullanılan ultrason teknolojisine ve/veya 
teknik eleman yetenek ve deneyimine bağlı 
olmaktadır (Houghton ve Turlington, 1992; 
Brethour, 2000b).  

Ultrason teknolojisi etçi sığır ırklarında ve 
domuzlarda karkas özelliklerinin ıslahı için önemli 
bir araç olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 
Her ne kadar ultrason koyunlarda sınırlı olarak 
kullanılsa da subjektif yöntemlere oranla karkas 
kalite özellikleri için özgün değerlendirme olanağı 
sağlayabilmektedir. Ancak karkas özelliklerinin 
tahmini için ultrason ekipmanının maliyeti ve 
ölçümlerde iş gücü sarfiyatı düşünüldüğünde 
ultrason uygulamaları da çok sık yapılamamakta ve 
genellikle bir sürüde yılda bir defa 
gerçekleştirilebilmektedir (Stanford ve ark., 2001). 
Bir sürü içinde kuzulama tarihlerinin geniş bir 
zamana yayılması sonucu, ultrason uygulamaları 
yapıldığı sırada sürüdeki kuzular arasında yaş ve 
ağırlık bakımından oldukça geniş bir varyasyon 
gözlenebilecektir. Herhangi bir ırkta en iyi tahmin 
olanağını sağlayabilecek ve kuzular arasındaki 
genetik farklılıkları belirleme şansını artırabilecek 
ortalama yaş ve ağırlığın belirlenmesi önemli 
olacaktır (Stanford ve ark., 2001). 

Bu çalışmada, Karakaş ve Ile de France x 
Akkaraman (G1) x Karakaş (F1) (IDFAK) melezi 
erkek kuzularda karkas özelliklerinin tahmin 
edilmesi ve değerlendirilmesi için ultrason kullanım 
etkinliği ve bu karakterlerin tahmini üzerine yaş ve 
genotip etkileri araştırılmıştır. 
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Materyal ve Yöntem 

Araştırmanın hayvan materyalini 40 baş Karakaş 
ve Ile de France x Akkaraman (G1) x Karakaş (F1) 
melezi (IDFAK) erkek kuzu oluşturmuştur. Kuzular 
24 baş Karakaş ve 16 baş IDFAK olmak üzere iki 
genotip grubu ve erken (EK=22 haftalık) ve geç 
(GK=37 haftalık) kesim yaşı gruplarına ayrılarak 
incelenmiştir. 

Ultrason ölçümleri kesimden bir gün önce 
gerçekleştirilmiştir. Kuzularda ultrasonik ölçümler 
öncesi ölçüm bölgesi üzerindeki yapağılar 
kırkılmıştır. Hayvanların sol tarafından olmak üzere 
5 MHz ayarlı linear convex prob kullanılarak B-mod 
ultrason (Concept/MCV, Dynamic imaging Ltd., 
Scotland, UK) aracılığıyla 12 ve 13. kaburgalar 
arası bölge üzerinden M.longissimus dorsi alanı 
(göz kası, MLDA), göz kası derinliği  (MLDD) ve bu 
kas üzerindeki kabuk yağı kalınlığı (FT) ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir. Hayvanlarda kesimhane 
ağırlıkları (KA) 24 saatlik açlık periyodundan sonra 
kesim öncesinde saptanmıştır (Cengiz ve ark., 
1989; Eliçin ve ark., 1989). Kesim işlemi 
gerçekleştirildikten sonra elde edilen karkaslar +4 
°C’de 24 saat süre ile dinlendirilmeye bırakılmıştır. 
Daha sonra soğuk karkas ağırlıkları (SKA), böbrek 
ve leğen yağları ağırlıkları (BLY) ve kuyruk yağı 
ağırlıkları (KUA) tartılarak saptanmıştır. Soğuk 
karkas gövde boyunca simetrik olarak ikiye 
bölünmüş ve sol yarım karkas üzerinde 6 ve 12. 
kaburgalar arasındaki pirzola bölgesi ayrılmıştır 
(Colomer-Rocher ve ark., 1987). Pirzola bölgesi 
üzerinden 12 ve 13. kaburgalar arasındaki bölgede 
yer alan göz kası alanı aydinger kağıdı kullanılarak 
çizilmiş, daha sonra bu çizimler planimetre 
kullanılarak gerçek gözkası alanları hesaplanmıştır. 
Göz kası derinliği ve bu kas üzerinde yer alan 
kabuk yağı kalınlığı metal kumpas kullanılarak 
ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Pirzola bölgesinde kas 

oranı ve kabuk yağı oranı değerleri fiziksel analiz 
yöntemi ile belirlenmiştir (More O’Ferral ve Timon, 
1977). Karkas randımanı (KR) kesimhane ağırlığı 
ile soğuk karkas ağırlığı değerleri kullanılarak 
hesaplanmıştır (Cengiz ve ark., 1989). 

Elde edilen veriler kesimhane yaşı ve genotip 
grupları için varyans analizine tabi tutulmuştur. 
Ortalamaların karşılaştırılması için Student T-test 
kullanılmıştır (SAS, 1998). Genotip ve kesim yaşı 
grupları içinde kısmi korelasyon katsayılarının 
hesaplanması ve çoklu regresyon analizleri SAS 
paket programı kullanılarak yapılmıştır (SAS, 
1998).  

Bulgular 

Genotip ve yaş gruplarında ultrasonik ve gerçek 
karkas ölçüleri ve karkas özelliklerine ilişkin 
değerler Çizelge 1’de verilmiştir. IDFAK ve Karakaş 
kuzularında sırasıyla MLDA 14.54±0.88 ve 
13.81±0.55 cm², MLDD 3.06±0.18 ve 2.93±0.08 cm 
ve FT 1.46±0.11 ve 1.73±0.08 mm; IDFAK ve 
Karakaş kuzularında aynı özelliklere ait ultrasonik 
ölçümlere ilişkin değerler sırasıyla 13.36±0.21 ve 
12.52±0.33 cm², 2.08±0.10 ve 2.19±0.14 cm, 
1.27±0.08 ve 1.68±0.06 mm olarak saptanmıştır. 
Bu özelliklerden ultrasonik FT bakımından gruplar 
arasında gözlenen farklılığın istatistik olarak önemli 
olduğu saptanmıştır (P<0.01). EK ve GK 
gruplarında MLDA 14.24±0.68 ve 13.85±0.55 cm², 
MLDD 2.98±0.12 ve 2.99±0.11 cm ve FT 1.54±0.08 
ve 1.76±0.11 mm; bu gruplarda aynı özelliklere ait 
ultrasonik değerler sırasıyla 13.53±0.19 ve 
11.60±0.32 cm², 2.18±0.10 ve 2.08±0.20 cm ve 
1.41±0.07 ve 1.71±0.07 mm olarak saptanmıştır. 
Ultrasonik MLDA bakımından kesim yaşı grupları 
arasında gözlenen farklılığın istatistik olarak önemli 
olduğu saptanmıştır (P<0.01). 

 

Çizelge 1. Genotip (IDFAK ve Karakaş) ve kesimhane yaşı (EK ve GK) gruplarında gerçek ve ultrasonik ölçüler ve 
karkas özelliklerine ilişkin değerler (ortalama ± s.h.) 

Genotip grupları Yaş grupları  
Özellikler IDFAK 

(n=16) 
Karakaş 
(n=24) 

EK 
(n=26) 

GK 
(n=14) 

Ultrasonik ve gerçek ölçüler 
Göz kası alanı (cm²) 14.58±0.99 13.80±0.64 14.14±0.62 14.24±1.03 
Göz kası derinliği (cm) 3.14±0.17 2.92±0.11 2.95±0.11 3.10±0.18 
Kabuk yağı kalınlığı (mm) 1.49±0.13 1.72±0.09 1.57±0.08 1.65±0.14 
Ultrasonik göz kası alanı (cm²) 12.26±0.34 12.70±0.22 13.58±0.21** 11.38±0.35** 
Ultrasonik göz kası derinliği (cm) 1.96±0.19 2.21±0.12 2.21±0.12 1.96±0.20 
Ultrasonik kabuk yağı kalınlığı (mm) 1.31±0.10** 1.68±0.06** 1.45±0.06 1.53±0.10 
Kesimhane ağırlığı, karkas ağırlığı, yağ ağırlıkları (kg), karkas randımanı ve oranlar (%) 
Kesimhane ağırlığı 27.34±1.61** 34.30±0.81** 29.62±1.22 35.06±1.09 
Soğuk karkas ağırlığı 12.51±0.89** 16.30±0.46** 13.86±0.68 16.50±0.67 
Karkas randımanı  45.39±0.76** 47.42±0.47** 46.47±0.57 46.86±0.70 
Kuyruksuz karkas randımanı 42.83±0.72** 38.06±0.68** 41.65±0.55* 36.85±1.01* 
Böbrek ve leğen yağları ağırlığı 0.121±0.02 0.076±0.007 0.114±0.013* 0.057±0.006* 
Kuyruk yağı ağırlığı 0.728±0.11** 3.25±0.20** 1.54±0.24* 3.54±0.28* 
Kas oranı 44.94±0.89        44.66±0.81 44.71±0.63 44.89±1.27 
Kabuk yağı oranı 10.11±1.01       9.63±0.74 10.46±0.73 8.63±0.99 

* ve ** ; Aynı satırda gruplar arasındaki farklılılar sırasıyla P < 0.05 veya P < 0.01 düzeyinde önemlidir.  
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Genotip ve yaş grupları içinde ultrasonik ölçüler ve 
kesimhane yaşı ile ele alınan diğer özellikler 
arasındaki  kısmi korelasyon katsayılarına ve 
önemlilik düzeylerine ilişkin değerler Çizelge 2’de 
verilmiştir. Karakaş kuzularında ultrasonik MLDD 
ile gerçek MLDD değeri (P<0.05) ve ultrasonik 
MLDA ile KKR değerleri arasında  pozitif (P<0.01), 
ultrasonik MLDA ile KA değeri arasında negatif 
(P<0.05) korelasyon olduğu saptanmıştır. EK 

grubunda ultrasonik FT ile KA değeri (P<0.05) ve 
KKR (P<0.05) değeri arasında sırasıyla pozitif ve 
negatif korelasyon olduğu saptanmıştır. Çizelge 
2’de GK grubunda ultrasonik MLDA değeri ile KKR 
değeri (P<0.05), ultrasonik MLDD ile gerçek MLDD 
(P<0.05), ultrasonik FT ile KA (P<0.05) arasında 
pozitif ve ultrasonik FT ile gerçek MLDA değeri 
arasında negatif (P<0.05) korelasyon olduğu 
görülmektedir. 

 

Çizelge 2. Genotip ve kesim yaşı gruplarında ultrasonik ve gerçek karkas ölçüleri arasındaki kısmi korelasyon katsayıları
Özellikler FT MLDA MLDD SKA KR BLY KUA KKR KASOR KABY 
Genotip           
IDFAK           
Ultrasonik MLDA -0.087 0.128 0.326 0.303 0.106 0.258 0.274 0.034 0.027   0.235 
Ultrasonik MLDD -0.217 -0.009 0.096 0.037 -0.171 0.010 0.051 -0.192 -0.194   0.117 
Ultrasonik FT 0.083 0.192 -0.179 0.076 -0.167 -0.090 0.044 -0.183 -0.240   0.172 
Kesimhane Ağırlığı 0.503* 0.526* 0.384 0.976** 0.547* 0.797** 0.672** 0.425 -0.109   0.414 
Karakaş           
Ultrasonik MLDA -0.135 -0.031 -0.044 0.040 0.276 0.325 -0.443* 0.578** -0.137   -0.021 
Ultrasonik MLDD -0.323 -0.149 0.381* -0.014 0.019 -0.060 -0.270 0.242 -0.274  -0.063 
Ultrasonik FT 0.117 -0.120 0.269 0.080 0.063 -0.203 0.233 -0.117 -0.139   -0.205 
Kesimhane Ağırlığı -0.198 0.498** 0.451* 0.946** 0.270 0.020 0.613** -0.020 -0.476* -0.033 
Yaş           
EK           
Ultrasonik MLDA -0.234 -0.067 0.281 0.179 0.045 0.114 0.094 -0.062 0.095   0.033 
Ultrasonik MLDD -0.140 -0.270 0.027 0.046 -0.023 -0.089 0.116 -0.200 -0.072  -0.116 
Ultrasonik FT 0.106 0.107 -0.143 0.262 0.087 -0.147 0.399* -0.379* -0.166   0.141 
Kesimhane Ağırlığı 0.400* 0.413* 0.221 0.979** 0.575** 0.612** 0.690** -0.068 -0.257   0.387* 
GK           
Ultrasonik MLDA 0.242 0.222 -0.043 0.456 0.360 -0.364 -0.134 0.500* -0.274   -0.377 
Ultrasonik MLDD -0.357 0.202 0.588* 0.184 0.026 -0.230 -0.148 0.199 -0.406   0.072 
Ultrasonik FT 0.390 -0.585* 0.182 0.236 0.357 -0.206 0.499* -0.086 -0.272  -0.254 
Kesimhane Ağırlığı -0.260 0.450 0.538* 0.954** 0.538* -0.193 0.473* 0.302 -0.440   -0.071 
* ve ** ; Özellikler arasındaki korelasyon katsayıları sırasıyla P < 0.05 veya P < 0.01 düzeyinde önemlidir. FT=Kabuk 
yağı kalınlığı, MLDA=Göz kası alanı, MLDD=Göz kası derinliği, SKA=Soğuk karkas ağırlığı, KR=Karkas randımanı, 
BLY=Böbrek ve leğen yağları ağırlığı, KUA=Kuyruk ağırlığı, KKR=Kuyruksuz karkas randımanı, KASOR=Kas oranı, 
KABY=Kabuk yağı oranı. 

 

Gerçek MLDA, MLDD ve FT değerlerinin tahmini 
için kullanılan ultrasonik ölçümler ve kesimhane 
ağırlıklarının birlikte alındığı çoklu regresyon 
eşitlikleri Çizelge 3’de verilmiştir. Aynı çizelgede 
ayrıca, kesimhane ağırlıkları tek bağımsız değişken 
olarak incelenmiştir. MLDA, MLDD ve FT’nin 
tahmin edilmesi için kesimhane ağırlığı ve 
ultrasonik ölçümlerin bağımsız değişken olarak 
birlikte alındığı çoklu regresyon eşitlikleri için R2 
değerleri 0.16 ile 0.63 arasında sıralanmıştır. 
Kesimhane ağırlıklarının tek başına alındığı 
regresyon eşitliklerinde bu değer 0.04 ile 0.29 
arasında değişmiştir. Karakaş grubunda MLDD’nin 
tahmininde ultrasonik MLDD değerinin etkisi önemli 
(P<0.01) bulunmuştur (R2=0.46, RSD=0.30). EK 
grubunda MLDD’nin tahmininde ultrasonik 

MLDA’nın etkisi önemli (P<0.05) bulunmuştur (R2 = 
0.31, RSD=0.53). GK grubunda MLDA’nın 
tahmininde ultrasonik FT değerinin etkisi negatif ve 
önemli (P<0.01) bulunmuştur (R2=0.63, 
RSD=1.51). SKA, KR, BLY, KUA, kuyruksuz karkas 
randımanı (KKR), kas oranı ve kabuk yağı oranı 
değerlerinin tahmini için kullanılan ultrasonik 
ölçümler ve kesimhane ağırlıklarının birlikte alındığı 
çoklu regresyon eşitlikleri Çizelge 4’de 
görülmektedir. Aynı çizelgede, belirtilen özelliklerin 
tahmininde kesimhane ağırlıklarının tek bağımsız 
değişken olarak incelendiği regresyon eşitlikleri de 
verilmiştir. SKA, KR, BLY, KUA, KKR, kas oranı ve 
kabuk yağı oranı değerlerinin tahmini için 
kesimhane ağırlığı ve ultrasonik ölçümlerin 
bağımsız değişken olarak birlikte alındığı çoklu 
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regresyon eşitlikleri için R2 değerleri 0.05 ile 0.97 
arasında sıralanmıştır. Kesimhane ağırlıklarının tek 
başına alındığı regresyon eşitliklerinde bu değer 
0.01 ile 0.96 arasında değişmiştir. Karakaş 
grubunda KUA değerinin tahmininde ultrasonik 
MLDA değerinin etkisi negatif ve önemli (P<0.05) 
bulunmuştur (R2=0.59, RSD=0.69). Benzer şekilde, 
aynı genotip grubunda KKR değerinin tahmininde 
ultrasonik MLDA değerinin etkisinin önemli 

(P<0.01) olduğu saptanmıştır (R2=0.35, 
RSD=2.94). Çizelge 4’de görüldüğü gibi, EK 
grubunda BLY değerinin tahmininde ultrasonik FT 
değerinin etkisi negatif ve önemli (P<0.01) 
bulunmuştur (R2=0.56, RSD=0.05). Yine EK 
grubunda KKR değerinin tahmininde ultrasonik FT 
değerinin etkisi negatif ve önemli (P<0.05) 
bulunmuştur (R2=0.23, RSD=2.73). 

 

Çizelge 3. Gerçek MLDA, MLDD ve FT değerlerinin tahmininde ultrasonik ölçümler ve kesimhane ağırlığı için çoklu 
regresyon eşitlikleri 
 Bağımsız değişken b-değeri 

Ultrasonik ölçümler Genotip Bağımlı değişken İntercept Kesimhane 
Ağırlığı FT MLDA MLDD 

RSD R2 

MLDA 0.230 0.251 2.257 0.784 -2.824 3.40 0.31 
MLDA 6.708     0.286*     - - - 3.08    0.28 
MLDD -3.305 0.027 -0.588 0.590 -0.724 0.67 0.33 
MLDD 1.911*     0.042     - - - 0.67    0.15 
FT 1.158 0.035 0.218 -0.015 -0.346 0.40 0.35 

IDFAK 
(n=16) 

FT 0.543     0.033*     - - - 0.38    0.25 
MLDA 5.732     0.344*     -1.691    0.052    -0.699 2.48    0.30 
MLDA 2.275     0.336**    - - - 2.39    0.25 
MLDD 0.646     0.041*     0.398    -0.027    0.256**    0.30    0.46 
MLDD 1.471*     0.042*    - - - 0.34    0.20 
FT 2.858*     -0.021     0.113    -0.017    -0.173     0.40    0.16 

Karakaş 
(n=24) 

FT 2.402**    -0.020     - - - 0.40    0.04 
Yaş         

MLDA 2.500    0.216     0.224    0.959    -3.654     3.19    0.29 
MLDA 7.446*     0.229*     - - - 3.22    0.17 
MLDD -2.132     0.019     -0.566    0.502*    -0.669     0.53    0.31 
MLDD 2.359**    0.021     - - - 0.58    0.05 
FT 3.518*     0.033*     0.102    -0.268    0.250     0.39    0.30 

EK 
(n=26) 

FT 0.734    0.027*     - - - 0.40    0.16 
MLDA 13.762* 0.290* -5.224** -0.099 0.011 1.51    0.63 
MLDA 5.797     0.230     - - - 1.93    0.20 
MLDD 1.035 0.050 0.223 -0.061 0.262 0.33 0.57 
MLDD 1.061     0.055*     - - - 0.36    0.29 
FT 0.602 -0.049 0.729 0.154 -0.079 0.35 0.47 

GK 
(n=14) 

FT 2.672*     -0.026     - - - 0.41    0.07 
* ve ** ; Sırasıyla P < 0.05 veya P < 0.01 düzeyinde önemlidir. Kısaltmalar Çizelge 2’de tanımlanmıştır. 

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada, kesim ve karkas özelliklerine ilişkin 
değerler incelendiğinde (Çizelge 1), KKR (P<0.01), 
BLY (P>0.05) ve kas ve kabuk yağı (P>0.05) 
oranları dışındaki özellikler bakımından Karakaş 
kuzularının IDFAK kuzularından daha yüksek ve 
istatistik olarak önemli (P<0.01) değerlere sahip 
oldukları görülmektedir. Literatürde Karakaş 
kuzuları ve Ile de France x Akkaraman melezi 
kuzuların karkas özelliklerinin incelendiği 
araştırmalar bulunmaktadır (Cengiz ve ark., 1989; 
Eliçin ve ark., 1989; Karaca ve ark., 1991; Cengiz, 
1994; Aygün ve ark., 1998; Cengiz ve ark., 2002; 
Ülker ve ark., 2002; Gökdal ve ark. 2003; Ülker ve 
ark., 2003). Değinilen araştırmalarda uygulanan 
farklı büyütme ve besi yöntemleri ve farklı genotip 
düzeyleri bu araştırma bulguları ile doğrudan bir 
karşılaştırma yapmayı güçleştirmektedir. Aynı 

zamanda, farklı çalışmalarda bildirilen değerler 
arasındaki farklılıklar başlıca genotip, yaş, cinsiyet, 
canlı ağırlık ve karkas ağırlıklarındaki farklılıklara 
bağlanabilir (Mahgoub, 1998; Maniatis ve Pollott, 
2002; Puntila ve ark., 2002). Çizelge 1’de IDFAK 
ve Karakaş kuzularında gerçek FT ölçüsü 
değerlerinde istatistik olarak önemli bir farklılık 
saptanmasa da Karakaş kuzularına ait değerin 
daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Ultrasonik FT 
ölçüleri bakımından ise gruplar arasında gözlenen 
farklılığın önemli olduğu saptanmıştır (P<0.01). FT 
bakımından ultrasonik ölçümlerin gerçek ölçümlere 
ilişkin eğilimi yansıttığı söylenebilir. Benzer şekilde 
MLDA değeri için de benzer durum söz konusudur. 
Gerçek ve ultrasonik MLDA bakımından genotip 
grupları arasındaki farklılıklar istatistik olarak 
önemsiz olsa da (P>0.05) her iki ölçüm şeklinde de 
IDFAK kuzuların Karakaş kuzularından daha 
yüksek değerlere sahip oldukları gözlenmektedir.
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Çizelge 4. Genotip ve yaş gruplarında diğer karkas özelliklerinin tahmininde ultrasonik ölçümler ve kesimhane ağırlığı 
için çoklu regresyon eşitlikleri 
 Bağımsız değişken b-değeri 

Ultrasonik ölçümler Genotip Bağımlı değişken İntercept Kesimhane 
Ağırlığı 

FT MLDD MLDD 

RSD R2 

SKA -5.950     0.530**      -0.883  0.592    -1.359     0.74     0.97 
SKA -2.219*   0.539**     - - - 0.80     0.95 
KR 21.978    0.206     -1.066    2.263   -5.333     2.65     0.45 
KR 38.312**    0.259*    - - - 2.64     0.30 
BLY -0.209     0.010**     -0.063    0.013   -0.014     0.05     0.70 
BLY -0.144*    0.010**     - - - 0.05     0.63 
KUA -2.340    0.042*    -0.051   0.206    -0.372     0.39     0.48 
KUA -0.593     0.048**    - - - 0.36    0.45 
KKR 26.959   0.159     -1.120    1.613    -4.133    2.82     0.30 
KKR 37.613**    0.191     - - - 2.71     0.18 
KASOR -0.214    -0.231    0.522    5.623    -11.661    3.38 0.33 
KASOR 46.578    -0.060     - - - 3.65     0.01 
KABY -11.459    0.199    1.687   1.428    -2.441     4.24    0.19 

IDFAK 
(n=16) 

KABY 2.977     0.261    - - - 3.82     0.17 
SKA -3.764     0.532**     0.128    0.140    -0.068     0.76     0.90 
SKA -1.865     0.530**     - - - 0.745    0.89 
KR 35.910**    0.163     0.429    0.440    -0.142     2.32     0.16 
KR 42.085**   0.155     - - - 2.27     0.08 
BLY 0.025     0.000    -0.026    0.008    -0.009     0.04     0.17 
BLY 0.070 0.001   - - - 0.04     0.01 
KUA 0.808     0.142**     0.504    -0.224*    -0.212     0.69    0.59 
KUA -1.887     0.150** - - - 0.79     0.38 
KKR 23.591**    0.015     -0.830    1.145**    0.471     2.94     0.35 
KKR 38.630**    -0.017    - - - 3.39     0.01 
KASOR 71.311**    -0.473*     -2.145    -0.260    -1.634    3.55     0.34 
KASOR 60.883**   -0.473*     - - - 3.57     0.23 
KABY 16.338 -0.018   -2.762   -0.025   -0.508  3.90 0.05 

Karakaş 
(n=24) 

KABY 10.664 -0.030 - - - 3.72 0.01 
Yaş         

SKA -1.361    0.553**    -0.536    -0.012    -0.110    0.74     0.96 
SKA -2.190**    0.542**    - - - 0.73     0.96 
KR 41.098**    0.287**    -0.749    -0.145   -0.047     2.56     0.34 
KR 38.550**    0.267**     - - - 2.42     0.33 
BLY -0.265     0.007**     -0.074**    0.028   -0.048    0.05     0.56 
BLY -0.074     0.006**     - - - 0.05     0.37 
KUA 1.636     0.130**     0.781    -0.499    0.787     0.87     0.56 
KUA -2.392**    0.133**     - - - 0.89     0.48 
KKR 33.344**   0.003     -3.295*    1.385    -2.695     2.73     0.23 
KKR 42.556**    -0.031     - - - 2.88     0.01 
KASOR 29.329*    -0.156     -1.384   2.183   -3.476    3.12    0.20 
KASOR 48.620**   -0.132   - - - 3.16     0.07 
KABY -1.738    0.213     0.379    0.780    -2.380    3.65     0.19 

EK 
(n=26) 

KABY 3.631    0.231*     - - - 3.49     0.15 
SKA -6.764     0.558**    1.057    0.167    -0.022    0.82     0.93 
SKA -4.103*    0.588**    - - - 0.78     0.91 
KR 27.303**    0.266     3.060    0.440    -0.058    2.43     0.41 
KR 34.688**    0.347*     - - - 2.30     0.29 
BLY 0.203*    0.001     -0.025   -0.009   -0.011     0.02     0.29 
BLY 0.096    -0.001    - - - 0.025    0.04 
KUA 0.473     0.175*     1.337    -0.379   -0.468     0.78     0.61 
KUA -0.676    0.120     - - - 0.947    0.22 
KKR 15.217    0.028    -0.505   1.621   1.313    3.76     0.32 
KKR 26.968**    0.282     - - - 3.77     0.09 
KASOR 79.673**   -0.218    -5.374   -1.057   -2.730    4.40     0.41 
KASOR 62.962    -0.516    - - - 4.45     0.19 
KABY 27.943  0.177     -4.437   -1.486   -0.315    3.87     0.25 

GK 
(n=14) 

KABY 10.892  -0.064    - - - 3.85     0.01 
* ve ** ; sırasıyla P < 0.05 veya P < 0.01 düzeyinde önemlidir. Kısaltmalar Çizelge 2’de tanımlanmıştır. 

 

Benzer şekilde, McEwan ve ark. (1988) ve Puntila 
ve ark. (2002) koyunlarda karkastaki yağ ölçümleri 

bakımından ırk farklılıklarının ultrason ölçümleri ile 
de ortaya koyulabildiğini bildirmişlerdir. Ancak 
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araştırıcılar tarafından ultrasonik ölçümlerle ortaya 
koyulan ırk farklılıklarının gerçek ölçülerde olduğu 
kadar açık olmadığı bildirilmiştir. Fernandez ve ark. 
(1997) Manchego kuzularında ultrasonik MLDD, FT 
ve MLDA ölçülerini sırasıyla 17.50 cm, 3.28 mm ve 
8.95 cm2, aynı özellikleri doğrudan ölçülerde 
sırasıyla 23.90 cm, 2.92 mm ve 10.11 cm2 olarak 
saptamışlardır. Yine aynı araştırmada Merinos 
kuzularında ultrasonik MLDD, FT ve MLDA 
ölçülerini sırasıyla 25.94 cm, 3.37 mm ve 11.00 
cm2 olarak, aynı özellikleri doğrudan ölçülerde 
sırasıyla 19.72 cm, 3.83 mm ve 9.67 cm2 olarak 
saptamışlardır. Ile de France x Merinos melezi 
kuzularda ise ultrasonik MLDD, FT ve MLDA 
ölçüleri sırasıyla 27.25 cm, 4.02 mm, 12.10 cm2 

olarak bildirilirken, aynı ölçüler kesimden sonra 
karkas üzerinde ölçüldüğünde 20.85 cm, 4.10 mm 
ve 10.85 cm2 olarak ortaya koyulmuştur. Ele alınan 
araştırmada araştırıcılar ultrasonik MLDD ve FT 
ölçüsünün Manchego kuzularına oranla Merinos ve 
melez kuzular lehine daha fazla (P<0.05) 
bulunmasına ilişkin sonuçların gerçek ölçümlerle 
de ortaya koyulduğunu (P<0.05) bildirmişlerdir. 
Ayrıca, ultrasonik ve gerçek MLDA ölçülerinin 
Manchego ve Merinos kuzularına oranla Ile de 
France x Merinos melezi kuzularda daha fazla 
(P<0.05) olduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcılar, bu 
araştırma sonuçlarına uyumlu olarak, ultrasonik ve 
gerçek ölçümlerin farklı ırklar arasındaki farklılıkları 
yansıtma bakımından aynı eğilim doğrultusunda 
sonuçlar verdiğini ortaya koymuşlardır. Bu 
bakımdan canlı hayvan grupları arasında karkas 
özellikleri bakımından ultrasonik ölçümlerin anlamlı 
sonuçlar verdiği söylenebilir. Ancak, Houghton ve 
Turlington (1992), yapılan çalışmalarda elde edilen 
sonuçların karkas yağ içeriğine ilişkin olarak, canlı 
ağırlık veya duyusal yöntemlerle yapılan tahminler 
ile ultrasonik ölçümlerle elde edilen eşitlikler 
arasında önemli bir farklılığın olmadığını 
bildirmişlerdir. Benzer şekilde, Larsgard ve Olesen 
(1998) farklı ırklardan kuzularda ultrasonik ölçümler 
için elde edilen değerler arasındaki farklılıkların az 
olduğunu bildirmişlerdir. Ultrasonik FT ölçülerinde 
ortaya çıkan küçük varyasyonun kuzular arasındaki 
farklılıkları ortaya koyma bakımından güçlük 
yarattığını kaydetmişlerdir. 

EK ve GK gruplarında gerçek MLDA değerlerinde 
istatistik olarak önemli bir farklılık olmasa da 
beklenenin aksine EK kuzularına ait değerin daha 
yüksek olduğu gözlenmektedir. Ultrasonik MLDA 
bakımından ise gruplar arasında gözlenen 
farklılığın yine EK grubu lehine önemli olduğu 
saptanmıştır (P<0.01). Kesim yaşı grupları için de 
MLDA bakımından ultrasonik ölçümlerin gerçek 
ölçümlere ilişkin eğilimi yansıttığı görülmektedir. 
Kesim yaşı grupları için saptanan gerçek ve 
ultrasonik MLDD değerleri arasındaki küçük 
farklılıkların ultrasonik ölçümlere de yansıdığı 
görülmektedir. İstatistik olarak önemli olmasa da 
FT değerleri bakımından ultrasonik ve gerçek 
ölçümlerin her ikisinde de GK grubu kuzularına ait 

üstünlük görülebilmektedir. Genel bir 
değerlendirme ile ultrasonik ölçümlerin farklı 
yaşlardaki hayvan grupları arasında MLDA, MLDD 
ve FT değerlerine ait eğilim ve farklılıkları ortaya 
koyabildiği görülmektedir. Araştırıcılar, kuzularda 
yaşın göz kası alanı, derinliği ve genişliği üzerinde 
etkisi olan en önemli faktör olduğunu ve kabuk yağı 
kalınlığının kuzu ırkı, yaşı ve canlı ağırlığı itibariyle 
2 mm’nin altında olduğu durumlarda sağlıklı ve 
takrarlanma oranı yüksek ölçümler 
yapılamayacağını bildirmişlerdir (Stanford ve ark., 
2001). Benzer şekilde, Puntila ve ark. (2002) yeterli 
kaslanmanın olmadığı yaşlarda yada ırklarda 
bireyler arasındaki FT ve MLDD’ne ilişkin farklılığın 
ultrason ile belirlenmesinin güç olduğunu 
bildirmişlerdir. Aksine, Fernandez ve ark. (1998) 
ultrason teknolojisinin potansiyel avantajlarından 
birinin büyümekte olan hayvanlarda canlı ağırlık 
dönemlerine bağlı olarak FT değeri değişimlerinin 
izlenmesi ve bu ölçülerin tahmin edilebilmesi 
olduğunu bildirmişlerdir. Aynı çalışmada, 12 ve 13. 
kaburgalar arasında yer alan göz kası üzerindeki 
ultrasonik FT ölçümlerinin gerçek FT değerlerinin 
tahmininde kullanılabileceğini bildirmişlerdir.   

Bu çalışmada, genotip grupları içinde hesaplanan 
ultrasonik ölçümlerle karkas özellikleri arasındaki 
korelasyon katsayıları (Çizelge 2) diğer 
çalışmalarda bulunan katsayılar ile 
karşılaştırıldığında (Edwards ve ark., 1989; 
Hopkins, 1990; Mahgoub, 1998) düşük düzeyde 
kalmaktadır. Bu çalışma sonuçlarının aksine, 
Hopkins (1990), göz kası üzerinden gerçekleştirilen 
ultrasonik FT ölçüleri ile gerçek karkas ölçüleri 
arasında 0.93 ve 0.95 gibi yüksek korelasyonlar 
saptamıştır. Mahgoub (1998), Omani koyunlarında 
ultrasonik ve gerçek ölçümler arasında genel 
olarak pozitif (r=0.43-0.66) korelasyonların 
olduğunu bildirmiştir. Aynı araştırıcı ayrıca, MLDA 
ile gerçek göz kası ağırlığı arasında ve MLDA ile 
gerçek MLDD arasında pozitif (sırasıyla, r=0.43, 
r=0.60, P<0.05), MLDA ve gerçek göz kası 
uzunluğu arasında ise negatif (-0.23, P>0.05) 
korelasyon bulunduğunu bildirmiştir. Fernandez ve 
ark. (1997) gerçek MLDA ile ultrasonik MLDA 
arasında (r=0.88, P<0.001) ve gerçek FT ile 
ultrasonik FT ölçüleri arasında (r=0.74, P<0.001) 
yüksek korelasyon katsayıları hesaplamışlardır. 
Aynı araştırmada, ultrasonik ve gerçek MLDD 
ölçüleri arasında hesaplanan korelasyon katsayısı 
(r=0.56) da önemli bulunmuştur (P<0.001). Aynı 
araştırmada, farklı ırkların kuzuları arasında ve 
erkek ve dişi kuzular arasında MLDA ve MLDD 
bakımından bir farklılık saptamamışlardır. Bu 
araştırma sonuçları ile uyumlu olarak, birçok 
araştırıcı (Edwards ve ark., 1989; Delfa ve ark., 
1991; Larsgard ve Olesen, 1998; Hall ve ark., 
2001) gerçek ve ultrasonik ölçümler arasında 
düşük korelasyon katsayılarının elde edildiğini 
bildirmişlerdir. Bu araştırmalarda ultrasonun gerçek 
MLDD ve FT değerini doğru bir şekilde tahmin 
etmede kullanılamayacağı bildirilmiştir.  
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Bu çalışmada, kesim yaşı grupları içinde 
hesaplanan korelasyon katsayıları gözden 
geçirildiğinde (Çizelge 2), GK grubunda ultrasonik 
ölçümlerle gerçek ölçümler ve karkas özellikleri 
arasındaki korelasyon katsayılarının EK grubuna 
göre daha yüksek olduğu görülmektedir. EK 
grubunda hesaplanan en yüksek korelasyon 
katsayısı ultrasonik FT ile KA (P<0.05) ve KKR 
(P<0.05) arasında sırasıyla 0.39 ve -0.37 
şeklindedir. GK grubunda ultrasonik MLDA ile KKR 
(P<0.05), ultrasonik MLDD ile gerçek MLDD 
(P<0.05), ultrasonik FT ile KA (P<0.05) arasında 
pozitif ve ultrasonik FT ile gerçek MLDA arasında 
negatif (P<0.05) ve orta düzeyde korelasyonların 
olduğu görülmektedir. Benzer şekilde, Fernandez 
ve ark. (1998) kuzularda farklı vücut bölgelerinden 
yaptığı ultrasonik ölçümlerle karkas özellikleri 
(SKA, KR ve BLY) arasında orta düzeyde veya 
düşük korelasyonlar hesaplamışlardır. Fernandez 
ve ark. (1998) ortalama 25 kg ağırlıkta olan kuzu 
grubunda ultrasonik MLDD ölçüleri ile sırasıyla 
gerçek MLDD ve MLDA ölçüleri arasında düşük 
(sırasıyla, r= - 0.13  ve r= 0.09) korelasyon 
katsayıları hesaplamışlardır. Aynı araştırmada, 
ortalama 35 kg ağırlıkta olan kuzu grubunda 
ultrasonik MLDD ile gerçek MLDD arasında negatif 
(r=-0.35, P>0.05) ve MLDA arasında pozitif (r= 
0.86, P<0.05) korelasyon katsayıları 
hesaplamışlardır. Farklı canlı ağırlık değerlerine 
sahip hayvanlarda ultrasonik ölçümlerle gerçek 
ölçümler arasında hesaplanan korelasyon 
katsayılarının farklılık gösterdiği bildirilmiştir 
(Fernandez ve ark., 1998). 

Ultrasonik ölçümler ile gerçek değerler arasında 
hesaplanan korelasyon katsayıları, ultrasonun 
doğruluğu konusunda bir gösterge olsa da bu 
istatistiklerin populasyondaki varyasyonu ve eğilimi 
yansıtmadığı bildirilmiştir (Houghton ve Turlington, 
1992). Bu çalışmada, gerçek MLDA, MLDD ve FT 
değerlerinin ve SKA, KR, BLY, KUA, KKR, kas ve 
kabuk yağı oranı değerlerinin tahmini için ultrasonik 
ölçümler ve kesimhane ağırlıklarının birlikte 
kullanıldığı çoklu regresyon eşitlikleri ve kesimhane 
ağırlıklarının tek bağımsız değişken olarak alındığı 
regresyon eşitlikleri incelendiğinde (Çizelge 3 ve 4), 
MLDA, MLDD ve FT’nin tahmini için kesimhane 
ağırlığı ve ultrasonik ölçümlerin bağımsız değişken 
olarak birlikte alındığı çoklu regresyon eşitlikleri için 
R2 değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir 
(0.16-0.63). Kesimhane ağırlıklarının tek bağımsız 
değişken olarak alındığı regresyon eşitliklerinde 
daha düşük değerlerin ortaya çıktığı saptanmıştır 
(0.04-0.29). Benzer şekilde, diğer karkas 
özelliklerinin tahmini için kesimhane ağırlığı ve 
ultrasonik ölçümlerin bağımsız değişken olarak 
birlikte alındığı çoklu regresyon eşitlikleri için elde 
edilen R2 değerleri daha yüksektir (Çizelge 4). 
Ultrason ölçülerinin kesimhane ağırlığı yanında 
regresyon modeline dahil edildiği durumlarda 
ortaya çıkan varyasyonun daha büyük bir kısmının 
açıklandığı söylenebilir. Bu araştırma sonuçlarına 

benzer şekilde, Edwards ve ark. (1989), Delfa ve 
ark. (1995), Fernandez ve ark. (1998) ve Mahgoub 
(1998) tarafından kuzularda karkas 
kompozisyonunun tahmini için geliştirilen çoklu 
regresyon eşitliklerinde ana faktörün canlı ağırlık 
olmakla birlikte canlı ağırlık değerleri ile birlikte 
ultrasonik ölçümlerin ele alınması ile koyunlarda 
göz kası ve karkas özelliklerinin tahminine olanak 
sağlayacağını bildirilmiştir. Fernandez ve ark. 
(1998), SKA, KR ve BLY için ultrasonik MLDD 
değerinin sırasıyla varyasyonun %70’ini (P<0.01), 
%18’ini (P>0.05) ve %32’sini (P<0.05) açıkladığı 
bildirilmiştir. Puntila ve ark. (2002) ise kuzularda 
ortalama ultrasonik MLDD ve canlı ağırlık değerinin 
toplam kas ağırlığına ilişkin varyasyonun %51’lik 
kısmını açıklayabildiğini bildirmişlerdir. Aynı 
araştırmada, ultrasonik FT ölçüsünün yalnız başına 
karkastaki yağsız et oranına ilişkin varyasyonun 
%21’ini açıkladığı saptanmıştır. Toplam kas oranı 
için ultrasonik FT ve canlı ağırlığın birlikte alındığı 
regresyon eşitliklerinde R2=0.05, ultrasonik FT ve 
ultrasonik MLDD’nin birlikte alındığı regresyon 
eşitliklerinde R2=0.02 olarak hesaplanmıştır. Delfa 
ve ark. (1995), canlı ağırlığın FT değerine ilişkin 
varyasyonun %18’ini açıkladığını, ultrasonik FT 
ölçülerinin modele eklenmesi durumunda bu yağ 
deposuna ilişkin varyasyonun %36’lık kısmının 
açıklanabildiğini bildirmişlerdir. Aynı araştırmada, 
canlı ağırlığın tek başına karkasın kas, toplam yağ, 
FT ve kasiçi yağ içeriğine ait varyasyonun sırasıyla 
%21, 26, 18 ve 47’lik kısmını açıklayabildiğini, 
ultrasonik FT ölçülerinin regresyon eşitliklerine 
eklenmesi ile karkasın kas, toplam yağ ve FT 
içeriğine ait varyasyonun toplam varyasyonu 
açıklama oranları sırasıyla %18, 33 ve 36 olmuştur. 
Canlı ağırlığın tek başına karkastaki BLY içeriğine 
ait varyasyonun %4’lük kısmını açıklayabildiğini, 
canlı ağırlık ile birlikte ultrasonik FT ölçüsünün 
eklenmesi durumunda bu oranın %26’ya çıktığı 
bildirilmiştir. Ultrasonik ölçümlerin gerçek karkas 
özelliklerinin tahmininde kullanılabilirliğinin 
araştırıldığı bir çalışmada (Puntila ve ark., 2002) 
aynı kuzular üzerinde ultrasonik ölçümlerin 
tekrarlandığı durumda ultrasonik MLDD için 
korelasyon katsayılarının 0.96-0.99, ultrasonik FT 
için 0.86-0.98 arasında değiştiği bildirilmiştir. 
Ölçümler aynı kişi tarafından 2 aylık ara ile 
tekrarlandığında ultrasonik MLDD için korelasyon 
katsayılarının 0.31 – 0.52, ultrasonik FT için 0.17-
0.31 arasında değiştiği bildirilmiştir. Buna karşın 
kuzular üzerinde yapılan bir çalışmada (Stanford ve 
ark., 2001) ultrasonik FT ölçülerinin 
tekrarlanabilirliği düşük bulunurken (R=0.28), 
ultrasonik MLDD ölçülerinin tekrarlanması ile daha 
yüksek (R=0.65) düzeyde ilişki saptanmıştır. 
 
Sonuç olarak, ultrason kullanılarak göz kasına 
ilişkin ölçülerin hayvana zarar vermeksizin, kolay 
ve hızlı bir şekilde yapılabilmesinin görsel veya 
subjektif değerlendirmelere göre bir avantaj 
sağlayabileceği ve canlı ağırlık değerleri ile birlikte 
ultrasonik ölçülerin kullanılmasının yararlı 
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olabileceği söylenebilir. Genotip ve değerlendirme 
yaşı ultrasonik ölçümleri ve tahmin doğruluğunu 
etkileyebilmektedir. Ancak elde edilen sonuçlar ve 
literatürde yer alan araştırma bulgularında ortaya 
çıkan çelişkili sonuçlar, canlı hayvanlarda karkas 
kompozisyonunun tahmininde ultrason kullanımı ve 
etkileyen faktörler üzerinde daha fazla araştırmaya 
gereksinim olduğunu göstermektedir. Genel olarak 
ultrasonun ırklar arasındaki farklılıklara ilişkin 
eğilimi yansıtabileceği ve daha geç yaşlarda 
ölçümlerin yapılmasının kaslanma ve yağlanma 
oranının artışına paralel olarak daha belirgin ve 
doğru sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacağı 
söylenebilir. 
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