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Özet :Bu araştırma, Norduz Koyunlarının köylü koşullarında süt verimi, canlı 

ağırlıkları ve vücut ölçülerinin tanımlanması amacıyla yapılmıştır. Düzeltilmiş değerlere 

göre Norduz Koyunlarının laktasyon süresi, laktasyon süt verimi ve ergin dönem canlı 

ağırlığına ait ortalamalar sırasıyla 183.37±1.34 gün, 132.78±2.70 lt ve 63.51±0.41 kg 

bulunmuştur. Norduz Koyunlarının düzeltilmiş ortalama cidago yüksekliği, vücut 

uzunluğu, kürekler arkası göğüs genişliği, göğüs derinliği, göğüs çevresi ve but çevresi 

değerleri sırasıyla 71.18±0.18, 67.68±0.24, 18.30±0.11, 33.22±0.10, 97.77±0.36 ve 

66.14±0.29 cm olarak bulunmuştur. 

Araştırma bulguları, köylü koşullarında yetiştirilen Norduz koyunlarının süt verimi, 

canlı ağırlık ve vücut ölçüleri bakımından ülkemiz yerli koyun ırkları üzerinde yapılan 

çalışmalarda elde edilen bulgularla karşılaştırıldığında üstün özellikler taşıdığını 

göstermektedir. 

Anahtar kelimeler : Norduz koyunları, süt verimi, canlı ağırlık, vücut ölçüleri 

The Milk Yield, Some Body Measurements and Growth Characteristic of Norduz 

Sheep 

Abstract: This research has been carried out to determine the milk yeild, body weights 

and body measurements of Norduz Sheep in rural farm conditions. The adjusted means 

for Norduz sheep for lactation lenght yeild lactation milk yeild and mature lie weight 

were 183.37 days, 132.78 lt and 63.51 kg respectively. The adjusted means of height at 

withers, body lenghth, hearth width back of withers, hearth depth, hearth girth and legs 

girth and legs girth were 71.18, 67.68, 18.30, 33.22, 97.77 and 66.14 cm, respectively. 

The results of this research have inticated that milk yield, body weight and body 

measurements of Norduz sheep maintained in rural farm conditions are more superior 

than to traits decribed in other Turkish native breeds. 

Key Words : Norduz sheep, milk yeild, body weight, body measurements. 
(1) İlk yazarın doktora tezinin bir bölümüdür. 

 



 2 

 

Giriş 

Doğu Anadolu Bölgesi diğer bölgelerimize kıyasla nüfus yoğunluğunun az ve zayıf 

ancak geniş mera alanlarının çok olması, doğal ve sosyo-ekonomik koşullar, iklim 

yapısı ve halkın faaliyet alanı olarak daha çok koyunculuğa uygun bir yapı 

göstermektedir (Haşimoğlu ve Çakır, 1976). Bu bölgede başlıca yem kaynağı aşırı 

otlatmaya maruz ve besleme potansiyeli düşük olan bu geniş mera alanları olmaktadır. 

Koyunculuk faaliyetleri genellikle aile işletmelerinde, düşük verimli yerli ırklarla ve 

geleneksel öğretilere göre devam etmektedir. Koyun populasyonumuzun büyük 

bölümünü barındıran bölgede; Erzurum, Kars, Ağrı ve Muş yörelerinde Mor karaman 

ırkı, Bitlis ve Van yörelerinde ise Akkaraman ırkının bir varyetesi olan Karakaş 

koyunları yaygın olarak yetiştirilmektedir (Karaca ve ark., 1993). Yine Kars’ta Tuj ve 

bölgenin güney kesimlerinde de Hamdani yetiştiriciliği sözkonusudur (Geliyi ve İlaslan, 

1978; Karaca ve ark., 1990). Ancak, işletme içindeki hayvanlarda bile tek bir ırk ya da 

variyete bakımından çoğunlukla bir örneklilik yoktur. Son yıllarda, Irak ve İran orijinli 

koyunların yasal olmayan yollarla bölgeye girişi ve mevcut ırklar arasındaki kan 

karışımları nedeniyle işletmeler içi ve arasında geniş varyasyonlara rastlanmaktadır. 

Doğrudan yetiştirici koşullarında koyun popülasyonlarımızın genel performanslarının, 

morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin ve yetiştirme koşullarının belirlenmesine yönelik 

araştırmalar daha etkin hayvancılık kalkınma politikalarının ortaya koyulmasını 

sağlayacaktır. İlk aşamada yapılabilecekler sınırlı olmakla birlikte, çağdaş değişim 

politikalarının üretilebilmesi için atılacak her adım bu sınırlamaların üstesinden 

gelinmesini sağlayacaktır. Bu adımlar, yapılacak bir organizasyon ve bir ıslah 

programına yetiştiricilerin katılımını sağlayacak temel bilgilere ulaşma çabalarından 

geçmektedir (Karaca ve ark., 1993; Karaca ve ark., 1996a). Bu bakımdan yerli koyun 

ırklarımızın ıslahı konusunda yapılacak ilk iş koyun yetiştirme altyapısının ve yerli 

ırklarımızın doğrudan yetiştirici koşullarındaki performanslarının ortaya koyulmasına 

ve gen kaynaklarımızın korunması ve varlığını sürdürmelerine yönelik araştırmaların 

yapılmasıdır (Aşkın, 1988; Sönmez ve ark., 1990). Yerli koyun ırklarımızın verim 

yönünden sahip oldukları genetik varyasyon yeterince incelenmemiştir (Sönmez ve ark., 

1988). Kimi araştırıcılar yerli koyun ırklarımızın verim özellikleri açısından önemli 

sayılabilecek bir genetik varyasyona sahip olduğunu bildirmektedirler (Türkmut, 1983; 
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Kaymakçı, 1984; Kaymakçı ve ark., 1987; Işık, 1988). Nitekim Doğu Anadolu Bölgesi 

koyunculuğuna ilişkin yapılan kimi araştırmalarda, bölgede geniş bir genetik 

varyasyonun var olduğu ve bu çeşitlilik içinde Varto yöresi Morkaraman’larına özel bir 

önem verildiği ve Karakaş olarak bilinen Akkaramanlar içinde Norduz tipinin özel 

beğeni kazandığı bildirilmektedir (Karaca ve ark., 1996b). Yerli ırklarımızın gerek 

yetiştirici koşullarında ve gerekse kamu işletmelerindeki genel performanslarının ve 

yetiştirme koşullarının belirlenmesine yönelik araştırmaların yapılması etkin 

hayvancılık politikalarının oluşmasını sağlayacaktır. Bölgede yapılacak bu türden 

araştırmalar, yerli gen kaynaklarımızın korunması, başarılı melezleme ve seleksiyon 

programlarının oluşturulması, bölge koyunculuğunun zorlandığı yarı entansif üretim 

biçiminin alt yapısının oluşturulması ve bu programların başarıyla yürütülmesi 

bakımından önemlidir. Norduz koyununun yetiştirici koşullarındaki süt verimi, canlı 

ağırlık ve vücut ölçülerinin belirlenmiş olduğu bu çalışma çok zor koşullarda 

yapılmıştır. Araştırma Van ili Gürpınar ilçesi Norduz bölgesi kırsal alanında bulunan 

Kapcık köyünde yapılmıştır. Norduz bölgesi Gürpınar’a 70, Van’a 90 km uzaklıkta 

oldukça geniş bir alandır. Bölgede bulunan köylerin tamamına yakını güvenlik 

nedeniyle boşaltılmış durumda idi. Araştırmanın yapıldığı dönem içerisinde bölgede 

askeri operasyonlar devam etmekteydi. Bütün bu zor koşullara rağmen araştırma 

olanaklar ölçüsünde büyük bir titizlikle yürütülmüş ve başarıyla tamamlanmıştır. 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Araştırmanın hayvan materyalini Van ili Gürpınar ilçesi Norduz bölgesi Kapcık 

köyünde yetiştirilen 2-5 yaşlı Norduz koyunları oluşturmuştur. Norduz koyunlarının 

Akkaraman ırkının bir varyetesi olduğu düşünülmektedir. Vücutları genel olarak beyaz 

olmakla birlikte beyazdan sonra kül rengi çoğunlukta olup az miktarda gri-beyaz ve 

kahverengi-beyaz renklere de rastlanmaktadır. Norduzlarda vücudun muhtelif yerlerinde 

özellikle baş, göğüs ve ayak kısımlarına siyah lekeler sıçramıştır. Norduz koyunlarında 

sürünün % 5-7 oranında koç başlı, %12-15 kahküllü ve %4-5 oranında küpeli koyun 

olduğu belirlenmiştir. Sürünün geneli yüksek bacaklıdır ve boyun kısmının tamamı 

yapağılıdır. Sürüde koyunların yarısına yakını koçların ise tamamı boynuzludur. 

Norduz koyunlarının orijinine ilişkin sorulan sorulara karşılık olarak alınan cevaplardan 

bu koyunların bölgede yaklaşık 250 – 300 yıllık bir geçmişe sahip oldukları ve bölgede 
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zengin mera ve yayla alanları ile üreticinin fenotipe dayalı sürekli seleksiyonu sonucu 

yeni bir tip şeklini aldıkları düşünülmektedir. 

Yöntem 

Koyunlar kış süresince kapalı ağıllarda tutulmuş, sadece avlu olarak tabir edilen 

gezinme yerlerine çıkarılmıştır. İşletmede koyunların beslenmesinde saman, kuruçayır 

otu, yonca otu, kepek ve arpa kullanılmıştır. Kış süresince yetiştirici tarafından 

koyunlara üç öğün yemleme yapılmıştır. Bu öğünler sabah ve akşam saman, öğlen ise 

kuru ot şeklindedir. Koç katımı kontrollü bir şekilde yapılmadığından araştırmanın 

yapıldığı yıl doğumlar 12 Şubat – 26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Sürüde 

doğumların % 29’u ilk 7. günde, % 70’i 14. günde, % 81’i 21. günde, % 87’si 30 günde, 

% 92’si 40. günde ve tamamı (% 100’ü) 73. günde tamamlanmıştır. Ayrıca koç katım 

zamanında herhangi bir ek yemleme yapılmadığı gözlenmiştir. Mera ve yayla 

döneminde koyunlara ve kuzulara herhangi bir ek yem verilmemiştir. 

Süt Verim Özellikleri 

İşletmede koyunlar meraya çıkarıldıkları zamana kadar (Nisan ayının ortası) geçen süre 

içerisinde sağılmamaktadır. Doğumdan 3-4 gün sonra koyunlar kontrol sağımla 

alınmaya başlanmış ve günde tek sağım esasına göre süt verimleri, 14 günde bir 10 ml 

duyarlılıktaki ölçü balonu kullanılarak litre birimi olarak belirlenmiştir. Emişme 

döneminde koyunlar ile kuzular süt denetiminden önceki gün akşam ayrılarak ertesi 

sabah süt denetimi yapılmıştır. Temmuz ayından itibaren koyunlarda günde yaklaşık 2 

saat ara ile iki sağım yapılmıştır. Yayla dönemi sonunda köye dönen koyunlarda kuruya 

çıkıncaya kadar tek sağım uygulanmıştır. Denetimler sonucunda elde edilen verilerden 

süt veriminin tahmini İsveç Yöntemine göre yapılmıştır (Özcan, 1990). Araştırmada her 

bir koyunun kontrol günü süt verimi 50 ml’nin altına düşünceye kadar sağıma devam 

edilmiş ve bundan sonra koyunun kuruya çıktığı kabul edilmiştir. Norduz koyunlarında 

süt verim özelliklerinin belirlenmesi için aslında 220 baş hayvan denetim altına 

alınmasına karşın çeşitli nedenlerden dolayı eksik olan veriler değerlendirme dışı 

bırakılarak sadece 172 baş koyunun süt verim kayıtları kullanılmıştır. Elde edilen süt 

verim değerleri günde 2 sağım esasına dayanmaktadır. 

Koyunlarda Vücut Ölçüleri 

Koyunlarda ölçü bastonu yardımı ile cidago yüksekliği, göğüs derinliği, kürekler arkası 

göğüs genişliği ve vücut uzunluğu; ölçme şeridi yardımı ile de göğüs çevresi ve but 
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çevresi ölçüleri alınmıştır. Vücut ölçüleri belirlenirken hayvanların düz bir yerde sakin 

bir şekilde durmalarına özen gösterilmiştir. Koyunlarda vücut ölçüleri 172 baş 

hayvandan alınmıştır. 

Koyunlarda Ergin Dönem Canlı Ağırlık 

Koyunların ergin dönem canlı ağırlıkları için 160 baş koyundan elde edilen veriler 

değerlendirilmiştir. Tanımlanan modellere göre istatistik analizler SAS (1998) 

programına göre yapılmıştır. Alt grup ortalamalarının karşılaştırılmasında ise Duncan 

Çoklu Karşılaştırma Testinden (Düzgüneş ve ark., 1987) yararlanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Koyunlarda Süt Verim Özellikleri 

Norduz Koyunlarında laktasyon süresi ve laktasyon süt verimine ilişkin en küçük 

kareler ortalamaları, standart hataları ve çoklu karşılaştırma test sonuçları Çizelge 1.’de 

verilmiştir.  

Çizelge 1. Norduz Koyunlarının laktasyon süresi ve laktasyon süt verimine ilişkin en küçük 

kareler ortalamaları standart hataları ve çoklu karşılaştırma test sonuçları 

 n Laktasyon süresi (gün) n Laktasyon süt verimi (lt) 
Faktörler  X±Sx  X±Sx 

Koyun yaşı    * 
2 25 180.36±4.15 25 115.85±8.38 b 
3 64 183.69±2.85 65 135.78±5.71 a 
4 63 183.08±2.72 63 136.55±5.49 a 
5 19 185.55±4.30 19 142.94±8.68 a 

Doğum tipi     
           Tekiz 153 182.37±1.61 154 128.65±8.65 

                     İkiz 18 183.98±4.28 18 136.92±3.24 

Genel 171 183.37±1.34 172 132.78±2.70 
*: P<0.05, ab: Bir faktör içinde (aynı sütunda) değişik harf taşıyan ortalamalar arasındaki farklar    önemlidir. 

Çizelge 1’de Norduz koyunlarının günde 2 sağım esasına dayanan süt verim ortalaması 

132.78±2.70 litre ve laktasyon süresi ortalaması ise 182.37±1.34 olduğu görülmektedir. 

Laktasyon süresine koyun yaşı ve doğum tipinin etkisi önemsiz bulunmuştur. Bu durum 

Tekin ve Akçapınar’ın (1994) bulgularıyla uyum içindedir. Laktasyon süresine ilişkin 

en küçük kareler ortalaması değerleri bakımından 2 yaşlı koyunlar en düşük değere 

sahiptir. Farklı ana yaş grupları arasında laktasyon süresi bakımından istatistiksel olarak 

önemsiz görülen farklılık doğum tipi içinde geçerlidir. Laktasyon süresi ortalama değeri 

olan 183.37 gün Akkaramanlar için Yalçın ve Aktaş (1976) 134.6; Güney (1979) 116.8; 

Altın ve Çelikyürek (1996) 167.9; Akçapınar ark., (1982), Aktaş (1970) ve Odabaşıoğlu 

(1985) 130.3-146.9 gün değerlerinden yüksektir. 
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Araştırmada laktasyon süt verimine koyun yaşının etkisi önemli (P<0.05), doğum 

tipinin etkisi ise önemsiz bulunmuştur. Yapılan bir çok araştırmada (Özcan ve Kaymaz, 

1968; Aktaş, 1970; Odabaşıoğlu, 1985; İbanez ark., 1991; Peters ark., 1992) koyun 

yaşının süt verimi üzerinde önemli bir varyasyon kaynağı olduğu bildirilmektedir. 

Doğum tipi etkisinin önemsiz bulunması ise Tekin ve Akçapınar’ın (1994) bulgularıyla 

uyum içindedir. Ancak bir çok araştırmada doğum tipi etkisinin laktasyon süt veriminde 

önemli olduğu da bildirilmektedir (Economides, 1984; Pavon ark., 1987; Akmaz ark., 

1992). Laktasyon süt verimi için koyun yaşları arası belirlenen farklılık bakımından 2 

yaşlı koyunların 3, 4 ve 5 yaşlılardan daha farklı ve en düşük değere sahip olduğu bunu 

sırasıyla 3, 4 ve 5 yaşlı koyunların izlediği anlaşılmaktadır. Bu durum bir çok araştırma 

bulgusuyla uyum içindedir (Finci, 1957; Aktaş, 1970; Akmaz, 1994). Doğum tipi 

bakımından önemsiz görülen fakat ikizlerin tekizlerden daha yüksek süt verimine sahip 

olması durumu ise Akmaz (1994) ile Altın ve Çelikyürek’in (1996) bildirişleriyle 

benzerdir. Araştırmada 2 yaşlı koyunların laktasyon süt verimi 115.85 lt olarak 

belirlenmiştir. Bu değer Altın ve Çelikyürek’in (1996) Akkaramanlar için bulduğu 55.9 

lt değerinden; 3 yaşlıların 135.78 lt olan değeri, Pekel (1973) 62.55 kg, Yalçın ve Aktaş 

(1976) 53.5 kg, Pekel ve Güney’in (1974) ise 69.2 kg değerlerinden; 4 yaşlıların 136.55 

ve 5 yaşlıların da 142.94 lt olan laktasyon süt verimi değerleri de Altın ve Çelikyürek’in 

(1996) Akkaraman ırkı için sırasıyla; 78.8 ve 54.9 lt olan değerlerinden ve Aktaş’ın 

(1970) 5 yaşlı Akkaramanlar için bulduğu 90.8 kg değerinden oldukça yüksektir. Ayrıca 

laktasyon süt verim ortalaması olan 132.78±2.70 değeri Akkaraman ırkı için bir çok 

araştırıcının (Eralp, 1949; Aktaş, 1970; Akçapınar ark., 1982; Odabaşıoğlu, 1985; Şireli, 

1996) bildirdiği değerlerden oldukça yüksektir. 

Genel olarak Norduz koyunlarının laktasyon süresi ve laktasyon süt verimlerinin yüksek 

oluşu bu koyun ırkından süt verimi yönünden önemli derecede yararlanılabileceğini 

göstermektedir. Ayrıca bu ırk içinde süt verimi bakımından görülen varyasyon da 

gözönüne alındığında yapılacak bir seleksiyonla ve yetiştiricilik yönünden iyi bir 

ayıklama ile süt veriminin daha da arttırılabileceği düşünülmektedir. Ülkemizde koyun 

sütünden elde edilen ürünlere olan talebin ne denli önemli olduğu da göz önüne 

alındığında bu durum daha da önemli bir boyut kazanmaktadır. 
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Koyunlarda Ergin Dönem Canlı Ağırlıkları 

Norduz koyunlarında ergin dönem canlı ağırlıklarına ilişkin en küçük kareler 

ortalamaları, standart hataları ve çoklu karşılaştırma test sonuçları Çizelge 2’de 

verilmiştir. 

Çizelge 2. Norduz koyunlarının ergin dönem canlı ağırlıklarına ilişkin en küçük kareler 
ortalamaları, standart hataları  ve çoklu karşılaştırma test sonuçları 

 n Koyun canlı ağırlığı (kg) 
Faktörler  X±Sx 
Koyun Yaşı  ** 

2 23 59.97±1.30 b 
3 61 65.33±0.90 a 
4 58 64.92±0.87 a 
5 18 63.79±1.32 a 

Doğum tipi  ** 
Tekiz 145 61.40±0.49 
İkiz 15 65.61±1.38 

Genel 160 63.51±0.41 
** : P<0.01, ab : Bir faktör içinde (aynı sütunda) değişik harf taşıyan ortalamalar arasındaki farklar önemlidir. 

Çizelge 2. incelendiğinde Norduz koyunlarının ergin dönem canlı ağırlıklarında koyun 

yaşı ve doğum tipinin önemli (P<0.01) varyasyon kaynağı olduğu anlaşılmaktadır. 

Koyun yaşları arası farklılıkta 2 yaşlı koyunlar diğer yaşlılardan önemli (P<0.01) 

düzeyde düşük ortalama göstermişlerdir. Bu durum Özsoy ve ark.’nın (1986) 

bildirişiyle benzerdir. Ayrıca kimi araştırıcılar (Wesely ark., 1966; Özsoy, 1974; Vanlı, 

1976; Yalçın ve ark., 1980) benzer şekilde koyun yaşının koyun vücut ağırlığında 

önemli varyasyona sebep olduğunu ve ortalamaların yaşlara göre farklı olduğunu 

bulmuşlardır. 

Araştırmada doğum tipi için önemli görülen farklılık bakımından ikiz doğuran 

koyunların vücut ağırlık ortalamaları tekiz doğuranlardan yüksek olarak saptanmıştır. 

Doğum tipinin koyunların canlı ağırlıklarında etkili olduğu ve ikiz doğuran koyunların 

daha yüksek canlı ağırlığa sahip oldukları çok sayıda araştırıcı (Purser, 1965; Lax ve 

Brown, 1968; Fahmy ve Bernard, 1973) tarafından bildirilmektedir. Buna karşılık bazı 

araştırıcılar da (Wesely ark., 1966; Yalçın ve ark., 1980) ikiz doğuran koyunların tek 

doğuranlardan daha düşük canlı ağırlıklara sahip olduklarını 

bildirilmektedir.Araştırmada canlı ağırlığın maksimum olduğu yaş 3’tür. Bunu sırasıyla 

4 ve 5 yaş grubu izlemektedir. Canlı ağırlığa ilişkin genel ortalama değeri olan 

63.51±0.41 değeri yerli koyun ırklarımız için saptanmış olan değerlerden oldukça 

yüksektir. Bu durum Norduz koyun tipinin et üretim amaçlı melezleme çalışmalarında 

da önemli bir kaynak olabileceğini göstermektedir. 
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Koyunlarda Vücut Ölçüleri 

Norduz koyunlarının vücut ölçülerine ilişkin en küçük kareler ortalamaları, standart 

hataları ve çoklu karşılaştırma test sonuçları Çizelge 3.’te verilmiştir. 

Çizelge 3. incelendiğinde makro çevre etmenlerinden koyun yaşının cidago yüksekliği, 

vücut uzunluğu, göğüs derinliği, göğüs çevresi ve but çevresi üzerinde (P<0.01), 

kürekler arkası göğüs genişliğinde ise (P<0.05) düzeyinde önemli bir varyasyon kaynağı 

olduğu anlaşılmaktadır. Ana yaşları arası belirlenen farklılık bakımından özelliklerin 

tümü için 2 yaşlı koyunlar en düşük değerlere sahiptir. Vücut uzunluğu, göğüs derinliği 

ve göğüs çevresi ölçüleri bakımından ana yaşları arası farklılık benzer olup, 3, 4 ve 5 

yaşlı koyunlar arasında farklılık sözkonusu değil iken 2 yaşlıların farklı değerlere sahip 

olduğu anlaşılmaktadır. Cidago yüksekliğinde 2 ve 5 yaşlılar; kürekler arkası göğüs 

genişliğinde 2 ile 3 ve 4 yaşlılar; but çevresinde ise 2 ve 3 yaşlı koyunlar arasında 

farklılık söz konusudur. Doğum tipi etkisi cidago yüksekliğinde önemli (P<0.05), diğer 

vücut ölçülerinde ise önemsiz bulunmuştur. Doğum tipi bakımından vücut ölçülerinin 

tamamında tekizler ikizlerden daha yüksek değerlere sahiptir. Cidago yüksekliği 

değerinde doğum tipi bakımından önemli (P<0.05) görülen farklılıkta tekiz ve ikizlerin 

n sayılarının farklı olması etken olabilir. Araştırmada 71.18±0.18 cm olarak saptanmış 

olan genel cidago yüksekliği değeri Öztürk ve ark.’nın (1994) Konya Merinosu (68.05 

cm); İvesi (64.92 cm) ve Kıvırcık (64.07 cm) koyun ırkları için bildirilen değerlerden 

yüksektir. Vücut uzunluğu genel ortalama 67.68±0.24 cm değeri Öztürk ve ark., (1994) 

Konya Merinosu (67.17 cm); İvesi (61.84 cm) ve Kıvırcık (67.23 cm) koyun ırkları için 

bildirilen değerden yüksek, Sakız (73.57 cm) değerinden ise düşüktür. Norduz koyunları 

vücut ölçüleri için saptanmış olan değerler genel olarak yerli koyun ırklarımız için 

saptanmış olan değerlerin bir çoğundan yüksektir. Bu durum Norduz tipinin dış yapı 

özellikleri bakımından da yerli ırklarımızdan farklı ve üstün özelliklere sahip olduğunu 

göstermektedir. 

Sonuç 

Bu çalışmada yerli bir gen kaynağı olarak yok olma tehdidi altında bulunan ve Van ili 

Gürpınar ilçesi Norduz bölgesinde yetiştiriciliği yapılan Akkaraman ırkı varyetesi 

olduğu düşünülen Norduz koyunlarının süt verim özellikleri, canlı ağırlıkları ve vücut 

ölçülerine ilişkin tanımlanan değerlerin, yerli ırklarımız üzerinde yapılan çalışmalarda 

elde edilen bulgularla karşılaştırıldığında üstün özellikler gösterdiği görülmektedir. 



Çizelge 3. Norduz Koyunlarının bazı vücut ölçülerine ilişkin en küçük kareler ortalamaları, standart hataları ve çoklu karşılaştırma test sonuçları 

  

n 

Cidago yüksekliği 

(cm) 

 

n 

Vücut Uzunluğu 

(cm) 

 

n 

Kürekler arkası göğüs 

genişliği (cm) 

 

n 

Göğüs 

derinliği 

(cm) 

 

n 

Göğüs 

çevresi (cm) 

 

n 

But çevresi 

(cm) 

Faktörler  X±Sx  X±Sx  X±Sx  X±Sx  X±Sx  X±Sx 

Koyun yaşı  **  **  *  **  **  ** 

2 25 69.72±0.55 b 25 65.34±0.75 b 25 17.74±0.33 b 25 31.40±0.32 b 25 93.73±0.11 

b 

25 64.80±0.89 b 

3 65 71.94±0.37 a 65 68.68±0.51 a 65 18.75±0.23 a 65 33.61±0.22 a 65 99.17±0.75 

a 

65 67.77±0.61 a 

4 63 71.22±0.36 ab 63 67.84±0.49 a 63 18.61±0.22 a 63 33.78±021 a 62 99.54±0.73 

a 

63 66.43±0.58 ab 

5 19 71.63±0.57 a 19 68.85±0.77 a 19 18.11±0.35 ab 19 34.07±0.34 a 18 98.60±1.17 

a 

19 65.57±092 ab 

Doğurma tipi  *           

Tekiz 154 70.47±0.21 154 67.30±0.29 154 18.24±0.13 154 32.91±0.13 152 97.19±0.43 154 66.54±0.34 

İkiz  18 71.88±0.57 18 68.06±0.77 18 18.36±0.34 18 33.52±0.34 18 98.34±1.14 18 65.74±0.92 

Genel 172 71.18±0.18 172 67.68±0.24 172 18.30±0.11 172 33.22±0.10 170 97.77±0.36 172 66.14±029 

*: P<0.05, **: P<0.01, ab: Bir faktör içinde (aynı sütünda) değişik harf taşıyan ortalamalar arasındaki farklar önemlidir. 
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Bölge koyunculuğu için bir çok bilim adamı tarafından önerilen et ve bölge üreticisinin 

süt beklentisi ihtiyacına cevap verecek yağlı ve yarı yağlı kuyruklu bölgeye çok iyi 

adapte olmuş nitelikli koyun tip ve ırklarının belirlenmesi, tanımlanması ve bölge 

hayvancılığının genetik ıslahında kullanılabilirliği açısından Norduz koyunları önemli 

bir potansiyel kaynak oluşturmaktadır. Gen kaynaklarının korunması bağlamında yerli 

koyun ırklarımızın altyapı özellikleri ile birlikte doğal ortamlarında korunma 

zorunluluğu bulunmaktadır. Yöre insanı için var olmanın temel unsuru olan koyunculuk 

faaliyeti içerisinde ülkemiz koyunculuğunda farklı dış yapı ve verim özelliklerine sahip 

yeni bir koyun tipinin 2000’li yıllarda tanımlanması oldukça düşündürücüdür. Bu 

durum farklı iklim ve topoğrafik özelliklere sahip olan ülkemizde koyunculuk alanında 

yeterince sağlıklı istatistiklerin yapılmadığını bu alanda çok sayıda ve ülkenin her 

bölgesinde; özelliklede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha duyarlı ve çok 

sayıda araştırma yapılması gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Farklı yörelerde koyun 

yetiştirme altyapısının tanımlanması, yerel ırklarımızın doğrudan yetiştirici 

koşullarındaki performanslarının ortaya koyulması ve gen kaynaklarımızın korunması 

ve varlığını sürdürmelerine ilişkin araştırmalar, yerli koyun ırklarımızın ıslahı 

konusunda önemli adımlar olacaktır. 
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