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Özet 
 

Bu çalışmada Japon bıldırcınlarında çeşitli ağırlık ölçüleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
deneme hayvanı olarak kullanılan 60 adet Japon bıldırcınına ait canlı ağırlığı (g) karkas ağırlığı (g), göğüs ağırlığı (g), but ağırlığı 
(g) ve iç organ ağırlığı (g) değerleri alınmıştır. Canlı ağırlık ile diğer ağırlıklar değerleri arasındaki ilişkileri belirlemek için 
korelasyon katsayıları araştırılmıştır. Yetiştirme sistemi (kafes ve yer) ve cinsiyete (erkek ve dişi) göre ayrı ayrı olarak iki 
regresyon ve iki korelasyon katsayısı arasındaki farkın anlamlılığı test edilmiştir. Hem yetiştirme sistemine hem de cinsiyete göre 
incelenen vücut ağırlıkları arasındaki iki regresyon katsayısı benzer olduğundan genel bir regresyon katsayısı belirlenmiştir. 
Genel regresyon katsayısı yetiştirme sistemine göre en yüksek göğüs-iç organ (1,688), en düşük canlı-but (0,18); cinsiyete göre 
en yüksek canlı-karkas (1,237), en düşük canlı-but (0,243) ağırlıkları arasında olmuştur. Genel korelasyon katsayısı yetiştirme 
sistemine göre en yüksek canlı-karkas (0,926), en düşük iç organ-but (0,476); cinsiyete göre en yüksek canlı-karkas (0,932), en 
düşük iç organ-but (0,447) ağırlıkları arasında olmuştur. Ancak, yetiştirme sistemine göre but-canlı, but-karkas ve but-göğüs 
ağırlıkları arasında; cinsiyete göre karkas-but ağırlığı arasında test edilen iki korelasyon katsayısı benzer olmadığından genel bir 
korelasyon katsayısı belirlenememiştir. 
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Investigation of the Relationship Between the Various Weight Measurement 
in the Japanese Quail  
 
Abstract 

 
In this study, Japanese quail were studied to determine the relationships between  variety of weight measurements. For this 

purpose, as the trial animal 60 of Japanese quail of  live weight (g) carcass weight (g), breast weight (g), is the weight (g) and 
internal organ weight (g) were taken. Body weight and various other weight the relationship between in the determination of the 
correlation coefficient were investigated. According to, rearing systems (lattice and floor), and gender (male and female), 
significance of difference between two regression and two correlation coefficient was tested separately. The two regression 
coefficients according to both growing system and sex between examined body measurements is to similar are determined in a 
general regression coefficients. General regression coefficient according to rearing systems  the highest chest- internal organs 
(1.688), the lowest live-croupe (0.18); according to gender highest live-carcass (1.237), the lowest live-but (0.243) was among 
weight. General correlation coefficient according to rearing systems the highest live-carcass (0.926), is the lowest internal 
organs-croupe (0.476); according to gender the highest live-carcass (0.932), the lowest internal organs-croupe (0.447) has been 
among weight. However, a general correlation coefficient is not ascertained according to the rearing systems croupe-live, croupe-
carcass and croupe- breast between weight; by sex carcass-croupe between wight isn’t to similar to the two correlation coefficient 
tested. 
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1. Giriş 
 

İnsanoğlu ürünlerinden ve hizmetlerinden yararlanmak 
için yabani hayvanları evcilleştirerek kendi kontrolünde 
yetiştirmiştir. Evcilleştirme hayvanların karakteri üzerine 
olumlu etkiler yapmaktadır. Nitekim yapılan çalışmalarda 
insanlar tarafından evcilleştirilip yetiştiriciliği yapılan 
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hayvan türlerinin vahşi atalarına göre, daha üstün verimlere 
sahip oldukları ortaya konmuştur [1]. Bu gelişmeleri takip 
eden en güzel örnek, tavuk yetiştiriciliğinde geliştirilen 
metotların model alınarak, evcilleştirilen bıldırcınların 
entansif üretimine geçirilmesidir. Bu alanda en başarılı 
uygulama Japon bıldırcınlarında gerçekleştirilmiştir. 
Evcilleştirilmesi çok uzun zaman öncesine dayanan (11. 
yüzyıl) bıldırcın, daha önce olduğu gibi günümüzde de hala 
av hayvanı olarak insanlar tarafından avlanmakta ve eti 
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sevilerek tüketilmektedir. Bakımı, barındırılması, 
beslenmesi ve üretilmesi kolay, hastalıklara karşı direncinin 
diğer kümes hayvanlarına oranla daha fazla olması, 
generasyonlar arası sürenin kısa oluşu (65-75 gün) nedeni ile 
biyolojik araştırmalar için deney hayvanı olarak 
kullanılması, zevk ve eğlence amacı için yetiştirilmesi 
önemli nedenlerdendir. Ayrıca bıldırcın eti genelde yağ ve 
protein içeriği bakımından etlik piliçlere göre daha zengindir 
[2, 3]. 

Japon bıldırcınları gelişmekte olan ülkelerde hayvansal 
protein açığını karşılamak için pratik ve uygulanabilir bir 
seçenek olarak tavsiye edilmektedir. Çünkü bıldırcınların 
vücut yapıları küçüktür, birkaç yüz adet bıldırcının küçük bir 
alanda muhafaza edilmesi mümkün olup, barınak ve 
binalarının yapımı ve gerekli malzemelerinin temin edilme 
maliyetleri ucuz olabilmektedir  

Bıldırcınlar coturnix familyasına ait olup bu türün 12 
den fazla alt türü bulunur. En iyi bilinen alt türlerin başında 
Japon Bıldırcını olarak bilinen Coturnix coturnix japonica 
gelir. Erkekler dişilerden daha düşük bir canlı ağırlık ve 
beden yapısına sahiptir [4]. 

Bıldırcınların vücut ölçüleri arasındaki ilişkilerin 
bilinmesi, ıslah ve seleksiyon çalışmalarında vücut 
özelliklerinin kriter alınması ve verimliliği arttırması 
açısından önemlidir. Yıldırım ve Yetişir [5], çalışmalarında 
kuluçkalık yumurta ağırlığı ve civciv çıkış ağırlığı arasında 
önemli (P<0,01) korelasyon (r=0,67) ve regresyon (b=0,703) 
katsayıları tespit etmişlerdir. Gürcan ve ark. [6],  
bıldırcınların özellikleri arasında en yüksek korelasyon 
katsayılarını canlı ağırlık ile vücut uzunluğu arasında 
(r=0,47) ve gaga genişliği ile gaga yüksekliği arasında 
(r=0,47) belirlemişlerdir. Canlı ağırlık ile karkas ağırlığı 
arasında (Stino ve ark. [7] ;Tresveni-Gousi ve 
Yannakopoulos [8]) ve göğüs ağırlığı ile but ağırlığı 
arasında da (Tresveni-Gousi ve Yannakopoulos, [8]) yüksek 
pozitif korelasyonlar bildirilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı, bıldırcınlarda farklı yetiştirme 
sistemleri ve cinsiyete göre vücut ağırlık ölçüleri arasındaki 
ilişkinin belirlenmesidir.  
 
2. Materyal ve Metot 
 
2.1. Materyal 
 

Araştırmanın materyalini Bingöl Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Zootekni Bölümü kanatlı hayvan yetiştirme 
ünitesinde elde edilen günlük yaşta 60 adet Japon bıldırcını 
(Coturnix coturnix japonica) oluşturmuştur. Çalışmada, 60 
adet bıldırcın civcivi her grupta 30’ar bıldırcın bulunacak 
şekilde yer ve kafes olmak üzere iki gruba tesadüfi olarak 
dağıtılmıştır. Denemede kullanılan kafes sisteminde 
yetiştirilen bıldırcınlar, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölümü’ne ait kanatlı üretim ünitesinde bulunan 
çok katlı bıldırcın kafeslerinde barındırılmışlardır. Yer 
sisteminde yetiştirilen grup ise yine kanatlı üretim 
ünitesinde bulunan alanda yer kafeslerinde 
büyütülmüşlerdir. Yer tipi gruplar 360x200 cm taban alanı 
ve 200 cm yükseklikte helezon çit telleri ile sabit olarak inşa 
edilmiş olan bir odada büyütülmüştür. Deneme odasının 
aydınlatması için, ikişer adet 60 Watt’lık ampul, ısıtma için 
ise otomatik olarak ısıya ayarlanabilen elektrikli soba 
kullanılmıştır. Oda üç eşit bölmeye ayrılmış ve her bölmede 
8 cm kalınlıkta odun talaşı ve saman karışımı altlık 
kullanılmıştır. Bölmeler içerisine özel kavanoz tipi suluk ve 
yem kaybını önlemek amacıyla da üzerine tel ızgara bulunan 
plastik yemlikler yerleştirilmiştir. Hayvanlar ilk bir hafta 
süresince ana makinelerin de büyütülmüş ve daha sonra 
gruplara ayrılarak yetiştirme kafeslerine ve yer sistemine 
alınmıştır. Deneme süresince, canlı ağırlıklar bireysel olarak 
haftada bir, yem tüketimleri ise grup düzeyinde haftada bir 1 

g hassasiyetli tartılarak belirlenmiştir. Rasyonlar toz yem 
formunda verilmiş olup, hayvanların önlerinde daima temiz 
su bulundurulmasına özen gösterilmiştir. Bıldırcınların 
deneme süresince canlı ağırlık artışlarına ait ortalama 
değerler, yem tüketimi ve karkas özellikleri olarak; sıcak-
soğuk tüm karkas, but, göğüs, kanat, sırt, boyun ve 
yenilebilir iç organ ağırlıkları tespit edilmiştir (karkas 
öğelerine ayırma işlemi “Kentucky Fry Chicken, 9 piece 
Cuttig “ yöntemine göre yapılmıştır).  
 
2.2. Metot 
  

Bu çalışmada kullanılan iki regresyon katsayısının 
karşılaştırılması ve iki korelasyon katsayısı arasındaki farka 
ilişkin hipotez kontrolünün iyi anlaşılabilmesi için açıklayıcı 
bilgiler genel hatlarıyla verilmiştir. 

İki farklı örnekte X (bağımsız değişken) ve Y (bağımlı 
değişken) özellikleri arasında hesaplanan regresyon 
katsayılarının aynı olup olmadığının belirlenmesi istenir. Bu 
hipotezin test edilmesinde; 

 

푡 =
푏 − 푏
푆  

 
şeklinde hesaplanan t-istatistiğinden yararlanılır [9]). 
Hesaplanan t-değeri (푛 − 2) + (푛 − 2) serbestlik dereceli 
t-dağılımı gösterir. Standart hata ise 
 

푆 =
(푆 )
(∑푑 ) +

(푆 )
(∑푑 )  

 
şeklinde hesaplanır. Buradaki (푆 )  toplanmış hata 
kareler ortalamasıdır ve 
 

(푆 ) =
(퐻퐾푇 ) + (퐻퐾푇 )
(퐻푆퐷 ) + (퐻푆퐷 ) 

 
şeklinde hesaplanır. Burada; 
  
퐻퐾푇 : Birinci örneğe ait hata kareler toplamı 
퐻퐾푇 : İkinci örneğe ait hata kareler toplamı 
퐻푆퐷 : Birinci örneğe ait hata serbestlik derecesi 
퐻푆퐷 : İkinci örneğe ait hata serbestlik derecesidir. 
 
İki korelasyon katsayısı arasındaki farka ilişkin hipotez 
kontrolüne ait test istatistiği 
 

푍 =
|푔 − 푔 |
1

푛 − 3 +
1

푛 − 3

 

 
şeklindedir.  Burada; 
 
푔 = 0,5푙푛 ,  푔 = 0,5푙푛  

 
olup, |푍| < 1,96 ise X ve Y özellikleri arasındaki 
korelasyon katsayısının aynı olduğuna karar verilir. Bu 
durumda genel korelasyon katsayısı aşağıdaki gibi 
hesaplanabilir. 
 

푍 =
(푛 − 3)푔 + (푛 − 3)푔
(푛 − 3) + (푛 − 3)  

 
Bu şekilde hesaplanan Z değerine karşılık korelasyon 
katsayısı “Pearson korelasyon katsayısı için Fisher’in Z-
dönüşümü değerleri” tablosundan bulunur [9].  푔  ve 푔  
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değerleri ise R. A. Fisher tarafından belirlenen r ile g 
değerleri arasındaki ilişkidir [10].  
 
3. Bulgular ve Tartışma 

 
Araştırmada, Japon bıldırcınlarının canlı, karkas, göğüs, 

but ve iç organ ağırlıkları (g) Çizelge 1’de verilmiştir. Buna 
göre, 7 hafta sonunda kafeste yetişen 30 bıldırcın ortalama 
olarak 215,44 g canlı, 148,22 g karkas, 59,74 g göğüs, 33,93 
g but ve 36,65 g iç organ ağırlığına; yerde yetişen 30 
bıldırcın ortalama olarak 209,93 g canlı, 140,29 g karkas, 
58,27 g göğüs, 30,75 g but ve 36,25 g iç organ ağırlığına; 30 
erkek bıldırcın ortalama 194,07 g canlı, 137,16 g karkas, 
55,67 g göğüs, 31,35 g but ve 28,87 g iç organ ağırlığına; 30 
dişi bıldırcın ortalama 231,29 g canlı, 151,35 g karkas, 62,35 
g göğüs, 33,31 g but ve 44,02 g iç organ ağırlığına; genel 
olarak 60 bıldırcın 212,68 g canlı, 144,26 g karkas, 59,01 g 
göğüs, 32,34 g but ve 36,45 g iç organ ağırlığına sahip 
olmuştur. Bilal ve Bostan [11]’ın çalışmalarında, 8 haftalık 
yaştaki japon bıldırcınlarında karkas ağırlığı erkeklerde 
196,91 gram, dişilerde 215,10 gram elde edilmiştir. Alkan 
ve ark. [12]’nın çalışmalarında, ortalama olarak erkek 
bıldırcınların karkas ağırlığı 116,01 gram, dişi bıldırcınların 
ise 125,14 gram bulunmuştur. Alkan ve ark. [13]’nın 
çalışmalarında dişi bıldırcınların erkeklerden daha yüksek 
canlı ağırlık ve karkas ağırlığına sahip oldukları 
saptanmıştır. Narinç ve ark. [14]’nın çalışmalarında 56 

günlük yaştaki dişi japon bıldırcınların erkeklerden daha 
fazla canlı ağırlığa sahip olduğu saptanmıştır.  

Dişi bıldırcınlar erkeklerden daha fazla karkas ağırlığına 
sahip olduğundan bu çalışmada bulunan sonuçlar sözü 
edilen çalışmalarda elde edilen sonuçlarla uyum içindedir. 

Çizelge 2’de değişkenler arasında uygun olan ve gerekli 
varsayımları sağlamış olan doğrusal regresyon modelleri 
verilmiştir. Yetiştirme sistemlerine göre değişkenler 
arasında iki ayrı regresyon modeli belirlenmiş ve bu iki 
regresyon modeline göre elde edilen iki regresyon 
katsayılarının karşılaştırılması yapılmıştır. Yetiştirme 
sistemlerine göre, bütün ağırlık ölçülerine ilişkin değişkenler 
için iki regresyon katsayısı arasındaki ilişkide önemli bir 
değişim görülmemiştir. Bundan dolayı genel yani ortak bir 
regresyon katsayısı belirlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda; 
canlı ağırlık -karkas ağırlığı arasındaki genel regresyon 
katsayısı 1,035’dir. Canlı ağırlıktaki 1 gramlık artışa karşılık 
karkas ağırlığında 1,035 gramlık bir artış beklenmektedir. 
Canlı-göğüs ağırlığı 0,417, canlı-but ağırlığı 0,180, canlı-iç 
organ ağırlığı 0,565, karkas-göğüs ağırlığı 0,786, karkas-but 
ağırlığı 0,349, karkas-iç organ ağırlığı 0,750, göğüs-
butağırlığı 0,724, göğüs-iç organ ağırlığı 1,688 ve iç organ-
but ağırlığı arasındaki genel regresyon katsayısı 0,357 olarak 
belirlenmiştir. İpek ve ark. [16]’nın çalışmalarında 
yetiştirme sistemlerinin canlı ağırlık ve canlı ağırlık artış 
ortalamaları üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur.

 
Çizelge 1. Bıldırcınların ortalama ağırlık ölçüleri (g) ve standart sapma değerleri 
 

Değişken n Canlı ağırlık Karkas ağırlığı Göğüs ağırlığı But ağırlığı İçorganağırlığı 
Kafes 30 215,44±5,40 148,22±3,03 59,74±1,44 33,93±0,79 36,65±1,98 
Yer  30 209,93±6,10 140,29±3,44 58,27±1,35 30,75±0,76 36,25±1,98 
Erkek 30 194,07±4,31 137,16±3,20 55,67±1,28 31,35±0,92 28,87±0,81 
Dişi 30 231,29±4,95 151,35±2,90 62,35±1,23 33,31±0,67 44,02±1,80 
Genel 60 212,68±4,06 144,26±2,33 59,01±0,98 32,34±0,58 36,45±1,39 

 
Çizelge 2. Yetiştirme sistemine göre ağırlık ölçülerine ait iki regresyon katsayısının karşılaştırılması 

 
Değişken Yetiştirme 

sistemi 
     Model 푏  

푏  
p      t 푏  

Canlı ağr.-karkas ağr. Kafes Y=40,691+0,499X 0,499 0,000 
-0,638 1,035 Yer  Y=27,667+0,536X 0,536 0,000 

Canlı ağr.- göğüs ağr. Kafes Y=13,027+0,217X 0,217 0,000 
0,507 0,417 Yer  Y=16,36+0,2X 0,2 0,000 

Canlı ağr.-but ağr. Kafes Y=19,106+0,069X 0,069 0,000 
1,636  

0,180 Yer  Y=7,457+0,111X 0,111 0,000 

Canlı ağr.-iç organ ağr. Kafes Y=-29,170+0,306X 0,306 0,000 
-0,875 0,565 Yer  Y=-18,054+0,259X 0,259 0,000 

Karkas ağr.-göğüs ağr. Kafes Y=-1,958+0,416X 0,416 0,000 
0,954  

0,786 Yer  Y=6,302+0,370X 0,370 0,000 

Karkas ağr.-but ağr. Kafes Y=12,965+0,141X 0,141 0,000 
1,604 0,349 Yer  Y=1,591+0,208X 0,208 0,000 

Karkas ağr.-iç organ ağr. Kafes Y=-14,639+0,346X 0,346 0,000 
 -0,449  

0,750 Yer  Y=-20,378+0,404X 0,404 0,000 

Göğüs ağr.-but ağr. Kafes Y=18,795+0,25X 0,25 0,000 
-2,034  

0,724 Yer  Y=3,132+0,474X 0,474 0,000 

Göğüs ağr.-iç organ ağr. Kafes Y=-7,798+0,744X 0,744 0,000 
-0,653  

1,688 Yer  Y=-18,747+0,944X 0,944 0,000 

İç organ ağr.-but ağr. Kafes Y=29,648+0,117X 0,117 0,000 
-1,344 0,357 Yer  Y=22,055+0,24X 0,24 0,000 

Model: Regresyon modeli, 푏 :	Birinci örneğe ait regresyon katsayısı, 푏 : İkinci örneğe ait regresyon katsayısı, p:Regresyon parametrelerinin 
anlamlılığı(p<0,01) t:Regresyon t istatistiği, 푏 :Genel regresyon katsayısı. İlk değişken bağımsız, ikinci değişken bağımlı değişkendir. 
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Çizelge 3’te değişkenler arasında uygun olan doğrusal 
regresyon modelleri verilmiştir. Cinsiyete göre değişkenler 
arasında iki ayrı regresyon modeli belirlenmiş ve bu iki 
regresyon modeline göre elde edilen iki regresyon 
katsayısının karşılaştırması yapılmıştır. Cinsiyete göre, 
bütün ağırlık ölçülerine ilişkin değişkenler için iki regresyon 
katsayısı arasındaki ilişkide önemli bir değişim 
görülmemiştir. Bundan dolayı genel bir regresyon katsayısı 
belirlenmiştir. Buna göre; canlı-karkas ağırlığı 1,237, canlı-
göğüs ağırlığı 0,457, canlı-but ağırlığı 0,243, canlı-iç organ 
ağırlığı 0,392, karkas-göğüs ağırlığı 0,73, karkas-but ağırlığı 
0,349, karkas-iç organ ağırlığı 0,484, göğüs-but ağırlığı 
0,789, göğüs-iç organ ağırlığı 0,974 ve iç organ-but ağırlığı 
arasındaki genel regresyon katsayısı 0,604 olarak 
belirlenmiştir. 

Çizelge 4’te yetiştirme sistemlerine göre, bıldırcınların 
vücut ağırlıkları arasındaki korelasyon katsayıları 
verilmiştir. Vücut ağırlığı değişkenlerine göre hesaplanan iki 
korelasyon katsayısı arasındaki farka ilişkin hipotez kontrolü 
yapılmıştır. Korelasyon katsayıları benzer olan değişkenlere 
ait genel bir korelasyon katsayısı belirlenmiştir. Genel 
regresyon katsayıları canlı-karkas ağırlığı ilişkisinde 0,926 
olarak bulunurken; canlı-göğüs ağırlığı 0,898, canlı-iç organ 
ağırlığı 0,814, karkas-göğüs ağırlığı 0,917, karkas-iç organ 
ağırlığı 0,622, göğüs-iç organ ağırlığı 0,594 ve iç organ-but 
ağırlığı ilişkisi için 0,476 bulunmuştur. Canlı-but, karkas-but 
ve göğüs-but ağırlığı ilişkilerinde korelasyon katsayıları 
benzer olmadığından dolayı genel bir korelasyon katsayısı 
belirlenememiştir. 

 
Çizelge 3. Cinsiyete göre ağırlık ölçülerine ait iki regresyon katsayısının karşılaştırılması 
 

Değişken Cinsiyet  Model 푏  
푏  

p t 푏  

Canlı ağr.-karkas ağr. Erkek  Y=1,993+0,696X 0,696 0,000 2,410 1,237 Dişi Y=26,148+0,541X 0,541 0,000 
Canlı ağr.- göğüs ağr. Erkek  Y=3,928+0,267X 0,267 0,000 1,924 0,457 Dişi Y=18,292+0,190X 0,190 0,000 
Canlı ağr.-but ağr. Erkek  Y=6,356+0,129X 0,129 0,000 0,336 0,243 Dişi Y=6,982+0,114X 0,114 0,000 
Canlı ağr.-iç organ ağr. Erkek  Y=4,136+0,127X 0,127 0,000 2,448 0,392 Dişi Y=-17,284+0,265X 0,265 0,000 
Karkas ağr.-göğüs ağr. Erkek  Y=7,546+0,351X 0,351 0,000 0,542 0,73 Dişi Y=4,988+0,379X 0,379 0,000 
Karkas ağr.-but ağr. Erkek  Y=4,570+0,195X 0,195 0,000 0,192 0,399 Dişi Y=2,417+0,204X 0,204 0,000 
Karkas ağr.-iç organ ağr. Erkek  Y=11,532+0,126X 0,126 0,000 2,286 0,484 Dişi Y=-10,152+0,358X 0,358 0,000 
Göğüs ağr.-but ağr. Erkek  Y=10,824+0,369X 0,369 0,000 0,375 0,789 Dişi Y=7,123+0,42X 0,42 0,000 
Göğüs ağr.-iç organ ağr. Erkek  Y=8,683+0,363X 0,363 0,000 0,933 0,974 Dişi Y=5,950+0,611X 0,611 0,000 
İç organ ağr.-but ağr. Erkek  Y=19,640+0,406X 0,406 0,000 1,107 0,604 Dişi Y=24,581+0,198X 0,198 0,000 

 
Çizelge 4. Yetiştirme sistemlerine ait iki korelasyon katsayısının karşılaştırılması 
 

Değişken Yetiştirme sistemi r 푔  
푔  

|푍|  푍  푟  

Canlı ağr.-karkas ağr. Kafes  0,890 1,422 1,54 1,632 0,926 Yer  0,951 1,842 
Canlı ağr.- göğüs ağr. Kafes  0,816 1,445 1,214 1,46 0,898 Yer  0,901 1,478 
Canlı ağr.-but ağr. Kafes  0,471 0,511 3,365 --- --- Yer  0,891 1,427 
Canlı ağr.-iç organ ağr. Kafes  0,832 1,195 0,383 1,142 0,814 Yer  0,797 1,090 
Karkas ağr.-göğüs ağr. Kafes  0,878 1,367 1,461 1,566 0,917 Yer  0,943 1,764 
Karkas ağr.-but ağr. Kafes  0,542 0,607 4,222 --- --- Yer  0,942 1,756 
Karkas ağr.-iç organ ağr. Kafes  0,528 0,587 1,036 0,728 0,622 Yer  0,701 0,869 
Göğüs ağr.-but ağr. Kafes  0,460 0,497 2,699 --- --- Yer  0,843 1,231 
Göğüs ağr.-iç organ ağr. Kafes  0,538 0,601 0,602 0,684 0,594 Yer  0,644 0,765 
İç organ ağr.-but ağr. Kafes  0,293 0,302 1,586 0,518 0,476 Yer  0,625 0,733 
r:Korelasyon katsayısı,  푔 :Birinci örneğe ait dönüşüm, 푔 :İkinci örneğe ait dönüşüm, |푍|:Fisher’in Z dönüşümü, 푍 :Genel korelasyon katsayısını belirleyen tablo 
değeri, 푟 : Genel korelasyon katsayısı 
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Çizelge 5’te cinsiyete göre, bıldırcınların vücut 
ağırlıkları arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir. 
Vücut ağırlığı değişkenlerine göre hesaplanan iki korelasyon 
katsayısı arasındaki farka ilişkin hipotez kontrolüne göre; 
genel korelasyon katsayıları canlı-karkas ağırlığı ilişkisinde 
0,932 olarak bulunurken; canlı-göğüs ağırlığı 0,846, canlı-
but ağırlığı 0,719, canlı-iç organ ağırlığı 0,705, karkas-
göğüs ağırlığı 0,885, karkas-iç organ ağırlığı 0,537, göğüs-
but ağırlığı 0,658, göğüs-iç organ ağırlığı 0,493 ve iç organ-
but ağırlığı ilişkisi için 0,447 bulunmuştur. Karkas-but 
ağırlığı ilişkisinde korelasyon katsayıları benzer 
olmadığından dolayı genel bir korelasyon katsayısı 
belirlenememiştir.  

Genel olarak incelenen 60 adet bıldırcının ağırlık 
ölçülerine ilişkin korelasyon katsayıları korelasyon matrisi 
yardımıyla belirlenmiş ve Çizelge 6’da verilmiştir. 60 
bıldırcının canlı ağırlığı ile karkas ağırlığı arasındaki 
korelasyon (ilişki) katsayısı 0,918 iken, canlı ağırlık-göğüs 
ağırlığı arasında 0,858, canlı-ağırlık-but ağırlığı arasında 
0,671 ve canlı ağırlık-iç organ ağırlığı arasında 0,810’luk bir 
korelasyon mevcuttur. Karkas ağırlığı-göğüs ağırlığı 
arasında 0,903, karkas ağırlığı-but ağırlığı arasında 0,761 ve 
karkas ağırlığı-iç organ ağırlığı arasında 0,608’lik bir 
korelasyon vardır. Göğüs ağırlığı-but ağırlığı arasında 0,632 

ve göğüs ağırlığı-iç organ ağırlığı arasında 0,588 değerinde 
bir korelasyon varken, but ağırlığı-iç organ ağırlığı arasında 
0,433 değerinde bir korelasyon vardır (P<0,01). Çalışmada 
elde edilen bu değerler Akıncı ve ark. [15]’nın çalışmasında 
canlı ağırlık ile karkas ağırlığı arasında (r = 0,92) göğüs eti 
ağırlığı arasında (r = 0,90), but eti ağırlığı arasında (r = 
0,86); karkas ağırlığı ile göğüs eti ağırlığı arasında (r = 0,97) 
ve but eti ağırlığı arasında (r = 0,95); göğüs eti ağırlığı ile 
toplam but eti ağırlığı arasında (r = 0,91) yüksek ve pozitif 
korelasyon katsayıları değerleriyle paralellik göstermektedir. 
Ancak, Gürcan ve ark. [6]’nın canlı ağırlık ile vücut ölçüleri 
arasındaki korelasyon katsayıları değerlerinden yüksek 
bulunmuştur. 

Çizelge 7’ye göre, kafeste yetiştirilmiş 30 bıldırcının 
vücut ağırlıklarına ilişkin korelasyon katsayıları 
incelendiğinde, canlı-karkas ağırlığı arasında 0,890 
(P<0,01), canlı-göğüs ağırlığı arasında 0,816 (P<0,01), 
canlı-but ağırlığı arasında 0,471 (P<0,01), canlı-iç organ 
ağırlığı arasında 0,832 (P<0,01), karkas-göğüs ağırlığı 
arasında 0,878 (P<0,01), karkas-but ağırlığı arasında 0,542 
(P<0,01), karkas-iç organ ağırlığı arasında 0,528 (P<0,01), 
göğüs-but ağırlığı arasında 0,460 (P<0,05), göğüs-iç organ 
ağırlığı arasında 0,538 (P<0,01) ve but-iç organ ağırlığı 
arasında 0,293 değerinde bir korelasyon vardır. 

 
Çizelge 5. Cinsiyete ait iki korelasyon katsayısının karşılaştırılması 
 

Değişken Yetiştirme sistemi r 푔  
푔  

|푍|  푍  푟  

Canlı ağr.-karkas ağr. Erkek  0,939 1,730 0,418 1,673 0,932 Dişi 0,924 1,616 
Canlı ağr.- göğüs ağr. Erkek  0,899 1,467 1,695 1,236 0,846 Dişi 0,764 1,006 
Canlı ağr.-but ağr. Erkek  0,601 0,694 1,873 0,95 0,719 Dişi 0,835 1,204 
Canlı ağr.-iç organ ağr. Erkek  0,680 0,829 0,35 0,877 0,705 Dişi 0,728 0,924 
Karkas ağr.-göğüs ağr. Erkek  0,878 1,367 0,22 1,397 0,885 Dişi 0,891 1,427 
Karkas ağr.-but ağr. Erkek  0,676 0,822 2,003 --- --- Dişi 0,878 1,367 
Karkas ağr.-iç organ ağr. Erkek  0,501 0,551 0,389 0,604 0,537 Dişi 0,576 0,656 
Göğüs ağr.-but ağr. Erkek  0,51 0,563 1,672 0,79 0,658 Dişi 0,769 1,018 
Göğüs ağr.-iç organ ağr. Erkek  0,574 0,653 0,765 0,549 0,493 Dişi 0,418 0,445 
İç organ ağr.-but ağr. Erkek  0,355 0,371 0,805 0,481 0,447 Dişi 0,53 0,590 

 
Çizelge 6. Bıldırcınlarda ağırlık ölçüleri arasındaki korelasyon katsayıları 
 

 Canlı  Karkas  Göğüs  But  İç organ 
Canlı  1,000 0,918** 0,858** 0,671** 0,810** 
Karkas 0,918** 1,000 0,903** 0,761** 0,608** 
Göğüs 0,858** 0,903** 1,000 0,632** 0,588** 
But 0,671** 0,761** 0,632** 1,000 0,433** 
İç organ 0,810** 0,608** 0,588** 0,433** 1,000 
P<0,01** 

 
Çizelge 7. Kafeste yetiştirilen bıldırcınların ağırlık ölçüleri arasındaki korelasyon katsayıları 
 

  Canlı     Karkas     Göğüs         But          İç organ  
Canlı  1,000 0,890** 0,816** 0,471** 0,832** 
Karkas  0,890** 1,000 0,878** 0,542** 0,528** 
Göğüs  0,816** 0,878** 1,000 0,460* 0,538** 
But  0,471** 0,542** 0,460* 1,000 0,293 
İç organ 0,832** 0,528** 0,538** 0,293 1,000 
P<0,01**, P<0,05* 
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Çizelge 8. Yerde yetiştirilen bıldırcınların vücut ağırlık ölçüleri korelasyon katsayıları 
 

 Canlı Karkas Göğüs But İç organ 
Canlı 1,000 0,951** 0,901** 0,891** 0,797** 
Karkas 0,951** 1,000 0,943** 0,942** 0,701** 
Göğüs 0,901** 0,943** 1,000 0,843** 0,644** 
But 0,891** 0,942** 0,843** 1,000 0,625** 
İç organ 0,797** 0,701** 0,644** 0,625** 1,000 
P<0,01** 

 
Çizelge 9. Erkek bıldırcınların vücut ağırlık ölçüleri korelasyon katsayıları 
 

 Canlı  Karkas  Göğüs  But  İç organ 
Canlı 1,000 0,939** 0,899** 0,601** 0,680** 
Karkas 0,939** 1,000 0,878** 0,676** 0,501** 
Göğüs 0,899** 0,878** 1,000 0,510** 0,574** 
But  0,601** 0,676** 0,510** 1,000 0,355 
İç organ 0,680** 0,501** 0,574** 0,355 1,000 
P<0,01** 

 
Çizelge 10.  Dişi bıldırcınların vücut ağırlık ölçüleri korelasyon katsayıları 
 

 Canlı Karkas Göğüs But İç organ 
Canlı 1,000 0,924** 0,764** 0,835** 0,728** 
Karkas 0,924** 1,000 0,891** 0,878** 0,576** 
Göğüs 0,764** 0,891** 1,000 0,769** 0,418* 
But 0,835** 0,878** 0,769** 1,000 0,530** 
İç organ 0,728** 0,576** 0,418* 0,530** 1,000 
P<0,01**, P<0,05* 

 
Yerde yetiştirilen 30 Japon bıldırcının vücut ağırlıkları 

arasındaki korelasyon katsayıları Çizelge 8’de verilmiştir. 
Buna göre canlı-karkas, canlı-göğüs, canlı-but, canlı-iç 
organ, karkas-göğüs, karkas-but, karkas-iç organ, göğüs-but, 
göğüs-iç organ ve but-iç organ ağırlıkları arasındaki 
korelasyon katsayıları sırasıyla 0,951, 0,901, 0,891, 0,797, 
0,943, 0,942, 0,701, 0,843, 0,644, 0,625 (P<0,01) olarak 
belirlenmiştir. 

Otuz erkek Japon bıldırcınının vücut ağırlıkları 
arasındaki korelasyon katsayıları canlı-karkas ağırlığı için 
0,939, canlı-göğüs ağırlığı için 0,899, canlı-but ağırlığı için 
0,601, canlı-iç organ ağırlığı için 0,680, karkas-göğüs 
ağırlığı için 0,878, karkas-but ağırlığı için 0,676, karkas-iç 
organ ağırlığı için 0,501, göğüs-but ağırlığı için 0,510, 
göğüs-iç organ ağırlığı için 0,574 (P<0,01) ve but-iç organ 
ağırlığı için 0,355 olarak belirlenmiştir (Çizelge 9). 
Diğer yandan 30 dişi Japon bıldırcının vücut ağırlıkları 
arasındaki korelasyon katsayıları canlı-karkas ağırlığı için 
0,924 (P<0,01), canlı-göğüs ağırlığı için 0,764 (P<0,01), 
canlı-but ağırlığı için 0,835 (P<0,01), canlı-iç organ ağırlığı 
için 0,728 (P<0,01), karkas-göğüs ağırlığı için 0,891 
(P<0,01), karkas-but ağırlığı için 0,878 (P<0,01), karkas-iç 
organ ağırlığı için 0,576 (P<0,01), göğüs-but ağırlığı için 
0,769 (P<0,01), göğüs-iç organ ağırlığı için 0,418 (P<0,05) 
ve but-iç organ ağırlığı için 0,530 (P<0,01) olarak 
belirlenmiştir (Çizelge 10). Alkan ve ark. [12]’nın 
çalışmalarında elde edilen canlı ağırlık-karkas ağırlığı 
korelasyonu 0,968 değeriyle paralellik göstermektedir.  
 
4. Sonuç 
 

Sonuç olarak bu çalışmada yetiştirme sistemlerine ait 
vücut ağırlık ölçülerine ilişkin iki regresyon katsayısının 
karşılaştırılması ile ilgili bilgilere göre en büyük değişim 
göğüs-iç organ ağırlıkları (1,688 g) arasında olurken, ikinci 
büyük değişim canlı-karkas ağırlıkları (1,035 g) ve üçüncü 
büyük değişim karkas-göğüs ağırlığı (0,786 g) arasında 
olmuştur. En küçük değişim ise canlı-but ağırlıkları (0,180 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

g) arasında olmuştur. En yüksek genel korelasyon katsayısı 
canlı-karkas ağırlığı (0,926 g) ilişkisinde olurken, en düşük 
genel korelasyon katsayısı iç organ-but (0,476 g) ilişkisinde 
gerçekleşmiştir. Korelasyon matrisine göre, kafeste ve yerde 
yetiştirilen bıldırcınlar için en yüksek korelasyonlar canlı-
karkas ağırlığı ilişkisinde (sırasıyla 0,890 ve 0,951), en 
düşük korelasyonlar iç organ-but ilişkisinde (sırasıyla 0,293 
ve 0,625) olmuştur. Göğüs ağırlığı en fazla iç organ 
ağırlığını, canlı ağırlık en fazla karkas ağırlığını ve karkas 
ağırlığı da en fazla göğüs ağırlığını etkilediğinden dolayı 
bıldırcın yetiştiriciliğinde canlı ağırlık, karkas ağırlığı, göğüs 
ağırlığı ve iç organ ağırlığı kriter olarak değerlendirilebilir. 

Cinsiyete ait vücut ölçülerine ilişkin iki regresyon 
katsayısının karşılaştırılması ile ilgili bilgilere en büyük 
değişim canlı-karkas ağırlıkları (1,237 g) arasında olurken, 
ikinci büyük değişim göğüs-iç organ ağırlıkları (0,974 g) ve 
üçüncü büyük değişim göğüs-but ağırlığı (0,789 g) arasında 
oluştur.  En küçük değişim ise canlı-but ağırlıkları (0,243 g) 
arasında olmuştur. En yüksek genel korelasyon katsayısı 
canlı-karkas ağırlığı (0,932 g) ilişkisinde olurken, en düşük 
genel korelasyon katsayısı iç organ-but ağırlığı (0,447 g) 
ilişkisinde gerçekleşmiştir. Korelasyon matrisine göre, erkek 
ve dişi bıldırcınlar için en yüksek korelasyonlar canlı-karkas 
ağırlığı ilişkisinde (sırasıyla 0,939 ve 0,924), en düşük 
korelasyonlar erkek bıldırcınlarda iç organ-but ağırlığı 
ilişkisinde (0,355), dişi bıldırcınlarda ise göğüs-iç organ 
ağırlığı ilişkisinde (0,418) olmuştur. Canlı ağırlık en fazla 
karkas ağırlığını, göğüs ağırlığı en fazla iç organ ağırlığını 
ve göğüs ağırlığı da en fazla but ağırlığını etkilediğinden 
dolayı bıldırcın yetiştiriciliğinde canlı ağırlık, karkas 
ağırlığı, göğüs ağırlığı, iç organ ağırlığı ve but ağırlığı kriter 
olarak değerlendirilebilir. 

Gerek yetiştirme sistemleri gerekse cinsiyete göre 
bıldırcın yetiştiriciliğinde canlı ağırlık, karkas ağırlığı ve 
göğüs ağırlığının önemli bir kriter oluşturduğu sonucuna 
varılmıştır. 
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