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ABSTRACT
In this study, the effects of flock age, storage time and the time elapsed in the early stages of
incubation on the relationships between egg weight and thick albumen height in hatching Japanese
quail eggs were investigated. Five different levels of flock age (8, 12, 18, 25 and 30 weeks); 4
different levels of storage period (0, 1, 4 and 7 days) and 5 different levels of elapsed time in the
early stages of incubation (0, 6, 24, 30 and 48 hours) were considered. The correlations between egg
weight and thick albumen height in all flock ages were found to be significant (P<0.05). The
regression coefficients between thick albumen height and egg weight were 0.115, 0.082, 0.054,
0.085 and 0.061 mm/g at the respective age periods; and the R2 values were found to be 4.43, 2.11,
1.85, 2.76, and 2.42 %, respectively. The correlation between egg weight and albumen height was
only found to be significant in eggs stored for 4 days. The regression coefficient was determined as
0.061 mm/g, and the R2 value as 1.77 %. The correlations between egg weight and albumen height
which were measured at 0 and 6 hours of incubation were only found to be significant. At these
elapsed times, the regression coefficients between albumen height and egg weight were determined
as 0.0808 and 0.0809 mm/g, and R2 values were determined as 2.44 and 3.03%, respectively. There
is no fixed relationship between albumen height and egg weight, which is applicable in all cases,
such as different flock ages and storage times.
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ÖZ
Bu çalışmada kuluçkalık Japon bıldırcını yumurtalarında sürü yaşı, depolama süresi ve erken
kuluçka döneminde geçen sürenin yumurta ağırlığı ile koyu ak yüksekliği arasındaki ilişkiler üzerine
etkileri incelenmiştir. Sürü yaşının 5 farklı seviyesi (8, 12, 18, 25 ve 30. haftalar), depolama süresinin
4 farklı seviyesi (0, 1, 4 ve 7 gün) ve erken kuluçka döneminde geçen sürenin 5 farklı seviyesi (0, 6,
24, 30 ve 48. saatler) incelenmiştir. Bütün yaş dönemlerinde yumurta ağırlığı ile ak yüksekliği
arasındaki korelasyonlar önemli bulunmuştur. Koyu ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı arasındaki
regresyon katsayıları ilgili yaş dönemlerinde sırasıyla 0,115; 0,082; 0,054; 0,085 ve 0,061 mm/g
olarak; R2 değerleri ise yine sırasıyla %4,43; 2,1; 1,85; 2,76 ve 2,42 olarak bulunmuştur. Yumurta
ağırlığı ile ak yüksekliği arasındaki korelasyon sadece 4 gün süreyle depolanan yumurtalarda önemli
bulunmuştur. Regresyon katsayısı 0,061 mm/g, R2 değeri ise %1,77 olarak belirlenmiştir.
Kuluçkanın sadece 0 ve 6. saatlerinde ölçülen ak yüksekliği değeri ile yumurta ağırlığı arasındaki
korelasyonlar önemli bulunmuştur. Bu saatlerde ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı arasındaki
regresyon katsayıları sırasıyla 0,0808 ve 0,0809 mm/g olarak, R2 değerleri ise yine sırasıyla %2,44
ve %3,03 olarak belirlenmiştir. Ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı arasında, farklı sürü yaşları ve
depolama süreleri için geçerli olan sabit bir ilişki bulunamamıştır.
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Giriş
Yumurta kalitesi gerek yemeklik gerekse kuluçkalık
yumurtalar için önemli olup, ovipozisyon öncesi ve sonrası
pek çok faktör, tüm kanatlı türlerinde iç ve dış kalite
özelliklerini etkileyebilmektedir. Özellikle yumurta
ağırlığı, kabuk kalitesi ve koyu ak kalitesi, tüm yumurta
kalite özellikleri içerisinde bariz şekilde öne çıkmaktadır.
Yemeklik yumurtalar kırıldığında koyu akın daha geniş
alana yayılması, tüketiciler tarafından bayatlığa işaret eden
bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Elbette düzgün bir
geometrik şekli olmayan alan ölçümü zordur. Bunun
yerine ak yüksekliği, uzunluk ve genişliği, ak pH değeri
gibi doğrudan ölçülebilen parametreler veya koyu aka
ilişkin ölçümler ve yumurta ağırlığının kullanıldığı bazı
formüller yardımıyla elde edilen ak indeksi, Haugh Unit
(HU), Internal Quality Unit (IQU) gibi değerler de
kullanılabilmektedir.
İlk defa Raymond Haugh tarafından geliştirilen HU
eşitliği (Haugh, 1937), o tarihten günümüze kadar yaygın
olarak kullanılmakta, diğer taraftan çok sayıda araştırıcı
tarafından da uzun yıllardır eleştirilmektedir (Eisen ve ark.,
1962; Williams, 1992). Eleştirilerin kökeninde, HU
değerinin hesaplanmasında yumurta ağırlığında meydana
gelen bir birimlik (g) değişmeye karşılık, ak yüksekliğinde
0,05 birimlik (mm) değişme meydana geldiği ön
kabulünden hareketle, bu ön kabulün genelleştirilmesi ve
her genotip, yaş ve depolama süresi için sabit bir regresyon
katsayısı kullanımının hatalı olacağı yer almaktadır (Eisen
ve ark., 1962; Silversides ve Villeneuve, 1994).
Ak yüksekliği üzerinde beslemeyle ilgili etmenlerin
genellikle etkisiz olduğu; genotip, sürü yaşı, depolama
süresi ve depolama koşullarının ak yüksekliği üzerinde
etkili olduğu; hesaplanan regresyon katsayısı değerlerinin
ise -0,058 ile+0,102 arasında değiştiği bildirilmiştir (Hill
ve Hall, 1980; Silversides ve Scott, 2001). Bu
çekincelerden hareketle, kimi araştırıcılar koyu ak
yüksekliği
değerlerinin
herhangi
bir
düzeltme
yapılmaksızın, doğrudan kullanılmasını önerirlerken, kimi
araştırmacılar Japon bıldırcını gibi farklı türlere ait
yumurtalar için HU hesaplamada kullanılan eşitlikten
esinlenerek IQU gibi farklı formüller geliştirmişler; kimi
araştırmacılar da HU yerine, iç kalitenin tespitinde pH gibi
genotip ve yaşın etkide bulunmadığı parametrelerin
kullanılmasının daha isabetli olacağını öne sürmüşlerdir
(Silversides ve Villeneuve, 1994; Silversides ve Scott,
2001; Kondaiah ve ark., 1983). Taze bıldırcın
yumurtalarında yapılan çalışmalarda, IQU değerinin HU
değerine göre daha isabetli sonuç verdiği ve tespit edilen
IQU değerinin ortalama 62,12 olduğu, IQU değeriyle diğer
iç kalite ölçüm değerleri arasında önemli düzeyde pozitif
korelasyon olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (Kondaiah ve
ark., 1983; Imai, 1986).
Koyu ak yüksekliğinin işlevsel önemi açıklanmış bir
konu olmasa da, depolama süresinin uzamasıyla koyu ak
yüksekliğinin logaritmik olarak azalmasına bağlı olarak
yumurta tazeliğinin ölçülmesinde kullanılabilir. Koyu ak
proteinlerinden “ovomucin” toplam yumurta akı
proteinlerinin %3-5’lik kısmını oluşturmakta, koyu aka
akışmazlık sağlayarak, ak yüksekliğini önemli ölçüde
belirlemekte ve hızla denatüre olabilme niteliğindedir.
Ortam amonyak düzeyi gibi hidrojen iyon (H+) aktivitesini
etkileyen ortam koşullarına oldukça duyarlı olan taze

yumurta akı, bu koşullar altında hızla sıvılaşarak ak
yüksekliğinin azalmasına neden olmaktadır. Aslında bu
süreçler, kuluçka sırasında embriyonun ihtiyaçlarının
giderilmesi için kolaylaştırıcı niteliktedir (Silversides ve
Scott, 2001; Toussant ve Latshaw, 1999; Lechevalier ve
ark., 2011). Bıldırcın yumurtalarında ak yüksekliğinin 3,63,9 mm arasında değiştiği (Vogt, 1965) 73 ve 101 günlük
yaştaki bıldırcınlarda yumurta ağırlıklarının sırasıyla 9,66
ve 10,47 g, HU değerinin yine sırasıyla 85,53 ve 82,75
olduğu (Uluocak ve ark., 1995) 20 haftalık yaştaki
bıldırcınlarda yumurta ağırlığı, koyu ak yüksekliği ve HU
değerlerinin sırasıyla 11,28 g, 3,8 mm ve 85,73 olduğu
(Kul ve Şeker, 2004) ilk 10 yumurta ağırlığının 10,1410,88 g arasında, pik verim periyodunun başlangıcı olan 10
haftalık yaşta 11,33-11,76 g olduğu (Alarslan, 2006)
Yağmur bıldırcınlarında (C. coromandelica) ortalama
yumurta ağırlığının 10,96-11,67 g, HU değerinin ise 69,7175,44 olduğu (Zynudheen ve ark., 2008) farklı bıldırcın
hatlarında ortalama yumurta ağırlıklarının 10,8-13,4 g
olduğu (Karabağ ve ark., 2010) 21 haftalık bıldırcınlarda
koyu ak yüksekliği ve HU değerinin sırasıyla 3,64 mm ve
85,35 olduğu (Özçelik, 2002) bildirilmiştir.
Yumurta akı kalite değerlerinin depolama süresi
uzadıkça kısa süre içinde kötüleştiği, aynı şekilde sürü
yaşı ilerledikçe ak kalitesinde de düşüş gözlendiği
bildirilmiştir (Jacob ve ark., 1998).
Yine bıldırcınlarda 10, 15 ve 20 haftalık yaşlarda
yumurta ağırlığı 11,99-12,26 g arasında; ak yüksekliği
4,01-4,422 mm arasında; ak yüksekliğinin logaritmasının
0,6-0,641 arasında; HU değerinin 86,18-88,72 ve IQU
değerinin 52,68-58,42 arasında; ak pH değerinin ise 9,359,46 arasında değiştiği, ak yüksekliği/kalitesi ile ilgili
belirlenen bütün bu parametrelerin sürü yaşı ve depolama
süresinden etkilendiği, ancak ak pH’sı bakımından
gözlenen bütün farklılıkların diğer parametrelerle ortaya
konamadığı, her ne kadar HU veya IQU koyu ak kalitesinin
belirlenmesinde yaygın olarak kullanılsa da özellikle 9-11
g aralığı dışındaki yumurtalarda sıkıntılar yaşanabildiği; ak
kalite özelliklerinin herhangi bir düzeltmeye tabi
tutulmadan kullanılmasının daha doğru olduğu;
kullanılması halinde ise öncesinde yumurta ağırlığı ile ak
yüksekliği arasındaki ilişkilerin kontrol edilmesi gerektiği
bildirilmiştir (Aktan, 2011a). Benzer durumun farklı
genotipteki tavuk yumurtalarında da geçerli olduğu,
kahverengi yumurtacı iki hibrit genotipte ak yüksekliği ile
yumurta ağırlığı arasındaki regresyon katsayısının 0,020,059 mm/g olduğu, bu nedenle HU denkleminin
geliştirilmesinde kullanılan 0,05 mm/g lık ön şartın her
durumda geçerli olmayacağı, R2 değerlerinin ise %7,5-21,1
arasında değiştiği ifade edilmiştir (Aktan, 2011b).
Japon bıldırcını yumurtalarıyla yapılan bir başka
çalışmada ise, parametrik testlerin uygulanamayacağı
koşullarda Theil regresyon yardımıyla, yumurta ağırlığı
ile koyu ak yüksekliği arasındaki ilişki araştırılmış,
özellikle çok az sayıdaki örnek genişliklerinde Theil
regresyonun, doğrusal regresyonla benzer sonuçlar
verdiği; farklı örnek genişlikleri için regresyon katsayıları
içinde minimum değerin 0,098 mm/g olduğu ifade
edilmiştir (Koskan ve ark., 2016).
Bu çalışmada, Japon bıldırcınlarında (C. coturnix
japonica) farklı yaş dönemlerinde elde edilen kuluçkalık
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yumurtalarda, farklı depolama süreleri ve kuluçkanın ilk
döneminin farklı saatlerinde koyu ak yüksekliği ile
yumurta ağırlığı arasındaki ilişkilerin ne ölçüde
değiştiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Aynı gün kuluçkadan çıkan ve üç haftalık oluncaya
kadar etlik civciv başlangıç yemi (%23 HP, 3025 kcal/kg
ME), daha sonra yumurtacı piliç büyütme yemi (%18 HP,
2950 kcal/kg ME) ve eşeysel olgunlukla birlikte kafes
yumurta yemiyle (%17 HP, 2750 kcal/kg ME) beslenen;
yumurtlama dönemi boyunca bireysel kafeslerde, 1:1
cinsiyet oranında ve 16A:8K aydınlatma programı altında
tutulan toplam 270 bıldırcın, deneme materyali olan
kuluçkalık yumurtaların elde edilmesinde kullanılmıştır.
Yumurtalar, bu sürüden 8, 12, 18, 25 ve 30 haftalık
yaş dönemlerinde rastgele toplanmıştır. Yumurtalar her
yaş döneminde günde en az üç kez toplanarak
numaralandırılmış ve 0,01 grama duyarlı teraziyle
tartılmış; 0 (kontrol), 1, 4 ve 7 gün süreyle 18 ℃ ve %60
nem içeren koşullarda depolanmıştır. Belirtilen yaş
dönemlerinde, farklı sürelerle depolanan yumurtalar,
kuluçka makinesine rastgele yerleştirilmişler ve
kuluçkanın 0, 6, 24, 30 ve 48. saatlerinde her alt gruptan
en az 10 adet olacak şekilde yine rastgele seçilen
yumurtalar tartılarak, cam bir yüzey üzerine kırılmış ve
koyu ak yükseklikleri elektronik bir mikrometreyle
belirlenmiştir. Kuluçkanın 0. saati kuluçkada geçen süre
olarak değil, doğrudan depolama süresinin etkisini
görmek için faktör seviyesi olarak dâhil edilmiştir.
Özetle, koyu ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı
arasındaki ilişkiler üzerine sürü yaşı faktörünün beş farklı
seviyesi, depolama süresi faktörünün dört faklı seviyesi
ve kuluçkada geçen süre faktörünün beş farklı seviyesi
faktöriyel düzende ele alınmıştır. Verilerin istatistiki
analizi için Statistica yazılımı kullanılmıştır. Veriler
arasında
hesaplanan
korelasyon
katsayılarının
karşılaştırılmasında Fisher’in Z transformasyonu
kullanılmıştır (Papoulis, 1990).
Bulgular ve Tartışma
Araştırmanın kapsamı geniş olduğundan, çalışmamızın
sürü yaşı ve depolama süresinin koyu ak özellikleri üzerine
etkisi ile kuluçka sonuçları üzerine etkisine ilişkin
sonuçlarına bu makalede yer verilmemiştir. Yumurta
ağırlığı ile koyu ak yüksekliği arasındaki ilişkileri
incelemek açısından öncelikle ele alınan yaş dönemleri,
kuluçkalık yumurta depolama süreleri ve kuluçkanın farklı
saatlerinde bu iki değişken arasında hesaplanan fenotipik
korelasyon katsayıları Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1’de de görüldüğü üzere ele alınan tüm sürü
yaşı dönemlerinde bu iki değişken arasındaki korelasyon
katsayılarının istatistiki olarak önemli düzeyde olduğu
gözlenmiştir. Bu korelasyon katsayıları kendi aralarında
ikişerli
olarak
karşılaştırıldıklarında,
aralarındaki
farklılıkların istatistiki olarak önemli düzeyde olmadığı
belirlenmiştir. Benzer bir çalışmada 10, 15 ve 20 haftalık
bıldırcınlardan elde edilen yumurtalarda, yumurta ağırlığı
ile ak yüksekliği arasındaki korelasyon katsayıları elde
ettiğimiz değerlere yakın, ancak istatistiki olarak önemsiz
bulunmuştur (Aktan, 2011a).

Çizelge 1. Yumurta ağırlığı ile ak yüksekliği arasındaki
korelasyon katsayıları (rxy)
Table 1. Correlation coefficients beetween egg weight and
albumen height (rxy)
Varyasyon kaynağı
Yaş (hafta)
N
rxy
P
8
235
0.211
<0.01
12
245
0.145
<0.05
18
235
0.136
<0.05
25
249
0.166
<0.01
30
242
0.155
<0.05
Depo (gün)
0
292
0.114
0.051 (ÖD)
1
300
0.108
0.062 (ÖD)
4
302
0.133
<0.05
7
312
0.036
0.528 (ÖD)
Saat
0
250
0.156
<0.05
6
237
0.174
<0.01
24
239
-0.020
0.764 (ÖD)
30
243
-0.072
0.264 (ÖD)
48
237
0.096
0.139 (ÖD)
ÖD: önemli değil

Bunun muhtemel nedeni, iki çalışma arasında beş kata
yakın örnek genişliği farklılığı olmasıdır. Aşağıda da
görüleceği üzere R2 değerleri oldukça düşük değerler
almıştır. Her ne kadar depolama süresi bakımından, sadece
4 gün süreli depolanan yumurtalarda koyu ak yüksekliği ile
yumurta ağırlığı arasındaki 0,133 düzeyindeki korelasyon
katsayısı istatistiki olarak önemli bulunsa da (P<0,05), 0 ve
1 gün süreyle depolanan yumurtalarda bu iki özellik
arasındaki korelasyon katsayılarının da bu değere yakın
olduğu (sırasıyla 0,114 ve 0,108) ve P değerinin de 0,05’e
çok yakın olduğu fark edilecektir. Bilindiği üzere örnek
genişliği çok az olduğunda, mesela sadece iki veri
üzerinden hesaplama yapılırsa (iki noktadan her zaman
bir doğru geçeceği için) korelasyon katsayısı 1 çıkarken,
gereğinden çok fazla örnekle çalışıldığında ise
korelasyon katsayısı düşük değer alsa bile istatistiki
olarak önemli çıkabilmektedir.
Bilindiği üzere birer iç kalite parametresi olarak gerek
HU ve gerekse IQU değerleri hesaplanırken bağımlı
değişken (Y) olarak koyu ak yüksekliği, bağımsız değişken
olarak da yumurta ağırlığı (X) arasında sabit bir regresyon
katsayısı olduğu varsayılmaktadır. Buna göre her yaş
dönemi için bağımlı değişkenimiz koyu ak yüksekliği ve
bağımsız değişkenimiz olan yumurta ağırlığı arasındaki
doğrusal regresyon eğrileri hazırlanmıştır.
Koyu ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı arasında 8, 12,
18, 25 ve 30 haftalık yaş grupları için hazırlanan doğrusal
regresyon eğrileri sırasıyla Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil
4 ve Şekil 5’de verilmiştir.
Şekillerden de anlaşılacağı gibi, ele alınan yaş
gruplarında koyu ak yüksekliği ve yumurta ağırlığı
arasında hesaplanan regresyon katsayılarının 8, 12, 18, 25
ve 30 haftalık yaş dönemlerinin hepsi için pozitif ve
sırasıyla 0,115; 0,082; 0,054; 0,085 ve 0,061 mm/g
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yine bu yaş dönemlerinde
koyu ak yüksekliği bakımından gözlenen varyasyonun
sırasıyla %4,43; 2,11; 1,85; 2,76 ve 2,42 gibi çok düşük
oranlarda yumurta ağırlığına bağlı olduğu belirlenmiştir.
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8. hafta Ak Yüksekliği (mm)
y=a+bx
r2=0.044324447
a=2.8065032
b=0.1145815
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Şekil 1. Sekiz haftalık yaşta koyu ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı arasındaki regresyon eğrisi
Figure 1. Linear regression curve of thick albumen height on egg weight at eight weeks of age
12. hafta Ak Yüksekliği (mm)
y=a+bx
r2=0.021095395
a=2.8483253
b=0.082073175
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Şekil 2. On iki haftalık yaşta koyu ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı arasındaki regresyon eğrisi
Figure 2. Linear regression curve of thick albumen height on egg weight at twelve weeks of age
18. hafta Ak Yüksekliği (mm)
y=a+bx
r2=0.018482686
a=3.0131422
b=0.053700792
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Şekil 3. On sekiz haftalık yaşta koyu ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı arasındaki regresyon eğrisi
Figure 3. Linear regression curve of thick albumen height on egg weight at eighteen weeks of age
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25. hafta Ak Yüksekliği (mm)
y=a+bx
r2=0.027613712
a=2.7578625
b=0.085543043
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Şekil 4. Yirmi beş haftalık yaşta koyu ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı arasındaki regresyon eğrisi
Figure 4. Linear regression curve of thick albumen height on egg weight at twenty-five weeks of age
30. hafta Ak Yüksekliği (mm)
y=a+bx
r2=0.024161909
a=3.2169962
b=0.061224197
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Şekil 5. Otuz haftalık yaşta koyu ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı arasındaki regresyon eğrisi
Figure 5. Linear regression curve of thick albumen height on egg weight at thirty weeks of age
4 gün depo Ak Yüksekliği (mm)
y=a+bx
r2=0.017659407
a=3.0484772
b=0.061333062
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Şekil 6. Dört gün depolamada koyu ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı arasındaki regresyon eğrisi
Figure 6. Linear regression curve of thick albumen height on egg weight at four-day storage
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Bıldırcınlarda daha sonra yapılan benzer bir
çalışmada, 10, 15 ve 20 haftalık yaştaki bıldırcınlarda ak
yüksekliği ile yumurta ağırlığı arasındaki regresyon
katsayıları sırasıyla 0,115; 0,168 ve 0,009 mm/g, R 2
değerleri ise yine sırasıyla %4,2; %5,5 ve %0,1 olarak
bildirilmiştir (Aktan, 2011a).
Ticari yumurtacı hibritlerden elde edilen yemeklik
yumurtalar için koyu ak yüksekliğinin sürü yaşı
üzerindeki regresyon katsayısının -0,05 mm/g şeklinde
negatif değer aldığı ve R 2 değerinin de bu araştırmaya ait
sonuçlardaki gibi düşük (0,06) çıktığı bildirilmiştir
(Silversides ve Budgell, 2004). Kuluçkalık yumurtaların
depolanması durumunda sadece dört gün süreli
depolamada koyu ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı
arasında 0,133 düzeyinde bir fenotipik korelasyon olduğu
ve bunun istatistiki olarak önemli düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Buna göre dört gün süreli depolama için
hazırlanan regresyon eğrisi Şekil 6’da verilmiştir. Şekil
6’da görüldüğü üzere dört gün süreli depolamada yumurta
ağırlığı 1 g arttığında koyu ak yüksekliği de 0,061 mm artış
göstermiştir. Yaş dönemlerinde olduğu gibi 4 gün süreli
depolanan yumurtalarda da koyu ak yüksekliği bakımından
gözlenen varyasyonun %1,77 gibi çok düşük bir oranda
yumurta ağırlığına bağlı olduğu saptanmıştır.
Yumurtacı ticari hibrit yumurtalarında belirlenen
koyu ak yüksekliğinin depolama süresi üzerindeki
regresyon katsayısı -0,43 mm ile negatif ve daha yüksek
bir değer aldığı, R2 değerinin ise daha yüksek (0,41)
bulunduğu bildirilmiştir (Silversides ve Budgell, 2004).
Araştırmacıların farklı bir kanatlı hayvan türünden
elde edilen ve dölsüz yumurtalar kullandıkları göz
önünde bulundurulduğunda karşılaştırma yapmak doğru
olmayabilir. Aynı tür üzerinde çalışılmış olsa dahi döllü
yumurtalarda koyu ak yüksekliğinin dölsüz yumurtalara
göre daha düşük, koyu ak pH değerinin ise daha yüksek
olduğu doğrultusunda bulgular vardır (Benton ve ark.,
2001). Bulgularımızla paralel olarak, sadece 4 gün süreli
depolanan bıldırcın yumurtalarında korelasyonun önemli
bulunduğu, koyu ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı
arasındaki regresyon katsayısının 0,074 mm/g olduğu, R 2
değerinin ise %12,2 olduğu araştırma sonuçları
bulunmaktadır (Aktan, 2011a).
Kuluçkada inceleme konusu yapılan saatler
açısından, kuluçkanın sadece sıfır ve altıncı saatlerinde
koyu ak yüksekliği ile yumurta ve altıncı saatlerinde
koyu ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı arasında
istatistiki olarak önemli düzeyde (sırasıyla 0,156 ve
0,174) fenotipik korelasyon belirlenmiş ve bu iki dönem
için oluşturulan regresyon eğrileri sırasıyla Şekil 7 ve
Şekil 8’de verilmiştir. Şekillerde de görüldüğü üzere
kuluçkanın 0 ve 6. saatlerinde yumurta ağırlıkları 1 g
artış gösterdiğinde koyu ak yüksekliklerinin de sırasıyla
0,0808 ve 0,0809 mm arttığı gözlenmiştir. Buna göre bu
iki saat diliminde hesaplanan regresyon katsayılarının
yaklaşık olarak aynı olduğu ve her iki saat diliminde de
koyu ak yüksekliği bakımından gözlenen varyasyonun
sırasıyla %2,44 ve %3,03’lük kısmının yumurta
ağırlığının
farklı
olmasından
kaynaklandığı
görülmektedir.

Kuluçka 0. saat Ak Yüksekliği (mm)
y=a+bx
r2=0.024346973
a=3.2811985
b=0.080798454
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Şekil 7. Kuluçkanın 0. saatinde koyu ak yüksekliği ile
yumurta ağırlığı arasındaki regresyon eğrisi
Figure 7. Linear regression curve of thick albumen
height on egg weight at 0 hour of incubation
Kuluçka 6.saat Ak Yüksekliği (mm)
y=a+bx
r2=0.030274963
a=3.0939447
b=0.080928434
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Şekil 8. Kuluçkanın 6.saatinde koyu ak yüksekliği ile
yumurta ağırlığı arasındaki regresyon eğrisi
Figure 8. Linear regression curve of thick albumen
height on egg weight at 6th hour of incubation
Sonuç
Japon bıldırcınlarında da diğer kanatlı türlerinde
olduğu gibi ilerleyen yaşla birlikte koyu ak yüksekliği
düşmektedir.
Sıvılaşmanın
matematiksel
olarak
tanımlanmasında viskozite ölçümü mümkün olsa da ak
yüksekliğinin ölçülmesi ve yumurta ağırlığı ile ak
yüksekliği arasında bilerek veya bilmeyerek sabit şekilde
var olduğu farz edilen ilişkilerden yola çıkarak
hesaplanan HU ve IQU gibi parametreler de yaygın
olarak kullanılmaktadır. Ancak bazı araştırıcıların
eleştirdiği ve araştırma sonuçlarının da desteklediği
üzere, ak yüksekliği ile yumurta ağırlığı arasında sabit bir
ilişki bulunmamaktadır. Bu nedenle de ak yüksekliğini
yumurta ağırlığına göre düzelterek HU ve IQU gibi
değerler elde etmek ve karşılaştırma yapmak isabetli
olmayacaktır.

85

Şentürk and Aktan / Journal of Poultry Research, 17(2): 80-86, 2020

Teşekkür
Bu çalışma ilk yazarın yüksek lisans tezinden
özetlenmiş olup, çalışmanın yapılabilmesi için alt yapı,
hayvan materyali, yem vb. tüm olanakları sağlayan yeni
adıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekanlığına teşekkür ederiz.
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