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ÖZET: Bu araştırma, Muş ilinde yetiştirilen Saanen oğlaklarının büyüme performansını ve yaşama gücünü tespit etmek 
ve bu özellikler üzerine yıl, ana yaşı, doğum tipi ve cinsiyet gibi faktörlerin etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma, 2008 yılı doğum sezonunda doğan 146 baş oğlak ile 2009 yılı doğum sezonunda doğan 179 baş oğlak üzerinde 
yürütülmüştür.
Saanen oğlaklarında doğum, 30, 60, 90 (sütten kesim), 120, 150 ve 180. gün canlı ağırlıkları genel olarak sırasıyla 3.22, 
6.59, 9.88, 12.91, 15.35, 17.37 ve 19.13 kg olarak tespit edilmiştir. Saanen oğlaklarının büyüme performansları üzerine 
yıl, yaş, doğum tipi, cinsiyet ve doğum ağırlığının etkileri değerlendirilmiştir. Oğlakların büyüme performansları üzerine 
incelenen faktörlerden, yılın etkisi 30. gün canlı ağırlıklar üzerine önemli; ana yaşının etkisi sadece doğum ağırlığı üzerine 
önemli; doğum tipinin etkisi doğumdan sütten kesime kadar ki tüm büyüme dönemlerinde önemli bulunmuştur. Cinsiyetin 
etkisi tüm büyüme dönemlerinde önemli; doğum ağırlığının etkisi ise 0-165. gün arası dönemlerde önemli olmuştur. 
Oğlakların 10, 45, 90, 120 ve 180. günde yaşama gücü oranları sırasıyla % 98.15, 97.23, 94.46, 94.15 ve 92.31 olarak tespit 
edilmiştir. 10. gündeki yaşama gücü oranına etkisi incelenen tüm faktörlerin etkisi önemsizken, 45. gündeki yaşama gücü 
oranına sadece yılın etkisi önemli, 90. gündeki yaşama gücü oranına ana yaşı ve yılın etkisi önemli, 120 ve 180. gündeki 
yaşama gücü oranlarına ise sadece yılın etkisi önemli olmuştur. 
Sonuç olarak; Muş bölgesinde yetiştirilen Saanen oğlakları üzerinde yürütülen bu araştırmada elde edilen büyüme ve 
yaşama gücü performansları, Türkiye’de yetiştirilen Saanen oğlakları üzerinde yürütülen önceki çalışmaların bulguları ile 
uyumlu ve standart değerler içerisinde olduğundan Saanen keçilerinin Muş bölgesine adaptasyon sağlayabileceği kanaatine 
varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Saanen, Oğlak, büyüme, yaşama gücü

ABSTRACT: The aim of this study was to determine the growth performance and survival sates of Saanen kids raised in 
Muş Province, and the effects of year, dam age, type of birth and sex on their growth performance and survival rates. 146 
kids born in 2008 and 179 kids born in 2009 were utilized in the study. 
Weights of Saanen kids at birth, at ages of 30, 60, 90 (weaning), 120, 150 and 180 d were in general 3.22, 6.59, 9.88, 12.91, 
15.35, 17.37 and 19.13 kg, respectively. The effects of year, age, birth type, sex and birth weights on growth performance 
of Saanen kids were evaluated. Among these factors, effect of year was significant on live weight at age of 30 d, but effect 
of dam age was only significant on birth weight. The effect of birth type was significant on weight from birth to weaning 
and effect of sex was significant on all the periods. However, effect of birth weight was significant at the 0-165 days. 
The survival rates of kids were in general 98.15, 97.23, 94.46, 94.15 and 92.31 % for 10. 45, 90, 120 and 180 th days of 
the experiment. None of the investigated factors affected survival rates at the age of 10 days whereas only effect of year 
significantly affected survival rates at the age of 45 days. Year and dam age affected survival rates at weaning (90-d-age), 
but only year affected survival rates of kid at the ages of 120 and 180 days. 
The results of the study suggest that growth and survival rate performances obtained from the kids of Saanen goat raised 
in Muş region in this study were consistent with the results of previous studies carried out on Saanen kids raised in Turkey, 
growth performance and survival rates of Saanen kids were within standard values and it was concluded that Saanen goats 
could have a good adaptation to Muş region.  
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Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme 
Performansı ve Yaşama Gücü

Growth Performance and Survival Sates of Saanen Kids Raised in 
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GİRİŞ 

Dünya keçi populasyonu 2009 yılı itibariyle 867 
milyon civarındadır ve bunun % 60’ı Asya kıtasında, 
% 95’i de gelişmekte olan ülkelerde bulunmaktadır. 
1990’dan günümüze dünya keçi populasyonunda önem-
li bir artış olduğu (% 47) gözlenmiştir (FAO, 2010). Ve-
rim özelliklerine göre keçi ırkları; süt tipi keçi ırkları 
(Saanen, Toggenburg v.b.), et tipi keçi ırkları (Boer, 
Spanish), elyaf yönlü keçi ırkları (Ankara, Kaşmir), 
kombine verimli keçi ırkları (Kıl, Sudan Desert) ve 
kürk ve deri yönlü keçi ırkları (Maradi ve Mubende)’dır 
(Anonim, 2011; Devendra and Burns, 1983).

Türkiye’nin doğal ve ekonomik koşulları, tarımsal 
yapısı ve geleneklerinden dolayı, Türkiye’de keçi ye-
tiştiriciliği yaygın bir biçimde yapılmaktadır. Türkiye 
keçi popülasyonunun önemli bir bölümü Kıl keçilerin-
den oluşmakta, bunu Ankara keçisi, süt keçisi ve me-
lezleri (Malta, Kilis ve Saanen gibi sütçü ırklar ve me-
lezleri) izlemektedir (DPT, 2007). Hayvancılık sektörü 
içinde, keçiden elde edilen süt ile etin oransal payının 
azımsanamayacak kadar önemli olduğu bilinmektedir. 
Türkiye’de 2009 yılında üretilen hayvansal ürünlerden 
toplam sütün % 1.53’ü, kırmızı etin % 2.83’ü ve derinin 
% 9.60’ı keçi yetiştiriciliğinden elde edilmiştir. Ayrıca, 
keçi yetiştiriciliğinden 2002 ton kıl ile 174 ton tiftik 
üretimi sağlanmıştır (TUİK, 2009).

Türkiye’de yetiştirilen Saanen oğlakları genel ola-
rak 3-3.5 kg doğum ağırlığına, 30.0 kg 90. gün sütten 
kesim canlı ağırlığına ve % 90-95 sütten kesim döne-
minde yaşama gücü oranına sahiptir (Çağraş, 1999; 
Tölü ve ark., 2007; Ceyhan ve Karadağ, 2009; Ulutaş 
ve ark., 2010).

Bu araştırma, Doğu Anadolu Bölgesi Muş ilinde 
yetiştirilen Saanen oğlaklarının büyüme performansı 
ve yaşama gücü özelliklerini tespit etmek, bu özellikler 
üzerine yıl, ana yaşı, doğum tipi ve cinsiyet gibi faktör-
lerin etkisini ortaya koymak ve bölgeye adaptasyonunu 
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu araştırma, Muş ili Korkut ilçesi Düzova köyünde 
ve köy muhtarlığı tarafından hazırlanan bir proje (Pro-
je Referans Numarası: DG-ELARG/MEDTQ/04-01/
ARD-176) kapsamında ve 2008 yılı doğum sezonunda 
doğan 146 baş oğlak ile 2009 yılı doğum sezonunda do-
ğan 179 baş oğlak üzerinde yürütülmüştür.

Oğlaklar, doğumu takiben doğum ağırlıkları sap-
tanmış ve plastik küpe ile numaralandırılmışlardır. Do-
ğum sonrası kayıt defterine oğlağın numarası, doğum 
ağırlığı, doğum tarihi, doğum tipi, cinsiyeti, ana numa-
rası ve ana yaşı kaydedilmiştir. Oğlaklar, doğumu taki-
ben 3 gün süreyle analarıyla, daha sonra, geceleri ana-
larıyla, gündüzleri ise analarından ayrı tutulmuşlardır. 
Oğlaklar 90. günde sütten kesilmişlerdir. Oğlaklara süt 
emme döneminden, analarından ayrıldıkları döneme 
kadar adlibitum yonca samanı ve kuzu-oğlak büyütme 
yemi (100 g/baş/gün) verilmiş, ayrıca önlerinde sürekli 
temiz su bulundurulmuştur. Oğlaklar süt emme döne-
minden sonra merada otlatılmıştır.

Oğlakların büyüme özelliklerini belirlemek için, 
ilk doğan oğlak 1 aylık yaşta olduğunda tekrar tartıma 
başlanmış ve oğlaklar doğumdan 180. güne kadar 30 
gün ara ile kontrol günü akşamdan aç bırakılarak tar-
tılmışlardır. Elde edilen verilerden, oğlakların 30, 60, 
90, 120, 150 ve 180. gün canlı ağırlıkları interpolasyon 
yöntemiyle tespit edilmiştir. Oğlakların, doğum-90. 
gün arasındaki tartımlarında 5 g’a hassas terazi (Hana-
marka), 90-180. gün arasındaki tartımlarında ise 100 
g’a hassas terazi (Tem-marka) kullanılmıştır.

Oğlaklarda yaşama gücü kabiliyetini ortaya koy-
mak için 10, 45, 90, 120 ve 180. günde yaşayan oğlak 
sayısının, canlı doğan oğlak sayısına oranının sonucu 
elde edilmiştir.

Büyüme özelliklerine ait verilere doğum yılı, ana 
yaşı, doğum tipi, cinsiyet ve doğum ağırlığı gibi fak-
törlerin etkileri En Küçük Kareler Metodu (Least Squ-
ares Method) ile incelenmiştir. Doğum ağırlığı için 
Yijklm= μ+ai+bj+ck+dl+eijklm, büyüme dönemle-
rindeki ağırlıklar ve canlı ağırlık atışları için Yijklm= 
μ+ai+bj+ck+dl+byz.(Zijkl-Z) +eijklm şeklinde birer 
toplamalı genel doğrusal modeller kullanılmıştır.

Modelde;

Y:herhangi bir oğlağın doğum ağırlığını veya in-
celenen dönemdeki canlı ağırlığını veya canlı ağırlık 
artışını, 

μ: incelenen özellik yönünden populasyon ortala-
masını, 

ai: oğlağın doğum yılının etkisini, 

bj: oğlağın ana yaşının etkisini, 

ck: oğlağın doğum tipinin etkisini, 

dl: oğlağın cinsiyetinin etkisini, 
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byz: herhangi bir oğlağın incelenen dönemlerdeki 
canlı ağırlığının oğlağın doğum ağırlığına kısmi regres-
yonunu, 

Z: doğum ağırlığı ortalaması, 

eijklm: şansa bağlı hata payını ifade etmektedir. 

Kullanılan modelde incelenen faktörler arasında 
önemli bir interaksiyon olmadığı varsayılmış ve bir 
faktörün alt gruplarındaki etki payları toplamı sıfır ka-
bul edilmiştir.

Oğlakların çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlıkları 
ve canlı ağırlık artışları SAS paket programında, GLM 
(General Linear Model) prosedürü kullanılarak analiz 
edilmiştir (SAS, 1999). Grup ortalamaları arasındaki 
farklılıkların önem kontrolü Duncan çoklu karşılaştır-
ma testiyle yapılmıştır. Oğlakların farklı büyüme dö-
nemlerindeki yaşama gücü oranlarının karşılaştırılma-
sında Ki-Kare (X2) metodu kullanılmıştır (MINITAB, 
2010).

BULGULAR VE TARTIŞMA

Oğlakların çeşitli büyüme dönemlerindeki canlı 
ağırlıklarına ait en küçük kareler ortalamaları, önem-
lilik ve çoklu karşılaştırma testi sonuçları Çizelge 1’de 
sunulmuştur. Oğlakların doğum ağırlığı, 30, 60, 90, 
120, 150 ve 180. gün canlı ağırlıkları sırasıyla 3.22, 
6.59, 9.88, 12.91, 15.35, 17.37 ve 19.13 kg olarak be-
lirlenmiştir.

Doğum ağırlığı bakımından, ana yaşı 2, 3, 4 ve 5 
olan oğlaklar, ana yaşı 1 olan oğlaklardan (P<0.05), er-
kek oğlaklar dişi oğlaklardan (P<0.05), tek doğan oğ-
laklar ikiz doğan oğlaklardan (P<0.001) daha yüksek 
doğum ağırlığına sahip olmuşlardır. Bu çalışma sonu-
cunda elde edilen doğum ağırlıkları, Saanen oğlakları 
üzerinde yürütülen bazı yerli ve yabancı literatür bildi-
rişleri ile karşılaştırıldığında, Koşum ve ark. (2004) ve 
Tölü ve ark. (2007)’nın bildirdiği değerlerden düşük, 
Karadağ (2006)’ın bildirdiği değerden yüksek, McMa-
nus ve ark. (2008), Karadağ (2010) ve Ulutaş ve ark. 
(2010)’nın bildirdiği değerlere benzer; Saanen melezi 
oğlaklar üzerinde yürütülen bazı yerli literatür bildiriş-
leri ile karşılaştırıldığında ise Koşum ve ark. (2004), 
Tozlu (2006)’nun bildirdiği değerlerden düşük, Kara-
dağ (2006)’ın (Saanen x Kıl keçisi G2 melezinde) bil-
dirdiği değerlerden yüksek, Şimşek (2005) ve Karadağ 
(2010)’ın bildirdiği değerlere benzer bulunmuştur.

Araştırmada, doğum ağırlığı üzerine etkisi in-
celenen faktörlerden yılın etkisi önemsiz (P>0.05), 
ana yaşının ve doğum tipinin etkisi önemli (P<0.05), 
cinsiyetin etkisi ise çok önemli (P<0.001) olarak bu-
lunmuştur. Araştırmada doğum ağırlığı üzerine yılın 
etkisinin önemsiz olması Özcan (1977)’nın bildirişle-
ri ile uyumlu, Şengonca ve ark. (2003) ve Şimşek ve 
ark. (2007)’nın bildirişleri ile uyumsuz; doğum tipinin 
etkisinin önemli olması Tozlu (2006) ve Ceyhan ve 
Karadağ (2010)’ın bildirişleri ile uyumlu, Ulutaş ve 
ark. (2010)’nın bildirişleri ile uyumsuz; ana yaşının 
etkisinin önemli olması Ceyhan ve Karadağ (2009)’ın 
bildirişleri ile uyumlu, Tozlu (2006)’nun bildirişleri ile 
uyumsuz; cinsiyetin etkisinin önemli olması Ugur ve 
ark. (2004)’nın bildirişleri ile uyumlu, Şengonca ve 
ark. (2003) ve Ulutaş ve ark. (2010)’nın bildirişleri ile 
uyumsuz olduğu belirlenmiştir.

Bu çalışma sonucunda elde edilen sütten kesim 
canlı ağırlığı Saanen oğlakları üzerinde yürütülen bazı 
yerli literatür bildirişleri ile karşılaştırıldığında, Koşum 
ve ark. (2004), Karadağ (2010)’ın bildirdiği değerlerden 
düşük, Karadağ (2006)’ın bildirdiği değerden yüksek, 
Ceyhan ve Karadağ (2010)’ın bildirdiği değere benzer; 
Saanen melezleri üzerinde yürütülen bazı yerli literatür 
bildirişleri ile karşılaştırıldığında ise Şimşek (2005) ve 
Tozlu (2006)’nun bildirdiği değerlerden düşük, Kara-
dağ (2010)’ın (Saanen x Kıl keçisi G1 ve Saanen x Kıl 
keçisi G2 melezlerinde) bildirdiği değerlerden yüksek, 
Ceyhan ve Karadağ (2009)’ın bildirdiği değerlere ben-
zer bulunmuştur.

Araştırmada, sütten kesim ağırlığı üzerine etki-
si incelenen faktörlerden yılın ve ana yaşının etkisi 
önemsiz (P>0.05); doğum tipi, cinsiyet ve doğum ağır-
lığının etkisi farklı düzeylerde önemli (P<0.05, P<0.01 
ve P<0.001) olduğu belirlenmiştir. Araştırmada sütten 
kesim ağırlığı üzerine yılın etkisinin önemsiz olması 
Şengonca ve ark. (2003) ve Koşum ve ark. (2004)’nın 
bildirişleri ile uyumsuz; ana yaşının etkisinin önemsiz 
olması Tozlu (2006) ve Ceyhan ve Karadağ (2009)’ın 
bildirişleri ile uyumsuz; doğum tipinin etkisinin önemli 
olması Tozlu (2006) ve Ceyhan ve Karadağ (2009)’ın 
bildirişleri ile uyumlu; cinsiyetin etkisinin önemli olma-
sı Ugur ve ark. (2004) ve Ceyhan ve Karadağ (2009)’ın 
bildirişleri ile uyumlu; doğum ağırlığının etkisinin 
önemli olması ise Koşum ve ark. (2004)’nın bildirişleri 
ile uyumlu olduğu gözlenmiştir.

Bu çalışma sonucunda elde edilen 180. gün can-
lı ağırlığı, Saanen oğlakları üzerinde yürütülen bazı 
yerli literatür bildirişleri ile karşılaştırıldığında, Ulutaş 
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Çizelge 1. Oğlakların çeşitli büyüme dönemlerindeki canlı ağırlıklarına ait en küçük kareler ortalamaları, önemlilik ve çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları (kg)
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ve ark. (2010)’nın bildirdiği değerden düşük; Saanen 
melezi oğlaklar üzerinde yürütülen bazı yerli literatür 
bildirişleri ile karşılaştırıldığında ise Özcan (1977)’ın 
bildirdiği değerlerden düşük, Şimşek (2005)’in (Saanen 
x Kıl keçisi F1 melezi dişi oğlaklarında) bildirdiği de-
ğerden yüksek bulunmuştur.

Araştırmada, oğlakların 180. gün canlı ağırlıkları 
üzerine yıl, ana yaşı, doğum tipi ve doğum ağırlığının 
etkisi önemsiz (P>0.05), cinsiyetin etkisi ise önemli 
(P<0.01) olarak bulunmuştur. Araştırmada oğlakların 
180. gün canlı ağırlıkları üzerine doğum tipinin etki-
sinin önemsiz, cinsiyetin etkisinin önemli bulunması 
Ulutaş ve ark. (2010)’nın bildirişleri ile uyumlu olduğu 
belirlenmiştir.

Çeşitli büyüme dönemlerindeki canlı ağırlıklar 
üzerine ana yaşının tüm büyüme dönemleri üzerine et-
kisi önemsiz (P>0.05); doğum tipinin 30, 60 ve 90. gün 
canlı ağırlıklar üzerine etkisi farklı düzeylerde önemli 
(P<0.05, P<0.01 ve P<0.001), diğer tüm büyüme dö-
nemleri üzerine etkisi önemsiz (P>0.05); cinsiyetin 
tüm büyüme dönemleri üzerine etkisi farklı düzeylerde 
önemli (P<0.01 ve P<0.001) bulunmuştur. Oğlakların 
sütten kesimdeki canlı ağırlıkları üzerine yılın ve ana 
yaşının etkisi önemsiz (P>0.05), doğum tipi, cinsiyet 
ve doğum ağırlığının etkisi farklı düzeylerde önemli 

(P<0.05, P<0.01 ve P<0.001) bulunmuştur. Oğlakların 
180. gün canlı ağırlıkları üzerine ise sadece cinsiyetin 
etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur.

Oğlakların çeşitli büyüme dönemlerindeki günlük 
canlı ağırlık artışlarına ait en küçük kareler ortalamala-
rı, önemlilik ve çoklu karşılaştırma testi sonuçları Çi-
zelge 1’de sunulmuştur. Oğlakların doğum-90. gün ve 
doğum-180. gün arası canlı ağırlık artışı sırasıyla 106.6 
ve 87.8 g olarak belirlenmiştir.

Bu çalışmada elde edilen süt emme dönemindeki 
günlük canlı ağırlık artışı, Saanen oğlakları üzerinde 
yürütülen bazı yerli ve yabancı literatür bildirişleri ile 
karşılaştırıldığında, Ugur ve ark. (2004) ve Şimşek ve 
ark. (2007)’nın bildirdiği değerlerden düşük, McMa-
nus ve ark. (2008)’nın bildirdiği değere benzer; Saanen 
melezi oğlaklar üzerinde yürütülen bazı yerli literatür 
bildirişleri ile karşılaştırıldığında ise Şimşek (2005)’in 
bildirdiği değerden düşük bulunmuştur. 

Araştırmada, süt emme döneminde günlük canlı 
ağırlık artışı üzerine etkisi incelenen faktörlerden yıl 
ve ana yaşının etkisi önemsiz (P>0.05); doğum tipi, 
cinsiyet ve doğum ağırlığının etkisi farklı düzeylerde 
önemli (P<0.05 ve P<0.01) olarak saptanmıştır. Araş-
tırmada süt emme döneminde günlük canlı ağırlık ar-

Çizelge 2. Oğlakların çeşitli büyüme dönemlerindeki günlük canlı ağırlık artışlarına ait en küçük kareler ortalamaları, 
önemlilik ve çoklu karşılaştırma testi sonuçları (g)
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tışına ana yaşının etkisinin önemsiz bulunması Tozlu 
(2006)’nun bildirişleri ile uyumsuz, Şimşek ve ark. 
(2007)’nın bildirişleri ile uyumlu; doğum tipi ve cin-
siyetin etkisinin önemli bulunması Tozlu (2006)’nun 
bildirişleri ile uyumlu, Ugur ve ark. (2004) ve Şimşek 
ve ark. (2007)’nın bildirişleri ile uyumsuz olduğu sap-
tanmıştır.

Oğlakların çeşitli dönemlerdeki yaşama gücü de-
ğerleri Çizelge 3’de sunulmuştur. Oğlakların doğum-
dan 90. güne kadar olan dönem içerisinde yaşama gücü 
değerleri, ana yaşı 1, 2, 3, 4 ve 5 olan oğlaklarda sıra-
sıyla % 85.19, 90.70, 97.30, 97.10 ve 96.88 (P<0.05), 
2008 ve 2009 yılında doğan oğlaklarda % 91.10 ve 
97.21 (P<0.05), erkek ve dişi oğlaklarda % 96.00 ve 
92.67 (P>0.05), tek ve ikiz doğan oğlaklarda % 97.73 
ve 93.25 (P>0.05) olarak saptanmıştır.

Bu çalışma sonucunda sütten kesim döneminde 
elde edilen yaşama gücü oranı, Saanen oğlakları üzerin-
de yürütülen bazı yerli literatürlerin sütten kesim döne-
minde ki bildirişleri ile karşılaştırıldığında, Ceyhan ve 
Karadağ (2009)’ın bildirişinden yüksek, Taşkın ve ark. 
(2003)’nın bildirişinden düşük; Saanen melezi oğlaklar 
üzerinde yürütülen bazı yerli literatürlerin sütten kesim 
döneminde ki bildirişleri ile karşılaştırıldığında ise Şim-
şek ve ark. (2007)’ın bildirişinden yüksek, Şengonca ve 
ark. (2003)’nın bildirişi ile uyumlu bulunmuştur. 

Araştırmada, sütten kesimde yaşama gücü ora-
nı üzerine doğum tipi ve cinsiyetin etkisi önemsiz 
(P>0.05), ana yaşı ve yılın etkisi ise aynı düzeyde önemli 
(P<0.05) bulunmuştur. Araştırmada sütten kesimde ya-
şama gücü oranı üzerine doğum tipi ve cinsiyetin etki-
sinin önemsiz bulunması Tozlu (2006) ve Ulutaş ve ark. 
(2010)’nın bildirişleri ile uyumlu; ana yaşının etkisinin 

Çizelge 3. Oğlakların çeşitli dönemlerdeki yaşama gücü oranları
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önemli olması Taşkın ve ark. (2003)’nın bildirişleri ile 
uyumsuz; yılın etkisinin önemli bulunması Şengonca 
ve ark. (2003)’nın bildirişleri ile uyumlu, Taşkın ve ark. 
(2003)’nın bildirişleri ile uyumsuz olduğu gözlenmiştir.

Sonuç olarak; Muş bölgesinde yetiştirilen Saanen 
oğlakları üzerinde yürütülen bu araştırmada elde edilen 
büyüme ve yaşama gücü performansları, Türkiye’de 
yetiştirilen Saanen oğlakları üzerinde yürütülen diğer 
çalışmaların bulguları ile uyumlu ve standart değerler 
dahilinde olduğundan Saanen keçilerinin Muş bölgesi-
ne adaptasyon sağladığı kanaatine varılmıştır.
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