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IDENTIFYING TYPICAL “ERRORS” APPRAISAL  
WHEN DETERMINING THE COLOR KARAKUL LAMBS  

ON THE BASIS OF PHENETIC CLASSIFICATION 
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Key words: Karakul lambs, colour, melanin, hair follicle, phenetic classification, appraisal. 
Abstract. The aim of this work is to identify typical errors of traditional appraisal, complementing the 

organoleptic method by objective method-biological classification used in certain circumstances in assessing the 
quality of the goods, suit Karakul lambs. Work technique: the distribution of melanin wool fibers 2-3 day Karakul 
lambs was investigated by light microscopy, and the composition of the melanin - EPR spectrometry. The difference 
between the data samples obtained by objective methods indicates a lack of complete similarities in them. Objective 
methods make it possible to detect small differences, and to introduce a system of classifications. Application of 
research results in breeding for improvement of definitions suit wool fibers Karakul lambs are of great practical 
significance.  
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Тірек сөздер: қаракөл қозысы, түр-түсі, меланин, жүн талшығы, фенетикалық жіктеу, бонитировка кем-
шіліктері.  
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Аннотация. Жұмыстың мақсаты – қаракөл қозыларының түр-түсін жіктеудің белгілі бір жағдайда тауар 
сапасын анықтауда қолданылатын органолептикалық əдісін, объективті тəсіл – биологиялық жіктеумен то-
лықтырып, дəстүрлі бонитировканың кемшіліктерін айқындау. Жұмыстың əдістемесі: 2-3 күндік қозылардың 
жүн талшықтарында меланиндердің таралуы жарық микроскопиялық, ал меланин құрамы ЭПР-спектромет-
риялық əдіспен зерттелді. Объективті əдістермен алынған үлгілердің мəліметтері арасында алшақтықтың 
кездесуі, оларда ұқсастық толықтай түбірімен болмайтынын көрсетті. Объективті əдістер елеусіз айырмашы-
лықтарды айқындап, жіктеу жүйесін бірқалыпты жүргізуге мүмкіндік береді. Зерттеу нəтижелерін селекция 
жұмыстарында қаракөл қозылары жүн талшықтары түр-түсін анықтау жолдарын жетілдіруде қосымша қол-
данудың практикалық маңызы зор.  

 
Қаракөл қойлары алуан түрлі түстерімен, реңімен ерекшеленеді жəне  
түсінің биологиялық, селекциялық жəне тауарлық мəні бар, оның басқа тұқымдардан өз-

гешілігі де осында [1]. 
Сүтқоректілердің жүн қабатының пигментациясы көптеген зерттеушілердің назарын аударуда. 

Олар қоянның [2], түлкі мен су тышқанының [3], қойдың [4-6] меланиннің сапалық жəне сандық 
құрамында тұқым қуалаушылық белгілерінің əртүрлі болатынын айтқан. 

Қаракөл қозылары түстерінің жіктеуі, ең алдымен, тауартануға бағытталған, бірақ та, бұның 
дəрежесінде фенетикалық база бар, қаракөл қойларының түстерінің өзгергіштігі осы фенетикалық 
түсіну жұмыстарында толық берілмеген. Тауартану терминологиясы бұл күрделі мəселені шеше 
алмайды. Фенетикалық жағынан қаракөл қозыларының түстер ерекшеліктерін (яғни əр түске 
ерекше қарау керек, өйткені ол дискерттік тұқым қуалаушылықтың комбинациясы) анықтай отыра, 
түстер жөнінде генетикалық-селекциялық жұмыстар, ғылыми база болып табылады, қаракөл 
қойларының бай түстерін пайдалана отырып, біз түстер генетикасының маңызыдылығын шеше 
аламыз. Егер де, қаракөл шаруашылығын экономика жағынан қарайтын болсақ, онда тауарлық 
жіктеудің болғаны жөн, ал егер де генетикалық-селекциялық жұмыстарды жетілдіретін болсақ, ол 
кезде оны фенетикалық жіктеумен толықтырғанымыз жөн [7, 8].  

Жануарлардың түсі меланиндердің сапалық құрамына қарай да, оның санына қарай да 
анықталатыны белгілі. Түс сапасын анықтайтын белгі, тіпті селекционерлерге арналған нұсқау-
лардың өзінде түс қаншалықты тез жайылатынына, яғни оның сандық көлеміне назар аудару 
керектігі айтылады. Селекциялық жұмыстың дəрежесін көтеру үшін пигменттенудің жеделдігін 
бағалаудың объективті сандық əдістерін қолдану дұрыс көрінеді [8]. 

Мақаланың міндеті зерттеуге алынған үлгілердің белгілі бір түске қатысты екенін сипаттау 
үшін микроскопиялық жəне ЭПР-спектрометриялық əдістерді қолдана отырып, өзгергіштіктердің 
сандық сипатына, сондай-ақ, əртүрлі түске жатқызылған үлгілердің параметрлерінің қаншалықты 
үйлесімді екенін талдауға назар аудардық. 

 

Зерзаттары жəне əдістері 
 

Оңтүстік Қазақстан облысының қаракөл қой шаруашылықтарында, түрлі-түсті 2-3 күндік 
қозыларының жүн талшықтарында меланин пигменттінің таралуын микроскопиялық жəне жүндегі 
меланин құрамы ЭПР-спектрометриялық əдіспен зерттелді [8, 9]. 

ЭПР-спектрометриялық əдіс жоғары өнімді, яғни жалпы көп мөлшерлі зерттеулерді жүйелі 
түрде өткізуге мүмкіндік беріп, радиотехникалық сипатқа ие. Сондықтан, жүннің нұсқалары 
бұзылмай, келесі микроскопиялық жəне т.б. қосымша зерттеулерде қолданыла береді. Зерттеуге 
қолданған əдістер алдыңғы мақалада қарастырылған («Объективті мəліметтерге негізділген 
қарақөл қой түр-түсінің фенетикалық жіктелуі») [9], бұл мақалада сол зерттеу барысында алынған 
түстер арасындағы алшақтық үлгілердің мəліметтері қарастырылады. 

 

Нəтижелері жəне оларды талдау 
 

Біртүсті, бірақ əртүрлі жолмен іріктелген жұптардан туған қозыларды бонитировкалауда 
жіберілген фенетиптік қателердің бетін ашу үшін түстерді жіктеудің сандық жүйесі, сондай-ақ, 
бояу түсі əртүрлі қозыларға тəн тиісті топтардың параметрлерінің өзгергіштігінің орташа маңызы 
мен диапазоны қаншалықты үйлесімді екенін талдауда фенетикалық жіктеу мəліметтеріне 
негізделдік [9]. Алынған мəліметтер кестеде берілген.  
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Бонитировкада кездесетін алшақтық жəне елтірінің түр-түсі жөніндегі объективті мəліметтер 
 

Конв./үлгіл. 
№ 
 
 

Сараптау  
(бонитировка) 

 
 

Объективті 
мəліметтер 
формуламен 

 

Сараптаудағы 
алшақтық 
жөніндегі 
мəліметтер 

Сараптауда жіберілген қателіктің 
себептері жəне түр-түске біз берген 

анықтама 
 

1 2 3 4 5 

150/9150 Қола реңді (сұрх. х бұх.) LG C-2-1 
«Будан сұр» қолданылып жүрген жіктеуде 
жоқ 

170/9458 Сарғылтым (сұрх. х бұх.) LGP Р-4; I0-2 
«Будан сұр» қолданылып жүрген жіктеуде 
жоқ 

161/9699 Алтын реңді (сұрх. х бұх.) (L) P 
Р-13; I0-12; 
С-0 

Ұшы қысқа, қысқа өтпелі аймақ алтын 
түсті сұрға ұқсайды. «Қамбар сұр». 

121/9808 Алмас реңді (сұрх. х бұх.) RL R-2; G-0 
Жүн талшығының ұшы ақ болғандықтан 
алақулалық нашар көрінеді. Бұл 
«Алақұлалы сұрхандария сұры». 

162/9239 Түтін түстес (сұрх. х бұх.) GP I0-19 
Жалпы қолданылып жүрген жіктеуде жоқ. 
«Түтін түстес қамбар». 

9/9824 Қола реңді (сұрх. х бұх.) LP P-13; I0-16 
Жүн талшығының негізінде пигмент 
жоғары мөлшерде, ақ ұш анық көрінеді. 
«Сұр-қамбар». 

109/9930 Өрікгүл (ққс х ққс) L (P) I0-18; P-7 
Пигмент жүн тал-шығының негізінде өте 
жоғары, ақ ұш айқын көрінеді. «Сұр-
қамбар». 

99/6956 Болат (ққс х ққс) RL R-2 
Болат түсті жүн талшығында ала-құлалық 
нашар байқалады. «Ала-құлалы қарақал-
пақ сұры». 

202/4332 Қызғылт (кор. х бұх.) RLGP G-2; L-2 Белгілі атауы жоқ. «Сарғылтым гүлі сұр». 

1-кестенің 3-бөлігінде: R – алақұлалық, L – жүннің ақ ұшы, G-меланоциттер тармақтары түзелуінің тежелуі 
себебінен жүн талшығында ірі-ірі «үйінді» түрінде кездеседі, P – меланин синтезінде феомеланин компонентінің 
көбейгенін көрсетеді.  

4-бөлігіндегі сандық көрсеткіштер былайша келтірілген: I0 – ЭПР сигналдың қарқындылығы қара түске I0 орта-
ша пайызын шаққандағы есебімен, Р – а/в пайыз ЭПР-сигнал шыңдарындағы қосымша «а» мен негізгі «в»-ның биік-
терінің қатынасы, R – ала-құла, яғни бүтіндей ақ жүн талшықтарының қосындысы, G – жүн талшығының бойындағы 
меланин дисперсиясының дəрежесі, L – қылшық жүннің ақшыл ұшының ұзындығы, Z – жүн талшығының өтпелі 
аймағының ұзындығы.  

  
Кестеде көрсетілгендей сұр түстерді (сұрхандариялық х бұхарлық) будандастырылғаннан 

алған қозылардың ішінде, бонитировка кезінде № 150, № 149 жəне № 144 үлгілер, қола түстес 
сұрхандариялық сұрға жатқызылған қозылар үлгілерінде объективті əдіспен зерттегенде шыққан 
тегінің екі жағынан да берілген жеке бір белгілердің бар екені анықталды. Бір жағынан, феоме-
ланин сұрхандария сұрына тəн болса, екінші жағынан меланин дисперсиясының төмендігі бұхар 
сұрына тəн. Бұл əрекет біртектес сұрлардан алынған көп үлгілердің фенотипінің ешқайсысына сай 
келмейтінін көрсетеді. Осыған байланысты осындай əрекеттен пайда болған сұрлардың белгіле-
рінің фенотипін көрсету үшін бұларға арнаулы ат қою керек сияқты. Біз оны «будан сұр» деп 
атауды ұсынамыз. Фендердің бірлесуін мынандай формуламен жазуға болады: LG. 

Сарғылтым түсті № 170 үлгі қозылардың, меланин типі (Р-феомеланин) сұрхандария сұрына, 
ал дисперсия сипаты (тармақталмаған меланоциті G фені көрінеді) бұхар сұрына сай келеді. 
Қарқындылығы (I0) сарғылтым түске сай келмейді, бірақ күлгін реңді бұхар немесе сұрхандария 
сұрына ұқсас. 

Шын мəнінде бұл түстің жаңа түрі, мүмкін өзгеше сұрхандария жəне бұхар сұрларының 
арасынан туған араласпа. 

Басқаша айтқанда, бұл сұрхандария сұры. Оның жағдайында тармақталмаған меланоциті G 
фені көрінеді немесе бұл күлгін реңді сұр (бұхар), ондағы меланин типі сұрхандария сұр меланинін 
типіне өзгерген, яғни бұл сұрхандария жəне бұхар сұрлары арасындағы ауыспалы «будан сұр». 
Формуласы LGP. 
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Ашық қамбардың бір түріне жатқызылған сарғылтым түсті елтірінің үлгіге алған жүн тал-
шықтары меланин дисперсиясы жағынан нағыз қамбардан айқын өзгеше болып шықты. Олардағы 
дисперсия бұхар сұрындағыдай, яғни меланосомы сирек ұсақтардан жəне үлкен үйінділер кездесті. 
Рас, бұхар сұры мен сарғылтым түстілердің төмен дисперсиясын нақтылап қарағанда бір-біріне 
ұқсамайтын болып шықты. Бұхар сұрында пигмент үйінділері қыртыс қабатқа жайылып түседі де, 
сарғылтым түсті үйінділер өзегінің ортасында жəне қыртыс қабатында да кездеседі. Бұл сарғылтым 
түсті елтіріде бұхар сұрына қарағанда жалпы меланиннің аздығынан болуы ықтимал. Бұхар 
сұрындағы орта жəне жіңішке жүн талшықтарының өзегі жетілмеген болуы мүмкін, ал кейбір 
сарғылтым елтірілерде қыртыс қабаты жетілмеген болуы мүмкін. Сондықтан, қыртыс қабатында 
ірі меланоциті көп болмайды. Кейде олар жақсы жетілген өзекте де аз болады. 

Бонитировка кезінде əртектес бұхар сұрының жұбынан алынған № 121-9808 үлгі бұхар сұрына 
жататын, «алмас» реңге жатқызылған. Оның белгілері: қарқындылығының төмендігі (I0 = 29 %), 
феомеланин жоқтығы жəне ала-құлалағын білдірмейтін қысқа ақ ұштары. Түтін түстелігі бұхар 
сұрындағы сияқты ақ ұштары мүмкін жасайды. Меланин дисперсиясы жоғары, яғни (G = 0). 
Сонымен, феокомпоненттің жоқтығынан басқа бұл үлгі бұхар сұрына ұқсамайды. Атауы RL «Ала-
құлалы сұрхандариялық сұр». 

Қоңыр түсті жəне бұхар сұрын жұптастырғанда да белгілердің өздігінше араласуы байқалады. 
№ 202 жəне № 203 бонитировкалардағы елтірі гулигазға жатқызылады, жеделдігі жəне феомела-
нині жөнінен жəне ақ қылдарына қарай бұл үлгі гулигазға ұқсайды, яғни жеделдігі I0–6 % төмен 
болған жағдайда феомеланин мол болады – 16,2-16,7 %. Соның өзінде ақшыл елтірідегілей 
дисперсия (G–2-1) төмен болады. Ұзын ақ ұшы гулигазға тəн емес (L–2), (Z–2-1). Формуласы 
RLGP–сарғылтым гулисур. 

Алынған мəліметтер фендердің үйлесуі (комбинациясы) тəуелді болмайтынын көрсетеді, ол 
будан ұрпағынан шыққан сұрдың түрлі топтарына тəн. 

Қаракөл қой мал шаруашылығында генетика-селекциялық жұмыста қозылардың түсін тек 
қолданып жүрген «товарлық» органолептикалық-бонитировкалық жіктелуге қосымша фенети-
калық құрал-саймандар арқылы жіктелуде ескеру керек екені келтіріледі. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК БОНИТИРОВКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОКРАСКИ 

КАРАКУЛЬСКИХ ЯГНЯТ НА ОСНОВЕ ФЕНЕТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

К. М. Лаханова1, Н. Ж. Елеугалиева2, А. К. Убайдуллаева1, А. М. Дуйсебекова1, Д. И. Ибрагимова1 

 

1Международный казахско-турецский университет им. Х. А. Ясави, Туркестан, Казахстан, 
2Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир-хана, Уральск, Казахстан 

 
Ключевые слова: каракульские ягнята, масть, меланин, волосяной фолликул, фенетическая классифи-

кация, бонитировка. 
Аннотация. Целью работы является выявление типичных ошибок традиционной бонитировки, допол-

няя органолептический метод, обьективным методом-биологической классификации, применяемый в опре-
деленных условиях в оценке качества товара, масти каракулевых ягнят. Методика работы: распределение 
меланина шерстяных волокон 2-3 дневных каракулевых ягнят исследованы световым микроскопированием, а 
состав меланина - ЭПР-спектрометрическим методом. Расхождение между данными образцов, полученных 
объективными методами, указывает на отсутствие полных сходств в них. Объективные методы дают возмож-
ность выявить незначительные различия, и ввести систему классификаций. Применение результатов иссле-
дования в селекции для усовершенствования определений масти шерстяных волокон каракулевых ягнят 
имеют большую практическую значимость.  
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