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MORPHOLOGICAL CHANGE OF WOOL FIBRE  
ON ASTRAKHAN TYPES OF THE KARAKUL LAMBS  
WHO ARE GROWN UP IN THE SOUTHERN REGION 

 
Abstract. In our research morphological changes of composition of wool fiber of lambs of black and gray 

colourings were studied. Results of a research of morphological structure of a wool cover of the Karakul sheep 
Kazakh suras of various astrakhan types and colourings have shown that Kazakh suras depending on astrakhan type 
and coloring different values can have indumentum of the Karakul sheep. According to the obtained data it is 
revealed that formation of some astrakhan types is influenced considerably by a percentage ratio of composition of 
fiber. In this regard, in research works in a karakulevodstvo we suggest to use a method of dynamic statistical calcu-
lation of indicators of curls. Results of a research can be used in works on selection improvement of the Karakul sheep 
of suras. For receiving lambs with long, most identical and constant curls it is possible to use ridge astrakhan type. 

Key words: karakul lambs, hair fiber, curls, morphology. 
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ОҢТҮСТІК ӨҢІРІНДЕ ӨСІРІЛЕТІН ҚАРАКӨЛ ТҰҚЫМДЫ 
ҚОЗЫЛАРДЫҢ ЕЛТІРІ ТИПТЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ  
ЖҮН ТАЛШЫҒЫНЫҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРУІ 

 
Аннотация. Біздің зерттеуімізде қара жəне сұр түсті қозылардың жүн талшығының құрамы морфо-

логиялық өзгерістері зерттелді. Елтірілік типтері жəне реңдері əр түрлі қазақы сұр қаракөл қойларының жүн 
жабындысының морфологиялық құрамдарына жүргізілген зерттеу нəтижелері сұр қаракөл қойларының жүн 
жабындысының талшықтар құрамы елтірілік типі мен реңіне байланысты əр түрлі мəнге ие болатынын 
көрсетті. Алынған мəліметтер бойынша кейбір елтірілік типтердің қалыптасуына талшық құрамының про-
центтік ара қатынасы елеулі əсер ететіндігі анықталды. Осыған орай қаракөл шаруашылығында ғылыми-
зерттеу жұмыстарын жүргізуде бұйра көрсеткіштерінің динамикалық статистикалық есептеу əдісін қолда-
нуды ұсынамыз. Зерттеу нəтижелерін сұр қаракөл қойларын селекциялық асылдандыру жұмыстарында 
қолдануға болады. Бұйралары ұзын жəне бірдей максимальды жəне тұрақты қозыларды алу үшін қабырғалы 
елтірілік типті пайдалануға болады. 

Түйін сөздер: қаракөл қозылары, жүн талшығы, бұйрасы, морфологиясы.  
 
Қаракөл шаруашылығында жүргізілетін басты селекциялық тұқымдық белгі – бұйраның типі 

мен пішіні, ал олар өз кезегінде жүн жабындысының туындысы болып табылады. Қаракөл қозы-
ларының тері-жүн жабындысыныңморфологиялық құрамы бойынша келесі фракцияларға жікте-
леді: қылшық, аралық қылшық, түбіт, өлі қылшық, құрғақ қылшық, қысқа жүн.Көптеген ғалымдар 
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қаракөл қозыларының жүн жабындысының фракциялық құрамын талшықтың негізгі үш типке 
бөледі: түбіт, аралық талшық жəне қылшық. 

Түбіт, аралық талшық жəне қылшық өздерінің жіңішкеліктеріндегі айырмашылықтан басқа, 
оларда ұзындықтары да əр түрлі болады. Негізінде, жүн талшықтарының өсу жылдамдығындағы 
айырмашылықтар келесі нақты физиологиялық ерекшеліктерге байланысты болады: буылтықты 
(матрикстық), камбиальды клеткаларының бөлінуінің əр түрлі жиілігінен, жүн осін бойлайтын 
матрикстің биіктігінен, матрикс клеткалары бірінің үстіне бірі неше қабаттан орнасалатындығы 
жəне жүнге белгілі генерация уақытында олар бағананың қандай биіктігін құрады; клетканың кам-
биальды кезеңінен жетілген кератиноциттерге дифференцияциалану аралығындағы өсу дəрежесі; 
дифференцияциалану кезеңінде клеткалардың ұзындығынан керілу жəне буылтықтан жүннің 
тамырына өту кезіндегі мұндай клеткалардың қайта құрылуы анықтығының дəрежесі, яғни қысқа, 
бірақ кең колонналардан (ұяшықтардың көлденең кесіндісінде клетка саны көп) олар тар 
(клетканың саны аз) жəне ұзын болып қайта құрылады 1. 

Əр түрлі типтегі талшықтың ара қатынасының көрсеткіші олардың қалыңдығы мен қаракөл 
қозыларының жəне қойларының жүні бұйрадағы көлденең кесіндісінің пішіні, бұйра мен жүннің 
сапасына елеулі əсерін тигізеді [2]. 

Əр түрлі морфологиялық типтегі талшық жіңішкелігінің жастық динамикасы қаракөл 
қойының түсіне жəне елтірілік типіне байланысты айрықша ерекшелікке ие болады. Бір жасында 
барлық морфологиялық типтерде талшықтың жіңішкеруі байқалса, қылшық жəне түбіттің диаметрі 
жоғарылайды. Сұр жəне көк қойларда қылшықтың іріленуі қара қойлармен салыстырғанда қар-
қынды жүреді. Осыған орай əртүрлі түсті қаракөл қойларының жүн талшықтарын зерттеу өз 
кезегінде өзекті мəселелердің бірі болып қалуда. 

 

Зерттеу материалдары мен əдістемелері 
 

Зерттеу зерзаты ретінде əр түрлі елтірілік типтегі жəне реңдегі қаракөл қозылары алынды. 
Бұйра параметрлерінің динамикалық статистикалық есептеу əдісімен қаракөл қозыларының 
бұйрасының параметрлерін жəне формаларын өлшеуді объективті түрде жүргіздік.  

Бұйра параметрлерін жəне формаларын өлшеу мен санауды нақты бір нүктеден бастап 
анықтадық. Оның қызметін омыртқааралық шұңқыр атқарады. Мұнда бастапқы бағыт болып 
каудальды (құйрық жақта) екі маклокты қосатын жерден шамамен 25-30 мм қашықтықта омыртқа-
аралық шұңқыр орналасқан, сол шартты сызықтың ортасы болып табылады. Бұл бұйраларды 
есептеу жəне нөмірлеу үшін олардың параметрлерін өлшеуге ыңғайлы анатомо-топографиялық 
бағыт. Омыртқа аралық шұңқырда болатын бұйраға нөл нөмірі беріледі, содан соң санау мынадай 
жағдайда жүргізіледі: басқа қарай – оң белгі саны, құйрық жаққа қарай – теріс белгі саны қойы-
лады 3. 

 

Зерттеу нəтижелері 
 

Қазақы сұр қаракөл қойы жүніндегі талшықтар құрамы.Əр түрлі елтірілік типтегі жəне 
реңдегі қазақы сұр қаракөл қойларының жүн жабындысының морфологиялық құрамына 
жүргізілген зерттеу нəтижелері сұр қаракөл қойларының жүн жабындысының талшықтар құрамы 
елтірілік типі мен реңіне байланысты əр түрлі мəнге ие болатынын көрсетті (кесте). Қола реңді 
қозы топтарының арасында талшық түрлерінің ара қатысы: қылшық – 17,9%-28,4%, аралық – 
26,4%-28,9%, түбіт – 43,2-53,2% шегінде болады. Мұнда қылшық жəне түбіт талшықтарының ара 
қатынасының айырмашылығы статистикалық дəлелденген (P<0,001). 

Бұдан бір реңнің ішінде де айырмашылықтар бар екенін айтуға болады. Мысалы, қола реңді 
қозылардың арасында қылшықтың ең көбірек мөлшері кавказ елтірілік типтерде – 28,4%, одан 
кейінгі орындарда қабырғалы – 22,4%, жакеттік – 20,7% жəне жазық – 17,9% елтірілік типтерде 
кездесті (P<0,1). Мұнда аралық қылшықтың мөлшері бойынша айырмашылық аз жəне ол 26,4-
28,9% құрады. Түбіттің ең көп мөлшері жазық елтірілік типті қозыларда 53,2%, ал ең азы кавказ 
елтірілік типті қозыларда – 43,2% алынды. Бұл жағдайда жакеттік жəне қабырғалы тип қозылары 
(50,9%-51,7%) аралық орын алады. 

Платина реңді қозы топтарының арасында қылшық 19,3-24,5, ал түбіт 45,2%-54,3% ара-
лығында болды. 
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Жүн талшықтарының морфологиялық құрамы (n=130, ∑n=100), % 
 

Қозылардың түсі, 
реңі 

Елтірілік 
тип 

Талшық құрамы 

қылшық аралық түбіт 

Қола 

жакеттік 20,71,09 27,61,15 51,71,29 

қабырғалық 22,41,07 26,41,13 50,91,28 

жазық 17,90,98 28,91,17 53,21,29 

кавказдық 28,41,16 28,41,16 43,21,27 

Платина 

жакеттік 22,51,07 25,21,12 52,31,28 

қабырғалық 21,11,05 29,21,17 49,71,29 

жазық 19,31,01 26,41,13 54,31,28 

кавказдық 24,51,11 30,31,19 45,21,28 

Янтарь 

жакеттік 21,31,03 27,81,15 50,91,17 

қабырғалық 21,71,10 26,80,98 51,51,21 

жазық 18,21,1 28,51,13 53,31,22 

кавказдық 25,40,95 27,91,21 46,71,25 

Қара 

жакеттік 23,81,09 29,01,17 47,21,27 

қабырғалық 22,81,08 29,71,18 47,51,28 

жазық 21,01,05 28,11,16 50,91,28 

кавказдық 24,11,10 31,31,19 44,61,27 

 
Елтірілік типіне байланысты түбіт пен қылшықтың таралуы қола реңді қозыларға ұқсас келеді. 

Айырмашылық тек аралық талшықтың таралуында ғана байқалады. Айталық, кавказ (30,3%) жəне 
қабырғалық (29,2%) елтірілік типті қозылар аралық қылшықтың сандық құрамы бойынша жакет 
жəне жазық типті өз қатарларынан тиісінше 5,1-3,9% жəне 4-2,8%-ға басым болды. Қара түсті 
қозылар қылшықтың (21,0-24,1%) жəне аралық қылшықтың (28,1-31,3%) орташа мөлшері бойыша 
қола жəне платина реңді сұр қозылардан басым болады, ал түбіттің (44,6-50,9%) сандық құрамы 
бойынша оларға орын береді (P<0,01). 

Қорытынды. Жүргізілген зерттеулер қара жəне сұр түсті қозылардың арасында елтірілік 
типке байланысты жүн талшығының құрамы бойынша біраз айырмашылықтар болатындығын 
көрсетті. Бірақ та, осы айырмашылықтар қайсыбір елтірілік типтердің қалыптасуына талшық құра-
мының проценттік ара қатынасы елеулі əсер етеді деп, үзілді-кесілді айтуға негіз бола алмайды. 
Дегенмен, олар бұйраның қалыптасуында өзінше роль атқарады. Сондықтан зерттеу жүргізгенде 
бұйра көрсеткіштерінің динамикалық статистикалық есептеу əдісін қолдануды ұсынамыз. Оны 
барлық зерттеушілер бірдей пайдалана алады. Себебі мұндай есептеудің нақты нүктесі қолда-
нылады. Зерттеу барысында алынған нəтижелерді сұр қаракөл қойларын селекциялық асылдан-
дыру жұмыстарында пайдалануға болады. Бұйралары ұзын жəне бірдей максимальды жəне 
тұрақты қозыларды алу үшін қабырғалы елтірілік типті пайдалануды ұсынамыз. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ШЕРСТНОГО ВОЛОКНА 

ПО СМУШКОВЫМ ТИПАМ КАРАКУЛЬСКИХ ЯГНЯТ,  
ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ 

 
Аннотация. В нашем исследовании изучались морфологические изменения состава шерстного волокна 

ягнят черной и серой окрасок. Результаты исследования морфологического состава шерстного покрова 
каракульских овец казахский сур различных смушковых типов и окрасок показали, что волосяной покров 
каракульских овец казахский сур в зависимости от смушкового типа и окраски могут иметь разные значения. 
По полученным данным выявлено, что на формирование некоторых смушковых типов значительно влияет 
процентное соотношение состава волокна. В связи с этим, в научно-исследовательских работах в кара-
кулеводстве предлагаем использовать метод динамического статистического расчета показателей завитков. 
Результаты исследования можно использовать в работах по селекционному улучшению каракульских овец 
сур. Для получения ягнят с длинными, максимально одинаковыми и постоянными завитками можно исполь-
зовать ребристый смушковый тип. 

Ключевые слова: каракульские ягнята, шерстное волокно, завитки, морфология. 
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