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ACTIVITY OF SEXUAL REFLEXES OF RAMS  
AND QUALITY OF THEIR SPERM DEPENDING  

ON A MODE OF SEXUAL LOADING 
 

Abstract. In the given article results of research work by definition of activity of sexual reflexes, level of 
sperm cells production of Ordabasy breed rams, quality of their sperm and its stability to deep freezing depending on 
a mode of sexual loading of rams are considered. 

The mode of using sheep depending on the seasons affects their sexual activity, phenotypic and genotypic 
factors. 

One of the most important factors affecting the biological value of sperm is the mode of their use. Therefore, in 
order to determine the optimal mode of using sheep, an experiment was carried out on 9 sheep that were divided into 
3 groups each with 3 sheep: 12 ejaculates was received per week from 1 group of sheep; ІІ group of sheep 9 ejacu-
late; ІІІ group of sheep 6 ejaculate. 

The conducted tests for observing acrosomes showed that during the regime of obtaining 6 times of seeds per 
week, the percentage of damaged spermatozoa of acrosomes in the samples of semen of sheep of ІІІ groups that 
were used was 13.5, and in the mode of using 9-12 ejaculates of damaged spermatozoa of acrosomes in samples of 
sperm of sheep I-II groups produced 18.3 and 20.2, respectively. 

The results of the study showed that among the tested continuous and prolonged use modes of sheep per week, 
the optimal regime is to obtain 6 ejaculates, this is normal sexual activity of sheep, provides a good accumulation of 
the necessary high-quality sperm. 

Keywords: the sexual reflex, ejaculate, sperm vitality, concentration, motility, acrosome, freezing, sustaina-
bility. 
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А. Б. Амангелді, У. Е. Сакунова, Ү. Қ. Аханов, Р. Э. Айткулова, Д. Е. Кудасова 
 

М. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан 
 

ҚОШҚАРЛАРДЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ МЕН 
ШƏУЕТТЕРІНІҢ САПАСЫНЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ  

ЖҰМЫС РЕЖИМІНЕ ТƏУЕЛДІЛІГІ 
 
Аннотация. Мақалада қазақтың қылшық жүнді құйрықты ордабасы қой тұқымының аталық асыл 

тұқымды қошқарларының жыныстық белсенділігі мен шəуеттерінің сапасының жыныстық жұмыс режиміне 
тəуелділігін анықтау мақсатында жүргізген ғылыми-зерттеу жұмысының нəтижелері қарастырылған. 

Қошқарларды жыл мезгіліне байланысты пайдалану режимі олардың жыныстық белсенділігіне, фено-
типтік жəне генотиптік факторларға байланысты болады. 

Қошқар шəуетінің биологиялық құндылығына əсер ететін аса маңызды факторлардың бірі - оларды 
пайдалану режимі болып табылады. Сондықтан, қошқарларды пайдаланудың оптималды режимін анықтау 
үшін əрқайсысы 3 қошқардан тұратын 3 топқа бөлінген тоғыз қошқарға тəжірибе жүргізілді: І топтың 
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қошқарларынан аптасына 12 эякулаттан; ІІ топтың қошқарларынан - 9 эякуляттан; ІІІ топтың қошқарла-
рынан - 6 эякуляттан алынды. 

Акросомалардың сақталуына жүргізіген талдаулар аптасына 6 рет ұрық алу режимінде пайдаланылған 
ІІІ топ қошқарларының шəует үлгілерінде акросомалары зақымданған ұрықтардың пайызы бар жоғы тек - 
13,5; ал аптасына 9-12 эякулаттан алынған жұмыс режимімен пайдаланылған І-ІІ топ қошқарларының шəует 
үлгілерінде акросомалары зақымданған ұрықтардың пайызы сəйкесінше - 18,3 жəне 20,2 құрады.  

Зерттеу нəтижелері көрсеткендей, қошқарларды ұзақ уақыт, үздіксіз пайдалануда сыналған режим-
дердің ішінде аптасына 6 эякулят алу режимі оптималды болуы мүмкін, ол қошқарлардың қалыпты жыныс-
тық белсенділігі сапасы жоғары шəуеттердің қажетті қорының жинақталуын жақсы қамтамасыз етеді.  

Түйін сөздер: жыныстық рефлекс, эякулят, шəует, өміршеңдігі, концентрациясы, қозғалғыштығы, акро-
сома, мұздатып-қатыру, төзімділігі. 

 

Кіріспе. Тұқым алуға лайықтап арнайы қалдырылатын аталық қошқарларының негізгі құнды-
лық көрсеткіштерінің бірі ретінде олардың ұрық сапасы мен оның көлемін айтуға болады. Өйткені 
негізгі өнімділік көрсеткіштері жақсы болып, элита класына жатқызылған аталық қошқарларының 
ұрық жасушалары өлі немесе белсенділігі төмен болса, ондай малдан тұқым алу мүмкіндігі 
жоғалады. Сондықтан тұқымдық қошқарлардың негізгі өнімділік көрсеткіштерімен бірге олардың 
ұрық сапасын бағалауға зор мəн беріледі.  

Сонымен қатар, жыл мезгілі мен пайдалану режимінің елдің белгілі бір ауданындағы əртүрлі 
тұқымды қошқарлардың жыныстық белсенілігіне жəне шəуеттерінің сапалық көрсеткіштеріне əсер 
етуімен байланысты көптеген сауалдар əлі де толығымен зерттелмеген.  

Қошқарларды жыл мезгіліне байланысты пайдалану режимі олардың жыныстық белсенді-
лігіне, фенотиптік жəне генотиптік факторларға байланысты болады. 

Қошқар шəуетінің биологиялық құндылығына əсер ететін аса маңызды факторлардың бірі - 
оларды пайдалану режимі болып табылады. Сондықтан, қошқарларды пайдаланудың оптималды 
режимін анықтау үшін əрқайсысы 3 қошқардан тұратын 3 топқа бөлінген тоғыз қошқарға тəжірибе 
жүргізілді: І топтың қошқарларынан аптасына 12 эякулаттан; ІІ топтың қошқарларынан - 9 эяку-
ляттан; ІІІ топтың қошқарларынан - 6 эякуляттан алынды. Сонымен қатар жыныстық белсенділік 
пен шəуеттердің негізгі қасиеттері зерттелді (1-кесте).  
 

1-кесте – Пайдалану режимінің жыныстық рефлекстердің белсенділігіне жəне қошқар шəуетінің сапасына əсері 
 

Топ- 
тар 

Жыныстық 
рефлекстің 
уақыты,  
мин. 

Жаңадан алынған шəует Мұздатылып-ерітілген шəует 

эякулят 
мөлшері, 

мл 
 

ұрықтардың 
қозғал- 

ғыштығы,  
балл 

ұрықтардың 
концент- 
рациясы, 
млрд/мл 

ұрықтардың 
қозғалғыш- 

тығы,  
балл 

38 С-тағы 
өмір-

шеңдігі, 
сағат 

акросо-
малардың 
сақталуы,  

% 

мұздатып-
қатыруға 
төзімділігі, 

% 

І топ 1,33±0,14 0,81±0,05 7,83±0,13 3,06±0,31 4,1±0,03 11,2±0,32 81,7±0,51 71,3±0,61 

ІІ топ 1,49±0,18 0,94±0,07 7,63±0,15 3,23±0,39 3,9±0,02 10,5±0,36 79,8±0,52 72,2±0,63 

ІІІ топ 0,58±0,16 1,32±0,06 7,72±0,18 3,37±0,51 4,4±0,03 12,3±0,33 86,5±0,47 73,9±0,71 

 
Зерттеу əдістері мен материалдары. Зерттеу зерзаты ретінде Оңтүстік Қазақстан облысы, 

Ордабасы ауданы, Итарқа елді мекенінде орналасқан асыл тұқымды «Сералы» шаруашылығында 
өсірілетін қылшық жүнді құйрықты ордабасы қой тұқымының асыл тұқымды қошқарлары мен 
олардың шəуеттері алынды.  

Жыныстық рефлекс белсенділігінің көрсеткіші (1-кесте) аптасына 6 эякулят жыныстық жұмыс 
режимінде пайдаланылған ІІІ топ қошқарларында жоғарырақ болғандығы анықталды. Сонымен 
осы ІІІ топтың қошқарларының жыныстық рефлекс уақыты аптасына 12 эякулаттан алыған І топ 
қошқарлармен салыстырғанда 0,75 мин. кем, ал аптасына 9 эякулаттан алыған ІІ топтың қошқар-
ларының жыныстық рефлекс уақытымен салыстырғанда - 0,91 мин. кем болды (статистикалық 
анық айырмашылықта (P<0,001)).  

Зерттеу нəтижелері. Қошқарларды жыл бойы пайдаланғанда ұрық алу жиілігінің аптасына 
6-дан 12 дейін артуы шəуеттердің сапалық көрсеткішін жақсартпады. Аптасына 6 рет ұрық алу 
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режимінде пайдаланылған ІІІ топ қошқарларының эякуляттарының мөлшері аптасына 12 эяку-
латтан алынған жұмыс режимімен пайдаланылған І топ қошқарлармен салыстырғанда - 0,51 мл, 
эякуляттағы ұрықтардың жалпы саны - 1,97 млрд., ал аптасына 9 эякулаттан алынған жұмыс режи-
мімен пайдаланылған ІІ топ қошқарлармен салыстырғанда - сəйкесінше 0,38 мл жəне 1,41 млрд. 
жоғары болды (статистикалық анық айырмашылықта (P<0,01)).  

Мұздатылып-ерітілген шəуеттердің сапа көрсеткіштері барлық режимде едəуір жарамды 
деңгейде болды. Бірақ аптасына 6 рет ұрық алу режимінде пайдаланылған ІІІ топ қошқарларының 
шəует үлгілерінің сапасы жоғары болды. Аптасына 6 эякулаттан алынған жұмыс режимімен 
пайдаланылған ІІІ топ қошқарларының мұздатылып-ерітілген шəует үлгілерінің қозғалғыштығы 
аптасына 12 эякулаттан алынған жұмыс режимімен пайдаланылған І топ қошқарларының шəует 
үлгілеріне қарағанда - 0,3 баллға немесе 7,0% жəне аптасына 9 эякулаттан алынған жұмыс режи-
мімен пайдаланылған ІІ топ қошқарларының шəует үлгілеріне қарағанда - 0,5 баллға немесе 12,8% 
жоғары болды (статистикалық анық айырмашылықта (P<0,001)).  

Ерітілген ұрықтардың өміршеңдік көрсеткіштері бойынша да аптасына 6 рет ұрық алу режи-
мінде пайдаланылған ІІІ топ қошқарларының шəует үлгілерінің сапасы басым болды, басқа ре-
жимдермен салыстырғанда оның артықшылығы - 1,1 жəне 1,8 сағатты құрады (P<0,01).  

Акросомалардың сақталуына жүргізіген талдаулар аптасына 6 рет ұрық алу режимінде 
пайдаланылған ІІІ топ қошқарларының шəует үлгілерінде акросомалары зақымданған ұрықтардың 
пайызы бар жоғы тек - 13,5, ал аптасына 9-12 эякулаттан алынған жұмыс режимімен пайдала-
нылған І-ІІ топ қошқарларының шəует үлгілерінде акросомалары зақымданған ұрықтардың 
пайызы сəйкесінше - 18,3 жəне 20,2 құрады.  

Шəуеттің мұздатуға төзімділігінің шəует алу режимдеріне тікелей тəуелді екені анықталды.  
Қорытынды. Зерттеу нəтижелері көрсеткендей, қошқарларды ұзақ уақыт, үздіксіз пайда-

лануда сыналған режимдердің ішінде аптасына 6 эякулят алу режимі оптималды болуы мүмкін, ол 
қошқарлардың қалыпты жыныстық белсенділігі сапасы жоғары шəуеттердің қажетті қорының 
жинақталуын жақсы қамтамасыз етеді.  
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АКТИВНОСТЬ ПОЛОВЫХ РЕФЛЕКСОВ БАРАНОВ И КАЧЕСТВО ИХ СПЕРМЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ПОЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены результаты научно-исследовательской работы по определению 

активности половых рефлексов, уровень спермопродукции баранов ордабасинской породы, качество их 
спермы и ее устойчивость к глубокому замораживанию в зависимости от режима половой нагрузки баранов. 

Режим использования баранов в зависимости от времена года влияет на их сексуальную активность, 
фенотипические и генотипические факторы.  

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на биологическую ценность спермы, является режим 
их использования. Поэтому, чтобы определить оптимальный режим использования баранов, проведен экспе-
римент на 9 баранах, которые были разделены на 3 группы, каждая - по 3 барана: было получено в неделю от 
І группы баранов 12 эякулята; от ІІ группы баранов 9 эякулята; от ІІІ группы баранов 6 эякулята. 

Проведенные испытания на соблюдение акросомов показали, что во время режима получения 6 раз 
семян в неделю процент поврежденных сперматозоидов акросомов в образцах спермы баранов ІІІ группы, 
которые использовались, составила 13,5, а в режиме использования 9-12 эякулатов поврежденных спермато-
зоидов акросомов в образцах спермы баранов І-ІІ группы сотавил 18,3 и 20,2, соответственно.  

Результаты исследования показали, что среди испытанных режимов баранов непрерывного и длитель-
ного использования в неделю, оптимальный режим является получения 6 эякулята, это нормальная сексуаль-
ная активность баранов, обеспечивающая хорошее накопление необходимой высококачественной спермы.  

Ключевые слова: половой рефлекс, эякулят, сперма, жизнеспособность, концентрация, подвижность, 
акросома, замораживание, устойчивость.  
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