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ПИКР1

1. Зерттеу такырыбынын озекили! мен онын жалпы гылыми жэне
жалпы мемлекетик багдарламалармен (практиканын жоне гылым мен
техника дамуынын сураныстарымен) байланысы

Биологиялык эртурмлж туралы Конвенция генетикалык ресурстарды
сактауга жоне утымды пайдалануга ерекше назар зударалы. ойткен? турлердом
суру! популяциялар шИнде жоне олардын арасында генетикалык эртурлейкии
жетилият! денгей?н сактауга байланысты болады. Жалпы алганда, сирек кездесейн
турлерщн кешнен таралганына караганда генстикалык эрту! плит аз екендит

аныкталды жоне сойкесише коршаган орта жагдайлары озгерген кезде жойылу
кауш жогары. Сирек кездесейи турлерли генетикалык эртурльйчи (популяция

аралык. популяция Иша полиморфизм, популяцияларлын  генетикалык
дифференциациясын) зерттеу, олардын биологиясы мен таксономиясын зерттеумен
катар популяциялардын геоботаникалык сипаттамасын жэне олардын жас
спектринйн ерекшеликтерн аныктау, шектеуш! факторлар белилерйн аныктау, сирек
кездесейн турлерди табигаты мен срекшелктерн толык тубнуге жене сонын

нэтижесйнде дурыс сактау механизм тандауга мумкндик береду
Коптеген генстикалык тургыдан ерекшеленейн жерилйяй популяцияларды

сактау- турли жойылуын болдырмау жэне онын эволюциялык элеуейн сактаудын
незм мендет! болып табылады. Дегенмен, барлык бар популяцияларды сактау

оркашан мумю емес. Кобщесе белибр популяцияларлы сактау ушйн болу

немесе оларды жасанды жагдайда жоне/немесе генетикалык банктерде сактау ушён

улийлерду тандау кажет. Табигатты коргаугенетикасынынтагы б1р мандет! - модени

осмдиктерды жабайы тумстарыным генетикалык ресурстарын сактау. Модени

осмдиктерд? жаксарту ушн пайдалануга болатын гендер бирлестийн жогалтиау
манызды.

Кайри молекулалык-генетикалык эдустер популяциялардагы жене олардын

арасындагы генетикалык эртурлийк ленгейшн аныктауга. тури популяциялык-

тенетикалык курылымын аныктауга мумкндк беред!. сондыктан оларды колдану

сирек кездесейн оамдик турлерйн сактау стратегиясын тандауда оте маньзды.

Сонгы онжылдыктарда биоэртурльйк сактау жэне Кызыл ктаптарды журизу

жумыстары аймактык бакылау жуйелерине баса назар аудара отырып журмилуде,
ойткенг антропогендик эсерди срекшеликтер! жэне одан туындайтын экологиялык

проблемалар эртурл: ландлшафттарга тэн
Сондыктан, докторант Р.С. Бейшовтын диссертациялык жумысыный

такырыбынын  озекилий брнеше факторлармен долелденел- Олар турлк

курамным барлык алуангурлюйн терси танып бблуге. флораным  жеке

ерекшеликтерйн ашуга, сирек кездесейн ес мдк турлерйн коргау аясында кереки 1с-

шараларды аныктауга мумкидис берел. Атап айтканда флористикалык зергтеулер



сирек осмйктер тн жасауда, осмдитер элеми коргау бойынша усыныс
лайындау уцйн кажет! негзу болып табылады. ТирмдыйЯ жогары молекулалы-
тенетикалык одстердр колдану туыстык, турлж жоне популяциялык денгейле
улИлерд генетикалык долли! тез жэне накты идентификациялау ушён мумкиди
бери, мэселелердн шешлуте себепий болуы мумкм. Зерттеулн нейзи нысан-
дары рецнде Солтусик Казакстанда осейн осмдиктердии сирек кездесейн турлер!
тандалынган: Капипсшасеаетукымдасынан ААотй;уегпайй [.. (И санаттысирек тур).
Аотз зо{вепзв су. (Ш санаттыазайып бара жаткан тур), Рибаийа райез (1..)
МИ. (И санаттысирек тур). РизайЙа Лауезсетх Рис. 1ие. (Ш санаттыазайып бара
жаткан тур).

Зерттеу такырыбынын мемлекетик багдарламалармен байланысына келейн
болсак, диссертация жумысы КР БжЕМ-ни 2018-2020 жж, арналган гылыми
жобаларды грантык  каржыландыру бойынша «АРО5132458  Солтусик
Казакстандагы  сирек кездесейн осмдитер турлерийн  популяциясынын
тенофондын молекулалы-генетикалык талдау» атты гылыми жоба барысында
орындалган (мемлекетик номпу! 0118РК00404).

2. Диссертацияга койылатын талап денгейндег! гылыми нэтижелер
Р.С. Бейшовтын диссертациялык жумысында келес! гылыми натижелердин

алынганын атап отуге болады:
1. Зертеулерди нотижесиде сирек кездесейн осмдёктерд 4 тури

популяцияларыныв турлйк эртурльй! туралы деректер алыный, жуйелендаилген.
2. Солтусйк Казакстанда РибайИа рейетх (1.) МШ.5.1. ценофлорасы

зерттелген.
3. Ризаиа 5.р. ценопопуляцияларынын (ЦП) тиймдйк индекс! жогары жэне

0.73-0.88 тар интервалында орналасканы аныкталган. Турлер мен аралык нысандар
арасында айырмашылыктар жоктыгы аныкталган 44015 зоенук ету.
популяциясыным тимдьйк индекс! 0.59-0.86 шектериде, А4оте уетайз
популяциясынык тимдйк индекс! 0.70-0.84 шектернде болатыны аныкталган.

4. Зертханалык жагдайда Акмола, Костанай жэне Павлодар облыстарынын

аумагында осен сирек кездесен 300 обмдитерди жапырагынан алынган
биологиялык улилерден жогары сапалы ДНК белёни алынган.

5. Микросателлитаралык одет пайдалану аркылы молекулалык-генетикалык
талдау ушйн ДНК полиморфизм аныктау тирмдёлий бойынша /558-праймерлер!
приктелёнген.

6. Зермеулер жумыстарында Рибайа МИ|. темнйн зерттелген турлер!

тенетикалык эртурляйсчи айтарлыктай жогары денгеймен сипатталган. Руз -

0.728-ден 0.904 дейн; Нь& - ОЛЗ1-ден 0,245 дейи ауыткиды. Куплейн
тетерозиготтылыктыц корсеткпитерйн ескермегенде, Р. Лауезселх(Роз — 0.904, НЕ—

0.204, / 0,307) ценопопуляцияларына караганда, зерттелген Р. райеиз (Руз — 0.965,

Н;— 162, 0.373) ценопопуляцияларында генетикалык ортурлийк корсеткиитер!

жогары екен{ аныкталган.
Сондай-ак, Адотв [. тецийн зерттелген турлер! генетикалык ортурльйкии,

жогары денгеймен аныкталган, Ру - 0.424-тен 0,888 дейн: Нк 0.171-ден 0,300

ден болса.А. уегнайз ЦИ-мен салыстырганда А. 0(вепя5 ЦИ-н генетикалык

эртурльйк корсеткиитер! жогары болатыны корсейлген. Бул ретте 4. водеЦИ-
мен (Ся-0.131) салыстырганда А. уегиай (0,348) популяцияаралык
дифференциациясынын денгей! жогары скенй долелденген.



7. Генетикалык эртурлюйк параметрлерйн талдау негинде, Сол

Казакстаннын Костанай  облысындагы РИ жоне РРР. Лауезсепу

ценопопуляцияларына гендк корлардын типк сипаттамалары тон екенбели
болган, ал Акмола облысындагы РВ. РЁ жоне РЕ5 ценопопуляцияларына айрыкша
тендк  корлар тон скенЁ аныкталган. Зергелген барлык 5 Р.Лауезсенх
ценопопуляцияларынын гендёк корларынын куй! канагаттанарлык деп багаланган.

Р. рейепу ценопопуляцияларынын арасында типик гендёк корлармен буунш! жэне
торуний пенопопуляциялар (Рр! жэне Рр4) сипатталса. ал скинии, ушйний жане
бемний ценопопуляциялар — айрыкша (Рр2. РрЗ. Рр5) екенЁ белилЁ болган.
Павлодар облысындагы Р. райеиз бщйний ценопопуляциясында генде кордын
азаюы байкалган, осытурден калган зерттелген ценопопуляциялардын гендёк коры
канагаттанарлык куйде деп багаланган.. А. мо!ветз5 ценопопуляцияларынын
арасынла А\З жане А\у5 ценопопуляциялары неги сипатка тэн скенЁ аныкталса,
ал А\1, Ам жоне Аз ценопопуляциялары айрыкша сипатка тэн деп багаланган.

Барлык 5 А мо/ееняй ценопопуляцияларыным куй канагаттанарлык деп
багаланкан. А. уегнайх ценопопуляцияларынын арасында типк гендж корлар
бщиний жане унйний ценопопуляцияларды (Ау!. АУЗ) иеленсе, екний, торинии
жэне бебний ценопопуляциялар — айрыкша (А\2. Аз4. Ау5) екен: аныкталган.
‘Акмола облысында А. уегпай ториний ценопопуляциясында гендйк кордын азаюы
байкалган. осы турдёц калган ценопопуляцияларынын гендёк коры канагаттанарлык
куйде скенЕ аныкталган.

8. Зерттелген 20 ценопопуляциянын гендж коры олардын геномдарынын
жекелеген локустарындагы аллельдерди курамын бейнелейци формулалар мен
сызыкша кодтар туриде кужаттандырылган. Бул рете  осбмдитерли
теномдарынын коп болёфн камтитын жене обмдиктерд:  генетикалык

толкужаттандыру ушён жарамды ДНК полиморфизм 1$$В-одбмен талдауды
пайдалану аркылы ДНК сойкестендтин маркерлерм аныктауга негзделген
молекулалык-генетикалык формула мен сызыкша кодты курастыру жоне жазу

кагидасы пайдаланылган.
9.Гендк эртурльйкин нейзИ корсеткиитернйн кешеши талдау негнле

зерттелген 20 пенопопуляциянын 18-н# гендёк корларынын куй! канагаттанарлык
болып багаланган. Гендк кордын азаюы Павлодар облысынын Баянауыл

ауылыных жанында жайгаскан ашылган кесте жусаннын популяцияларында жэне
'‘Акмола облысынлагы Мирное орман шаруашылыгынын коктемй жанаргул

популяциясында байкалган.
10. Солтусйк Казакстаннын сирек кездесейн обмдёктериин 4 турйн сактау

бойынша усынымдар эзгрленген: Адонв5 уегиай®1.., Айоту зо{еетяй су. РзайИа
реиепя (1..) МИ!.. РибанИа Пауезсетз (Рисс.) Тит.

3. Вденушийн диссертациясынла тужырымдалеан эрбр натижесйии

тужырымдары мен корытындыларынын негвделу жоне шынайылык
дэрежес!

РС.  Бейшовтын  диссертациялык  жумысындагы

—
нотижелер,

тужырымдамалар мен корытынды гылыми нейзделген жене тутас аякталган жумыс
болып табылады. Келирген молметтерди шынайылыгын Вденуиини казри
заманауи эдстердЕ колдануымен жэне диссертациялык жумыстын метрологиялык
камтамасыз еплуймен долелдейду. Зерттеу жумыстары журизиген А. Байтурсынов

атындагы Костанай онл университетийн Колданбалы биотехнологиялар



тылыми-зерттеу институтынын молекулярлы-генстикалык зерттсулер зертханасы
МЕМСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Сынау жоне калибрлеу зертханаларыны
кузыретилийне койылатын жалпы талаптар” Казакстан Республикасынын
№К7.Т.11.1949 2020 жылгы 21 тамыздагы аккредиттеу жуйсс!нде аккредиттелген
жэне зертханалык зерттеу кезнде гылыми-зерттеу жумыстарында пайдаланылган
курылгылар мен зертханалык жабдыктар «Улттык сараптау жэне сертификатау
орталыгы» АК тексерйген.

Ней! тенетикалык ортурльйк корсеткиитер! мен ценопопуляцияларды
саралау. полиморфтык локустардын улестер! мен куплецн гетерозиготалыктын
корсеткнитер! эртурлЁ критерийлер бойынша салыстырылган. Статистикалык
ондеу популяцияльк-генетикалык зерттеулер ушн стандарты эдстердЕ пайдалану
аркылы 5ТАТИУТИСА 6.0 жэне М$ ЕХСЕЁ компьютерлик багдарламаларыный
комеймен орындалган.

4. вленушийн лиссертациясында тужырымдалеан орбр гылыми
нотижесйии  (кагидасынын), тужырымдары мен корытындыларынык
жацалык дорежес!

Зерттеу жумыстарынын гылыми денгей? мен алынган нэтижелерди гылыми
жаналыгынын дорежес! оте жогары. Зерттеу барысында Солтустк Казакстан
облыстарында осстйт А4он5 уетпайй 1... Адотз моветяй су. РизайЙа раех(1..)
МИ. РибайИа Лауезсетх (Рисс.) 1и7. дарактардын мекен орталары. популяциялык
сипаттамалары мен параметрлер! зерттелёнген. Зерттелген ценопопуляциялардын,
алгашкы рет генетикалык ортурлый{ мен генетикалык курылымы зерттелген.
Оларга алкашкы рет геномдык танбалау журизийи, гендёк кордын куй! багаланып,

зерттелген ценопопуляциялар ушйн молекулалык-тенетикалык формулалар,
сызыкша кодтар мен толкужатар жасалынган. Зерттеу натижелер! бойынша
«1$$В-ПТР эдкймен сирек кездесейн осмликтерщи Ао зойзеляй су. жоне
Ааотв уетайз |. турлерн полилокусты маркерлеуге арналган синтетикалык
олигонуклеотидтер жиынтыгы» пайдалы моделе патент алынган (№5485).

5. Алынган нэтижелердин пик! бурлит! багалануы
Диссертациялык зерттеу жумысынын барысында колданылган теориялык,

практикалык жэне зертханалыкжолмен алынган зерттеу нэтижелер! тыгыз брликте
болуымен, гылыми зертеуди тагылымдык, тэжрибелк кезендерийи озара
сабактастыгымен, жуйсллифмен, тылыми-одетемелк  тэблдери  утымлы

колданумен, гылыми-зерттеу одстерийн аукымдылыгымен ерекшеленед! жэне

диссертациялык жумыстарга койылатын талаптарга толыгымен сэйкес келед-
1эденуши ознйн жинаган материалдары бойынша натижелерд! толыктай талдаган,
алынган сандык нотижелерд: кесте туриде корсеткен. Алынган нотижелер
диссертациялык жумыстын алдына койылган максат пен мидеттерд! орындауга
арналган. Корытынды мен тужырымдамалар алынган мэлметтермен сойкес келеду.

Диссертация тутас жэне аякталган гылыми жумыс болып табылаы.

6. Бденушийн алкан натижелерийи тит! озект! мэселень, теориялык
немесе колданбалы м!ндеттег! шешуге багытталгандыгы

1денушнйн диссертация бойынша алкан нотижелер1 колданбалы биология

ушн манызды шецим болып табылады. Автор оз жумысында казри танда

сирек кездесейн офмдиктердн генофондын сактау уцин зерттеудин дэстурлЁ



тосйтдер!мен катар. камри! замангы молекулалы-генетикалык эдстерду колданган.
Жана одктерд! колдану популяциялардын типик оклдерн Пиктеп алуда жоне
оларды сактау бойынша генетикалык нейзделген багдарламаларды жасауда,
сонымен  катар,  туришик  генетикалык  алуантурмлий

—
аныктауда,

тетерозиготалыкты  бакалауда, турлер арасында  филогенетикалык  озара
катынастарды жэне популяциялар аралык кешстикик озара байланыстарды кайта
жасауда - биоалуантурики! сактаудын басты моселефн шешу!нде аса манызды
орын алады.

Солтусик  Казакстандагы сирек кездесейн осмдитер  турлерийи
тенстикалык алуантурлыйчн зерттеу жоне камри жакдайын багалау олардын,
тенофондтарын сактау ушйн гылыми негзделген шараларды усынуга мумкадик
береду. Сондыктан, Солтусик Казакстан флорасын зерттеп, онын калыштасу
бейнесш туснуушё, сирек турлердЁ айкындау жоне аныктау. олардын казри
жагдайы мен таралуына мониторинг жургЗу. табиги генофондтарды сактауга
арналган тимдЕ гылыми багдарламаларды куру — гылыми практикалык манызга ие
‘болып табылады.

7. Диссертациянын негвг! кагидасынын, нэтижести, тужырымдары
мен корытындыларыным жариялануыным жеткйлйкт! толыктыгыа растама

Диссертациялык жумыс такырыбыбойынша 14 гылыми макала, онын Ишнде
КР БРМ лм жоне гылым саласындагы бакылау комитей усынган
басылымдарында, 2 макала 5сориз молметтер базасына крейн басылымдарда,6
макала халыкаралык конференциялар жинактарында, 2 макала электрондык
журналда жарияланган жоне 1 пайдалы модельге патент алынган (11.03.2020 ж.
№5485). Рылыми жетекийс! мен гылыми кенесиис! жоне баска да авторлармен
«Солтусик Казакстан осфмдиктерийн сирек турлер» монографиясы, сондай-ак,
Солтусик Казакстан офмдиктерийн сирек турлерйн сактау бойынша усыным
шыгарылган.

7. Диссертация мазмунындагы жэне рэмделуйндей кемшилктер
1зденуий Р.С. Бейшовтын диссертациясы гылыми суранымга жауап берейн,

онделген жумыстарга жатады. Диссертация жуйелр, гылыми ‘Илде жазылганымен,
онда кейб1р томендейдей кемшлктер мен ескертулерге токтала кету орынды:

1. Мэйнде орфографиялык жоне стилистикалык кателер кездесел.
2.Диссертация курылымында барлыгы 29 сурет бар. Кейбр суретерди

автордын жеке архив!ненбе, элде одебиеттерден бе екен! корсемлмеген. (Мысалы:
Сурет 1 — Адоий уеглайй 1. сырткы туру.

3. Диссертацияда колданылкан кыстартулар «Белилеулер мен кыскартулар»
болрмиле келифрилгенмен де. мысалы. «3.3 Популяциялардын жас курамын, тимдг
олшемн аныктау. жалпы жоне тиймд? санын есептеу» болёиде келтуйген
кестелерден кыскартулардын мон толык жазылмаган.

Бул кемшилитер Бейшов Рустем СалтановичИн  диссертациясынын
мазмуны, мон томендетпейдя.

8. Диссертациянын Кылыми дэрежелер беру Ережелерйн талаптарына
сэйкести!

8005101 - Биология (60060700 - Биология) мамандыгы бойынша
философия докторы (РВБ) лэрежемн алу ушн дайындалган Бейшов Рустем



Салтановичин  «Солтусик  Казакстан  осмдитери  сирек  турлерии
популяцияларын ДНК полиморфизмийн микросателлитаралык талдауын пайдалана
отырып молекулалы-генетикалык зерттеу» такырыбында жазылган
диссертациялык жумысынын гылыми жаналыгы мен тэжрибелк маныздылыгы

дойеки, оз беймен орындалган жумыс болып табылады, онын авторы Казакстан
Республикасы Гылым жоне жогары брйм министрлиЧи и Рылым жоне жогары буйм
саласындагы сапаны камтамасыз ету комитейни «Рылыми дорежелерде беру
ережелери» талаптарына толыктай сойкес келедр жоне 8005101 — Биология
(6060700 — Биология) мамандыгы бойынша философия докторы (РВ) дэрежес
беруге лайыктыдеп санаймын.
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