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აბსტრაქტი 

 

დეკა (Rh. caucasicum), როგორც სუბალპური ბუჩქნარის რელიქტური მეზოფილური 

ელემენტი, საქართველოში, ძირითადად, წარმოდგენილია 2000-დან 3000 მეტრის 

სიმაღლეთა  ფარგლებში, ჩრდილოეთ ექსპოზიციაზე. ჩვენ განვახორციელეთ 

საქართველოში გავრცელებული დეკას პოპულაციების ფოთლის მორფოლოგიური 

მრავალფეროვნების შესწავლა მორფომეტრიული მარკერების გამოყენებით.  კვლევის 

შედეგებმა აჩვენა დეკას პოპულაციების ფენოტიპური პლასტიკურობის 

მრავალფეროვნების მაღალი დონე და გამოავლინა ისეთი პოპულაციათაშორისი 

მაკრო-მორფოლოგიური ნიშნები, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია ჩვენს მიერ 

შესწავლილი ექვსივე პოპულაციის ერთმანეთისაგან  დიფერენცირება. ჩვენს მიერ 

შესწავლილი ცხრავე  ნიშანი გაერთიანდა 3 პრინციპულ კომპონენტში და ისინი 

ხსნიან ვარიაბელურობის 92,15%-ს.  მრავლობითი რეგრესული ანალიზის შედეგად 

ირკვევა, რომ დეკას პოპულაციათა ფენოტიპური პლასტიკურობის 

მრავალფეროვნების ერთ-ერთ უმნიშნელოვანეს წყაროს წარმოადგენს ეკოლოგიური 

ჰეტეროგენურობა. პირველი და მეორე პრინციპული კომპონენტები მნიშვნელოვნად 

(როგორც დადებითად, ისე უარყოფითად) მოქმედებენ გარემოს კონკრეტული 

ფიზიკური ფაქტორები. ესენია ცივი თვის მინიმალურ ტემპერატურა (BIO6), 

სიმაღლე ზღვის დონიდან, წლიური ნალექიანობა (BIO12) და ოთხივე სეზონის 

ნალექიანობა (BIO19, BIO18, BIO17, BIO16). რაც შეეხება ფოთლის მორფოლოგიური 

და მორფომეტრიული პარამეტრების მრავალცვლადიან სტატისტიკურ ანალიზს, იგი 

მოხერხებულ ინსტრუმენტს წარმოადგენს მცენარეების სხვადასხვა ტაქსონთა 

დიფერენცირებაში; მეტიც, ბოლო დროს განვითარებულმა გარემოს სწრაფმა და 

პირდაპირმა გლობალურმა ცვლილებებმა განაპირობა ისეთი ეკოლოგიური 

კვლევების ზრდა, რომლებიც ფოკუსირდება მორფოლოგიური ნიშნების მიხედვით 

კლიმატური ცვლილებებისადმი მცენარეთა ადაპტაციების შესწავლაზე. 
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