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აბსტრაქტი 

 

კვლევის პროცესში შევისწავლეთ საქართველოში გავრცელებული ხორბლის 

(Triticum) გვარის ოთხი ტეტრაპლოიდი (Triticum dicoccoides; T. dicoccum; T. carthlicum და 

T. palaeocolchicum ) და ორი ჰექსაპლოიდი (T. aestivum და T. spelta) სახეობის 60 

ინდივიდის 17 მორფოლოგიური ნიშანი. მონაცემთა მიღება მოხდა დესკრიპტორული და 

ემპირიული გაზომვით. კვლევაში გამოვიყენეთ პრინციპული კომპონენტების ანალიზი, 

ერთსაფეხურიანი ვარიანსას და კლასტერული ანალიზი. ჩატარებული კვლევის შედეგად 

დადგინდა, რომ მორფოლოგიური ნიშნებიდან სახეობების გასამიჯნად ყველაზე კარგ 

შედეგს იძლევა თესლის ფართობი1, ფხის სიგრძე, თავთავის ფართობი, თავთავის 

სიმჭიდროვე, თავთუნის კილის მხრის სიგანე და თავთუნის კილის მხრის ფორმა. 

აღნიშნული ნიშნები ერთად აჯგუფებს ფილოგენეტიკურად ერთმანეთისგან 

დაშორებულ სახეობებს, რადგან ისინი წარმოადგენენ დომესტიკაციის შედეგაც 

მოდიფიცირებულ რაოდენობრივ ნიშნებს.    

ტაქსონომიურად მნიშვნელოვანი მორფოლოგიური ნიშნები: თავთუნის კილის მხრის 

სიგანე და ფორმა, თავთუნის კილის ნისკარტის სიგრძე და ფორმა ერთად აჯგუფებს T. 

dicoccoides-ს, T. carthlicum-ს  და T. aestivum-ს და მიჯნავს მათ სხვა ჯგუფისგან, რომელიც 

მოიცავს T. palaeocolchicum-ს, T. dicoccum-ს და T. spelta-ს. ეს შედეგი თანხვედრაშია 

მოსაზრებასთან, რომლის მიხედვითაც T. dicoccoides, T. aestivum და T. carthlicum 

მიეკუთვნება ერთ ევოლუციურ შტოს.    

 

 

 

საკვანძო ტერმინები: Triticum, მორფომეტრია, დესკრიპტორები, ენდემური ხორბლები, 

ტეტრაპლოიდი ხორბლები,  ჰექსაპლოიდი ხორბლები,  საქართველო.   

 

 

 


