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ანოტაცია. საქართველოს ტერიტორიაზე აღწერილი და რეგისტრირებულია 
ხორბლის 14 ბუნებრივი სახეობა,  რომელთაგან- 5 საქართველოს ხორბლის ენდემური 
სახეობაა: გეორგიკუმი-(T.georgicum Dek.); მახა (T.macha Dek. et Men.); ქართლიკუმი-
პერსიკუმი-დიკა (T.cartlicum Nevskyi-T.persicum Vav.-T.dika Sicharulidze); ტიმოფეევი-
ჩელტა ზანდური(T.timopheevii Zhuk.  ) და ჰექსაპლოიდური ზანდური (T.zukovskyi Men. et 
Eriz), რომლებიც მსოფლიო ხორბლის სახეობათა -18,5%-ს შეადგენს. 

xorbali georgikumi-kolxuri asli-qarTuli asli (T.georgicum Dek.-T. 
Palaeo-colchicum Men. T. karamyschevii Nevskyi) (2n=28),  genomuri formula AuAuBB, 
dasavleT saqarTvelos (raWa-leCxumi) viwro endemuri xorbalia. პირველად igi 
v. supataSvilma  aRwera (1929 w.) და გამოყო T.dicoccum_is (asli) saxesxvaobad var. 
chvamlicum supat. SemdgomSi k. fliaksbergerma (1930, 1939) igi miiCnia jer aslis 
qvesaxeobad, xolo  mogvianebiT miakuTvna xorbal maxas qvesaxeobaს.  l. 
dekapreviCma da v. menabdem (1932) miiCnies aslis qvesaxeobad - T. dicoccum ssp. 
georgicum Dekopr. et Men., Semdgom igi  გამოყეს calke saxeobად -  l. dekapreleviCma 
T. georgicum Dekarp.-is,  v. menabdem - T. Palaeo-colchicum Men.-ის სახელწოდებით . Sedgeba

ori saxesxvaobisagan:

1 var. chvamlicum   Supat. - TavTavi fxiania, Seubusavi, TeTri da warmoadgens 
am saxeobis ZiriTad saxesxvaobas. 

2. var. rubidum Men. - TavTavi fxiania, Seubusavi, wiTeli - warmoadgens

iSviaT minarevs. 
v. menabdes mixedviT kolxuri asli warmoiSva maxasagan. m. iakubcineris

da g. kandelakis mosazrebiT, qarTulma aslma misca sawyisi maxas. 

ხორბალ გეორგიკუმს aqvs maRali da amovsebuli Rero, farTe da Sebusuli

foTlebi, brtyeli da  mkvrivi თავთავი, TavTavis Reraki zigzagiseburia  viwro

monaWdevebiT.  TavTaviს    TavTunis kili yvavilis kilTan SedarebiT 1/3-iT 

moklea. fxebi Semoklebuli aqvs. TavTavis feri yvavilobis fazaSi nacrisfer-

mwvanea (Saccardo ferebis Skalis mixedviT miekuTvneba glankus-s). 
იგი xasiaTdeba ნაცარა რასისადმი, Janga sokoebisadmi da gudafSutisadmi

gamZleobiT.  mis marcvalSi 19%-ze meti cilaa და Seunacvlebeli aminოmJava
lizini (2,91%) maRali xarisxis webogvaraTi.   
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მის გენოტიპშია  Zalian iSviaTi tipis nekrozis  Ne1-ის da hibriduli

qondarobis  D2-ის  განმაპირობებელი გენები.  
ხორბლის სელექციის პრაქტიკაში ჩვენს მიერ პირველად გეორგიკუმის გენოტიპში 

გამოვლენილი იქნა მოკლეღეროიანობის, თავთავის კომპაქტურობის და თავკომბალობის, 
ბრტყელთავთავიანობის, ოთხკუთხა თავთავიანობის, მრავალყვავილიანობისა და 
ოვალურთავთუნიანობის განმაპირობებელი გენები. 

შშესავალი 
საქართველოს ტერიტორიაზე  ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრებით 

დადასტურებულია, რომ ამ რეგიონში ხორბალი გავრცელებული იყო ჯერ კიდევ 
ნეოლითისა და ენეოლითის ხანაში[4-5]. ასევე დადგენილია, რომ საქართველო Triticum-ის 
გვარში შემავალი მრავალი  კულტურული ხორბლის სახეობის წარმოშობის პირველადი 
კერაა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებს შორის გამოირჩევა სახეობრივი ენდემიზმის მაღალი 
დონით და პოლიმორფიზმით[1-5]. 

ქართველი და უცხოელი (ნ.ვავილოვი, პ.ჟუკოვსკი, მ.იაკუბცინე რი, ვ.დოროფეევი, 
ლ.დეკაპრელევიჩი, ვ.მენაბდე, პ.ნასყიდაშვილი, ალ.გორგიძე) მკვლევარების მიერ 
საქართველოში სხვა და სხვა დროს აღწერილი და რეგისტრირებულია ხორბლის 14 
ბუნებრივი სახეობა: მონოკოკკუმი; დიკოკკუმი; ტიმოფეევი; გეორგიკუმი-პალეო-
კოლხიკუმი; პერსიკუმი-ქართლიკუმი; ტურგიდუმი; დურუმი; პოლონიკუმი; 
ტურანიკუმი-ორიენტალე;  ესტიუმი;  კომპაქტუმი; სპელტა; მახა; ჟუკოვსკი, რაც შეადგენს 
კულტურაში მყოფი ხორბლის გვარში შემავალ სახეობათა-52%-ს, რომელთაგან- 5 სახეობა: 
გეორგიკუმი -კოლხური ასლი(T.georgicum Dek.-T.palaeo-colcicum Men.), მახა (T.macha Dek. 
et Men.  ), ქართლიკუმი-პერსიკუმი-დიკა (T.cartlicum Nevskyi-T.persicum Vav.- T.dika 
Sicharulidze ), ტიმოფეევი-ჩელტა ზანდური(T.timopheevii Zhuk.  ), ჰექსაპლოიდური 
ზანდური(T.zukovskyi Men. et Eriz), რომლებიც მსოფლიო ხორბლის სახეობათა -18,5%-ს 
შეადგენს[4-5] . 

ვინაიდან, ხორბლის სელექციაში ქართული ენდემური ხორბლის სახეობებიდან , 
ხორბალი გეორგიკუმი ნაკლებადაა გამოყენებული, გთავაზობთ მისი წარმოშობის მოკლე 
ისტორიასა და მორფოლოგიურ-ბიოლოგიურ დახასიათებას. 

xorbali georgikumi-kolxuri asli-qarTuli asli (T.georgicum Dek.- T. 
Palaeo-colchicum Men. T. karamyschevii Nevskyi) (2n=28),  genomuri formula AuAuBB,
dasavleT saqarTvelos (raWa-leCxumi) viwro endemuri xorbalia. igi minarevis 

saxiT iyo xorbal maxas cenozSi. morfologiurad wamsgavsebulia xorbal maxa 

imeretikums. misi sufTa naTesebi iSviaTi iyo. xorblis es saxeoba xalxSi ar 

aris Tavisi xalxuri saxelwodebebiT cnobili. igi raWa-leCxumis naTesebSi 

pirvelad aRmoaCina v. supataSvilma da aRwera (1929 w.) T.dicoccum_is (asli)

saxesxvaobad var. chvamlicum supat., SemdgomSi k. fliaksbergerma (1930, 1939) igi

miiCnia jer aslis qvesaxeobad, xolo  mogvianebiT miakuTvna xorbal maxas 

qvesaxeobaს.  l. dekapreviCma da v. menabdem (1932) jer miiCnies aslis qvesaxeobad

- T. dicoccum ssp. georgicum Dek. et Men., Semdgom igi morfologiuri Tvisebebisa da

geografiuli gamokerZoebis gamo gamoyes calke saxeobad- l. dekapreleviCma T.
georgicum Dek.-is, xolo   v. menabdem - T. Palaeo-colchicum Men.-ის  სახელწოდებით . igi

monomorfuli saxeobaa da mxolod ori saxesxvaobiTaa warmodgenili.

1. var. chvamlicum   Supat. - TavTavi fxiania, Seubusavi, TeTri da warmoadgens

am saxeobis ZiriTad saxesxvaobas. 

2. var. rubidum Men. - TavTavi fxiania, Seubusavi, wiTeli - warmoadgens

iSviaT minarevs. 
xorbal georgikumis warmoSobis Sesaxeb literaturaSi gvxvdeba 

diametralurad gansxvavebuli mosazrebebi. v. menabdes mixedviT kolxuri asli 

warmoiSva maxasagan. m. iakubcineris da g. kandelakis mosazrebiT, piriqiT, 

qarTulma aslma misca sawyisi maxas. am ukanaskneli saxeobis warmoSobaSi 

georgikumis monawileoba eqsperimentulad daasabuTa al. gorgiZem [4-5]. 
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xorbali georgikumi raWa-leCxumis sawarmoo naTesebidan ufro adre 

gaqra, vidre saqarTveloSi gavrcelebuli kiliani sxva saxeobeბი [4]. 
xorbali georgikumi ekologiurad miekuTvneba mTis mcenareTa jgufs. 

aqvs maRali da amovsebuli Rero, farTe da Sebusuli foTlebi,  brtyeli,

Zalian mkvrivi და ძნელად ლეწვადი TavTavi (10 sm-ian TavTavis Rerakze viTardeba

44-60 TavTuni). TavTavis Reraki zigzagiseburia  viwro monaWdevebiT.  TavTunis

kili yvavilis kilTan SedarebiT 1/3-ით moklea. fxebi nazi da Semoklebuli

aqvs. TavTavis feri yvavilobis fazaSi nacrisfer-mwvanea (Saccardo ferebis

Skalis mixedviT miekuTvneba glankus-s).
xorbali georgikumi xasiaTdeba Janga sokoebisadmi da gudafSutisadmi 

gamZleobiT.  mis marcvalSi 19%-ze meti cilaa da cilaSi Seunacvlebeli 

aminmJava lizini gadidebuli (2,91%) raodenobiTaa warmodgenili. ხასიათდება
maRali xarisxis  webogvaraTi. gamoirCeva garemo pirobebisadmi  maRali 

amtanobis unariT da nakleb moმTxovniა niadagurი pirobebიs მიმართ[4-5].
xorbali georgikumis genetikuri gamokvlevebiT dadgenilia, rom am 

saxeobis genotipSia nacara rasisadmi, mtvriana da magari gudafSutisadmi, 

Reros Jangasadmi gamZleobis gamapirobebeli genebi, ასევე dadgenilia, rom  მის
genotipSia tenian pirobebSi moyvanisas marcvalSi cilis maRali Semcvelobis, 

cilaSi lizinis gadidebuli Seმადგენlobisა da webogvaras maRali xarisxis

gamapirobebeli genebi. garda Zvirfasi niSnebis gamapirobebeli genebisa, mis 

genotipSia seleqciuri TvalsazrisiT arasasurveli, magram evoluciuri 

TvalsazrisiT sasargeblo movlenebis gamapirobebeli genebi, kerZod mis 

genotipSiaZalian iSviaTi tipis nekrozis geni Ne1 da hibriduli qondarobis

gamapirobebeli geni D2 [4-7]. 
ხორბლის სელექციის პრაქტიკაში ჩვენს მიერ პირველად გეორგიკუმის გენოტიპში 

გამოვლენილი იქნა მოკლეღეროიანობის, თავთავის კომპაქტურობის და თავკომბალობის, 
ბრტყელთავთავიანობის, ოთხკუთხა თავთავიანობის, მრავალყვავილიანობისა და 
ოვალურთავთუნიანობის განმაპირობებელი გენები. 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ხორბალი გეორგიკუმი კარგი 
სასელექციო საწყისი მასალაა და მისი გამოყენება ხორბლის სელექციაში დიდ როლს 
შეასრულებს ახალი სასელექციო საწყისი მასალის შესაქმნელად. 

  ლიტერატურა. 
1. Декапрелевич Л.-Роль Грузий в происхождении пшениц.- Сообщ. АНГССР. Т-3, 1942,

№2, с. 158-160
2. Менабде В. –Ботанико-систематические данные о хлебных злаках древней Колхиды.

Сообщ. Груз.  филиала АНСССР, 1948 ,Т1, № 9. С. 683-685
3. Дорофеев В. Якубцинер М. и др. –Пшеница мира .-Л., 1976, -487с.
4. ნასყიდაშვილი პ., სიხარულიძე მ.,ჩერნიში ე.-ხორბლის სელექცია საქართველოში.-

თბილისი, 1983,-340გვ.
5. Наскидашвили П. –Межвидовая гибридизация пшеницы. –М.: Колос, 1984. -256с.
6. ნასყიდაშვილი მ.-მაცნე სოფლის მეურნეობის მეც. დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის

მოსაპოვებლად. თბილისი, 2005, -93გვ.
7. მერაბიშვილი ნ.-სადისერტაციო ნაშრომი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა

დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. თბილისი,2006,-309გვ.



228 

SHORT HISTORY OF ESTABLISHMENT OF GEORGIAN ENDEMIC TYPE OF WHEAT 
GEORGIOCUM-KOLKHURI ASLI (T.GEORGICUM DEK.-T.PALAEO-COLCHIKUM 

MEN.) AND IT’S MORPHOLOGICAL-BIOLOGICAL CHARACTERIZATION.  

Nodar Merabishvili  
Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia 

E-mail: n.merabishvili@agruni.edu.ge 

Summary 
On the territory of Georgia, have been described 14 natural species of wheat, out of them 5 

belongs to Georgian endemic species:Georgicum-(T.georgicum Dek.);Macha (T.macha Dek et Men); 
Cartlikum-Persecum-Dika (T.cartlicum Nevskyi-T.persicum Vav.-T.dika Sicharulidze);Timothyev-
Chelta Zanduri (T.timopheevii Zhuk.) and hexaploidal zanduri (T.zukovskyi men. Et Eriz), which 
consists 18,5% of the world's distributed wheat.The wheat Georgicum-Kolkhuri Asli; Georgian-Asli (T. 
georgicum Dek.-T.Palaeo-colchicum Men.T.karamyschevii Nevskyi) (2n=28),Genomic formula 
AuAuBB, in Western Georgia (Racha-Lechkhumi) narrow endemic wheat. Firstly, it was described by 
V.Supatashvili(1929) and determined the variation of T.dicoccum (Asli), var.chvamlicum supat. Later,
K.Pliaksberger(1930,1939) belongs to subtype of Asli, and then was belonged to the subtype of wheat
Macha. L.Dekaprelevich and V.Menabde(1932) belonged to the subtype of Asli, it was determined as a
separated, under the name L.Dekaprelevich T.georgicum Dekarp,V.Menabde-T.Palaeo-colchicum
Men.It is consisting from two subtypes:var.chvamlicum   Supat; var.rubidum Men. According to
V.Menabde, Kolkhuri Asli is originated by Macha. By the opinion of M.Iakubtsiner and G.Kandelaki
Geoegian Asli was the main starting point of Macha.

Wheat Georgicum has a high and full stem, wide and hairy leaves, flat and firm grains, the 
peduncle of grain is like a zigzag, with narrow edges.The size of the grain of the steam is smaller with 
1/3. Awns are shorter. The colour of the grain is a grey-green in flowering phase. (Saccardo according 
to the scale it belongs to glankus).It is characterized by the ash-colored, it is resistant to the micetes. The 
grain consists is more than 19% protein and unchangeable Amino acid, Lysin (2.91%) with high gluten. 
In the genotype, there is very rare type nekrosis Ne1 and a characteristic of short stocky D2. 

Firstly, it was presented by us, by the practice of the selection of the genotype of Georgicum 
appears, short pedicellate,compact of the steam, quadrat of the grain, multy flowerily oval grains are 
characteristics of genes.  


