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აგრარული უნივერსიტეტის მოლეკულური გენეტიკის

ინსტიტუტი დაფუძნდა 2013 წლის 24 აპრილს.

ინსტიტუტის თანამშრომლებს დიდი გამოცდილება აქვთ

ცოცხალი ორგანიზმების გენომის ორგანიზაციის,

განსაკუთრებით კი, სატელიტური დნმ–სა და

ქლოროპლასტური დნმ–ის შესწავლაში.
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ამჟამად, ინსტიტუტის სამეცნიერო საქმიანობის ძირითადი

მიმართულება არის ქართული ენდემური მცენარეების

გენომის შესწავლა

• განხორციელებულია ოთხი ქართული ვაზის ჯიშის

(რქაწითელი, საფერავი, ჩხავერი, მესხური მწვანე) გენომის

სრული სეკვენირება და მისი ანალიზი. 

• ანოტირებულია (იდენტიფიცირებულია) დაახლოებით

75,000 გენი.

• დადგენილია მსოფლიო ვაზის 11 ჯიშის ქლოროპლასტური

დნმ-ის სრული პირველადი სტრუქტურის. 
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მიმდინარეობს სამუშაოები ქართული ენდემური

ხორბლებისა და მათი წინამორბედების გენეტიკური

მრავალფეროვნების შესასწავლად. 

დადგენილია ზანდურის ქართული ხორბლების ოთხი

სახეობის, პურის ხორბლის წინამორბედის Aegilops

tauschii-ს თერთმეტი ფორმის პირველადი სტრუქტურა.
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კვლევის ძირითადი მიმართულება

• მსოფლიო ვაზის ჯიშების გენეტიკური
მრავალფეროვნების დადგენა.

• კავკასიური და ევროპული ველური ვაზის შესწავლა და
ანალიზი ქლოროპლასტური დნმ-ის
თანმიმდევრობების მიხედვით.

• ქართული ენდემური ხორბლები და მათი
წინამორბედები.
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კვლევის ობიექტები

ვაზისა და ხორბლის კულტურული და ველური

ფორმები.

კვლევის მეთოდოლოგია

• ბირთვული, პლასტიდური და მიტოქონდრიალური
გენომების სრული სეკვენირება.

• გენების ანოტაცია თანამედროვე ბიოინფორმატიკის
მეთოდების გამოყენებით
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მიმდინარე პროექტები

• მსოფლიო ვაზის ფორმების დნმ-ის გენეტიკური
მრავალფეროვნების დადგენა ერთეული
ნუკლეოტიდური პოლიმორფიზმისა და ასლთა
რიცხვის ვარიაბელობის საფუძველზე.

• ოთხი ქართული ვაზის ჯიშის: (რქაწითელი, საფერავი, 
ჩხავერი, მესხური მწვანე)  გენომის სრული სეკვენირება
და ანოტაცია.

• ქართული ენდემური ხორბლებისა და მათი
წინამორბედების გენეტიკური მრავალფეროვნების
შესწავლა.
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სამეცნიერო პუბლიკაციები

• Tabidze V, Baramidze G, Pipia I, Gogniashvili M, Ujmajuridze L, Beridze T,               
Hernandez AG, Schaal B (2014) 

The Complete Chloroplast DNA Sequence of Eleven Grape Cultivars. 
Simultaneous Resequencing Methodology. Journal International des 
Sciences de la Vigne et du Vin J Int Sci Vigne Vin. 48,  99-109

Vigne et Vin Publications Internationales (France). impact factor - 1.022

• Beridze T., Pipia I., Beck J., Hsu S.-C., T., Gamkrelidze M., Gogniashvili M., 
Tabidze V., This, R.Bacilieri P., Gotsiridze V., Glonti M.,  Schaal B.  (2014)                      
Plastid DNA sequence diversity in a worldwide set of grapevine cultivars 
(Vitis vinifera L. subsp. vinifera). Acta Horticulturae, Proceedings of 10th

International Conference on Grapevine Breeding and Genetics, Geneva, 
New York, USA 1046, 609-614

International Society for Horticultural Science. impact factor - 2.0
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• Gogniashvili M., Naskidashvili P.,Bedoshvili D., Kotorashvili A., Kotaria N., 
Beridze T. (2015) 

Complete chloroplast DNA sequences of Zanduri wheat (Triticum spp.) 
Genet Resour Crop Evol DOI 10.1007/s10722-015-0230-xA

Springer. impact factor - 1.461 

• Gogniashvili M., Jinjikhadze T., Maisaia M., Akhalkatsi  M., Kotorashvili A., 
Kotaria N., Beridze T., Dudnikov AJ (2016) 
Complete chloroplast genomes of Aegilops tauschii Coss. and Ae.cylindrica
Host sheds light on plasmon D evolution. Current  Genetics. DOI 
10.1007/s00294-016-0583-5

Springer. impact factor - 2.682
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• V. Tabidze, G. Baramidze, I. Pipia, M. Gogniashvili (2015)                                                    
Genetic Diversity of Grape Based on Chloroplast DNA Sequence Analysis. 
Acta Horticulturae, (1), 195-200. International Society for Horticultural 
Science. impact factor - 2.0

• Pipia I., Gogniashvili M., Tabidze V., Kotorashvili A. and Kotaria N. (2015) 
Plastid DNA Sequence Diversity in Wild Grapevine Samples (Vitis vinifera 
ssp. sylvestris) from the Caucasus Region: Complete Plastid Genome 
Sequences of Three Georgian Samples. Acta Horticulturae, (1), 213-216.                             
International Society for Horticultural Science. impact factor - 2.0

• T.Beridze, I.Pipia, J.Beck, S.-C.Hsu, M.Gamkrelidze, M.Gogniashvili, 
V.Tabidze, P.This, R.Bacilieri,V.Gotsiridze, M.Glonti, B.Schaal (2014) 
Plastid DNA sequence diversity in a worldwide set of grapevine cultivars 
(Vitis vinifera L. subsp. vinifera). Acta Horticulturae, #1046, 609-616. 
International Society for Horticultural Science. impact factor - 2.0
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• I.Pipia, N.Kunelauri, M.Gogniashvili, N.Kotaria, A.Kotorashvili, T. Lacombe, 
V.Tabidze (2016) 
Complete Plastid Genomes of South Caucasian, European and 
Meditterean Basin Wild Grapevines (Vitis vinifera subsp. sylvestris).  Acta 
Horticulturae (in press). 
International Society for Horticultural Science. impact factor - 2.0

• V. Tabidze,  I. Pipia,  M. Gogniashvili and N. Kunelauri. (2016) 
Molecular   Evolutionary   Studies   of    Grape   Based   on   Next-
generation Plastid and Mitochondrial Genomics.  Acta Horticulturae (in 
press).
International Society for Horticultural Science. impact factor - 2.0
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გენომის სრული სეკვენირების პროექტის ფარგლებში
15
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Publication as eBook in 2014



ჟურნალის საგამომცემლო საბჭოს წევრობის
გამოცდილება

• ია ფიფია - 2015 წლიდან ელსევიერის პლატფორმაზე
განთავსებული, აგრარული უნივერსიტეტის ჟურნალის
„Annals of Agrarian Science“ პასუხისმგებელი მდივანი

• თენგიზ ბერიძე - საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მოამბის რედკოლეგიის წევრი
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შიდა და საერთაშორისო დონის კონფერენციებში
მონაწილეობის გამოცდილება

ია ფიფია, ვაჟა ტაბიძე
• ვაზის ფიზიოლოგიისა და ბიოტექნოლოგიის მეათე საერთაშორისო

სიმპოზიუმი, ვერონა, იტალია, 2016

• ვაზისა და ღვინის 38-ე მსოფლიო კონგრესი, მაინცი, გერმანია, 2015. 

• ვაზის სელექციისა და გენეტიკის მეთერთმეტე საერთაშორისო
კონფერენცია, პეკინი, ჩინეთი, 2014. 

• აგრარული უნივერსიტეტის შიდასაუნივერსიტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია, თბილისი, საქართველო, 2015 (მომხსენებელი და
ორგანიზატორი ია ფიფია)

მარი გოგნიაშვილი
• International Wheat Conference 2015 Sydney, Australia

• Plant Genome Evolution 2015 Amsterdam, The Netherlands

• International Plant & Animal Genome XXIV 2016 San Diego, CA, USA
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კოლაბორაციები უცხოურ
უნივერსიტეტებთან

• ვაშინგტონის უნივერსიტეტი, სენტ ლუისი

• ილინოისის უნივერსიტეტი, ჩიკაგო, აშშ

• საფრანგეთის ეროვნული კვლევების ცენტრი, მონპელიე

• იერუსალიმის ებრაული უნივერსიტეტი, ისრაელი

• ტიუბინგენის უნივერსიტეტი, გერმანია

19



დოქტორანტებისა და მაგისტრანტების
ჩართულობა პროექტებში

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სამაგისტრო
პროგრამის გენეტიკის მოდულის ხელმძღვანელი
ია ფიფია

კურსები: ზოგადი გენეტიკა და ლაბორატორიული
როტაცია გენეტიკაში.

2016-2018 წწ. მაგისტრანტი მოლეკულურ გენეტიკაში
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საქართველოში მოქმედი სხვა ინსტიტუტები/

ჯგუფები, რომლებიც მსგავს პროფილს/სფეროს

წარმოადგნენენ და პოტენციურ კოლაბორატორებად/

კონკურენტებად შეიძლება ჩაითვალონ:

1. ილიას უნივერსიტეტი - ბოტანიკის ინსტიტუტი

2. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სამეცნიერო-
კვლევითი ცენტრი
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მიღებული ჯილდოები

ვაჟა ტაბიძე - ღირსების ორდენი

(პრეზიდენტის 2013 წლის 11                 

ივნისის N 11/06/01 განკარგულება)
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კულტურული მცენარეების წარმოშობის ცენტრები

1. ცენტრალური ამერიკის ცენტრი.
2. სამხრეთ ამერიკის(პერუ–ეკვადორი–ბოლივიის) ცენტრი.
3. ხმელთაშუა ზღვის ცენტრი.
4. წინა აზიის ცენტრი.
5. ეთიოპიის (აბისინიის) ცენტრი.
6. შუა აზიის ცენტრი.
7. ინდოეთის ცენტრი.

7ა. სამხრეთ–აღმოსავლეთ აზიის (ინდო–მალაის) ცენტრი.
8. აღმოსავლეთ აზიის (ჩინეთის) ცენტრი.
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vavilov-center.jpg?uselang=ru


კულტურული მცენარეების წარმოშობის წინა აზიის
ცენტრი

ხორბლის სახეობების უმრავლესობა კაკალი მეორადი

ქერი წაბლი

შვრია ვაზი ერთ–ერთი ძირითადი

ჭვავი შოთხვი

ბარდა ფსტა

სელი ხურმა (მეორადი)

იონჯა გარგარი (მეორადი)

ქლიავი (პირველადი) ბალი (მეორადი)

კომში ფინიკის პალმა

თხილი პრასი

შვინდი ნესვი (მეორადი)

ვაშლი მეორადი ისპანახი

მსხალი ერთ–ერთი ძირითადი სალათა

ალუბალი (მეორადი) წიწმატი

ალუჩა ტარხუნა ?

ლეღვი ეგილოფსი

ზღმარტლი კოწახური 24



კულტურული ვაზის გავრცელების ძირითადი გზები
(Harm J. de Blij, Wine - a geographic appreciation, 1983)
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Major Diffusion Routes of Viticulture in Southwest Asia and Europe (Harm J. de 

Blij, Wine – a geographic appreciation, 1983)
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ხორბლის ნაირსახეობა

• სულ მსოფლიოში 20 ქვესახეობის ხორბალი

• მათგან ქართული არის 6

Triticum monococcum (Clemente) Korn (გვაწა ზანდური)

Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk.(ჩელტა ზანდური)

Triticum zhukovsky Men. et Er. 

Triticum karamyschevii Nevski (კოლხ.ასლი)

Triticum carthlicum Nevski in Kom. (დიკა)

Triticum macha Dekapr. & Menabde (მახა)

Dorofeev etrce CenterDorofeev et al. 1979
Kansas State University - Wheat Genetics Resource Center
https://www.k-state.edu/wgrc/Taxonomy/taxdor.html



ნაყოფიერი ნახევარმთვარე

29



ჰექსაპლოიდური ხორბლის წარმოშობა
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D გენომი Aegilops tauschii
ჰექსაპლოიდური ხორბლის წინამორბედი

ვარკეთილი, თბილისი

ფოტო: ია ფიფია
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Aegilops tauschii-ს ევოლუციური სქემა, რომელიც ეყრდნობა 
ერთეულ ნუკლეოტიდურ პოლიმორფიზმსა და ინსერცია-

დელეციებს  
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მადლობა ყურადღებისთვის



34


