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ТНЕ ЕНУІКОИМЕМ СОМОІТЮМ ОР МЕОІІШ АИО ЗМАІ.І. АРТІРІСІАІ.
КЕЗЕКУОІКЗ ІІвШС МАСКОРНУТЕЗ

ТЬе есоїо^ісаі яїаіе оґ яіпаїї апсі тесііит агїіґісіаі гезегуоігз Гог тасгорЬуІез 
І8 аЗЗСЗЗЄСІ. ТЬе ГОІе ОГ іЬсЗС ГЄ5ЄГУОІГ8 І11 рГЄ8ЄГУІП§ ІЇіе уе§еіаГіоп сііуегяііу апсі 
зиррогііп§ ІЬе яияІаіпаЬіІіІу оґІЬе гіуєг Ьазіп есозузіет із зЬо\уп. Оеіеппіпес] ІгорЬіс 
зіаіиз оґГС8СГУОІГ8 апсі \уа1ег яиаіііу Ьу тасгорЬуІез.

Кеуууогсіз: гезегуоігз, тасгорЬуІез, Ьіоіпсіісаііоп, \уаіег яиаіііу сіаззсз, 
ІгорЬіс зіаіиз оґіЬе гєзєгуоіг.

Іпігосіисііоп

Иочуасіауз ап асііуе зіисіу І8 тасіе оґ(Ье роззіЬіііІіез оґизіп^ Ьіоіікіісаіогз оґ 
сііґґегепі іурез оґ тасгорЬуІез, ґізЬ, апсі аізо тісгозсоріс іпЬаЬіІапіз оґ іЬе суаіег 
соїитп -  рііуіоріапкіоп апсі гооріапкіоп [1-4].

ТЬе тозі ассигаїс геяиіія оґ іЬе Ьіоіпсіісаііоп оґ гезегуоігз аге (Ье зіисіу оґ 
огдапізтз іЬаі, іп іЬе сазе оґ сЬапдез іп іЬе сотріех епуігоптепі, аге ипаЬіе (о 
Яиіскіу апсі сотріеіеіу Іеауе іЬе Ьіоіоре. ТЬезе іпсіисіе, Гіг зі оґ аіі, гооіесі ациаііс 
ріапіз -  тасгорЬуІез.

ТЬе сіеуеіортепс оґ ап аззеззтепі оґ іЬе есо1о§іса1 зіаіиз оґ гезегуоігз ґог 
аяиаііс тасгорЬуІез \уа$ зіагіесі геїаііуеіу гесепііу. ТЬе уе£еіаііуе соуєг із ріазііс апсі 
зепзіїіуе іо сЬап§ез іп іЬе епуігоптепі, геґіесіз іЬе Ьусіго1о§іса1 ге§іте оґ іЬе 
гєзєгуоіг, ііз ІгорЬіс зіаіиз, іЬе зіа^е оґ сісуеіортспі, гЬе зресііісііу оґ іЬе сЬетізІгу 
оґ ууаіег, еіс. Еуєп а ргеіітіпагу зигуеу оґ ІЬе уе^еіаііоп оґ ІЬе гєзєгуоіг аііошз ґог 
ап ехргезз аззеззтепі оґ ііз есоіоцісаі зіаіиз. Соосі гсзиііз оґ Ьіоіпсіісаііоп ґог
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тасгорЬу(ез сап Ье оЬіаіпесі іп (Ье сазе оґ зіисіуіп» (Ье ациаііс уе§е(а(іоп оГап 
агіііїеіаі гезегуоіг \уі(Ь а сусіі-сісуеіоресі зЬаііосу гопе (\уа(егз о ґа  суаР/ сіеріїї оґир 
(о 2 т ) .

Віоігкіісаііоп оґ іііе есоїо^ісаі зіаіе о (ТЬе гезегуоіг ґог тасгорЬу(єз із саггіесі 
оиі Ьу теапз оґаззеззтепс

• зресіез сотрозЬіоп оґ тасгорЬуСез;*

сіецгее оґсіеуеіортепс оґсегіаіп зресіез ог ^гоирз оґ тасгорЬуСез;

• ауаіІаЬіІііу оґ зресіґю (урез оґ іпсіісаСогз апсі іпсіісаіог §гоирз;

• зрасіаі сіізігіЬиСіоп оґ(ЬіскеСз іп іЬс гезегуоіг.

Ргеуіоиз зСисіієз оп (Ье аззеззтепі оґ (Ье есоїо^ісаі зіаГиз оґ гсзегуоігз Ьу 
тасгорЬуСез \уеге саггіесі оиі таіпіу а( 1аг§е гєзєгуоігз оґ (Ье таіп  гіуєг Ьазіпз оґ 
ІЛегате, іп рапісиіаг, (Ье Опірго, (Ье Опісзісг, апсі (Ье ЗоиСЬет Ви§ (УаСзук А.У., 
СЬегпуаузка А.Р.. Вазуик Т.О., МакгизЬіп А.У.,. АЬакитоу У.А. апсі оіЬегз), ТЬе 
іззис оґ (Ьс кате іззие \уі(Ь ге§агсі (о агСІҐІсіа! гєзєгуоігз оґ (Ье Ьазіпз оґ (Ье тісісіїе 
апсі зтаІІ гіуегз суаз по( е1исісіа(есі.

Тазк сі е П п і (і о п

ТЬегеґоге (Ье ригрозе із ап аззеззтепі оґ (Ье есоїо^ісаі з(а(е оґ тесііит апсі 
зтаІІ агііґісіаі гєзєгуоігз оґ (Ье Ьазіпз оґ (Ье Поз Р іуєг апсі (Ье тісісіїе соигзе оґ (Ье 
ЗоигЬегп Ви» ассогсііп$> (о тасгорЬуІе зрееіез іпсііеа(огз оґ (Ье епуігоптеп(.

Вези І (з

Ріеісі 8(и<ііе8 суєгє саггіесі оиС іп (Ье тозі гедиіаіесі гіуєг Ьазіпз іп Іікгаіпе [5, 

6] -  (Ье Роз апсі (Ье ЗоиіЬегп Ви§ (тісісіїе сиггеїК). ТЬе з(исіу оґ тасгорЬуСез \уаз 
саггіесі ои( оп тесііит апсі зтаІІ біГгезєгуоігз апсі ропсіз оґ (Ье Поз гіуєг Ьазіп апсі 19 
гєзєгуоігз апсі ропсіз оґ (Ье ауегацс ґіосу оґ (Ье Ьазіп оґ (Ье 8ои(Ьегп Ви і: Р іуєг. Іп 
агСііісіаі гєзєгуоігз, (Ье георЬуііс «гоир оґтасгорЬу(ез іпґегіог (о (Ье ІітпорЬіііс зіСе. 
ТЬеу аге гергезеп(е(і Ьу (Ьіске(з о ґРИга^тіІеа ашігаїіх, Турка априхіі/оііа, Иутркеа 
аІЬа і., РоІатодеГоп ресііпаїиз Ь. Іпсіісаіогз оґ ІітпорЬіііс сопсііііопз аге
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скагасіегізііс ког гезегуоігз оГ Ьиік апсі кіоосі іурез зиск аз NоVе, Зіагоргуїиізке 
(Ьо\усг), Зіагоргуїиізке (1)ррег), Рукіузке (Зоиіксгп Ви£ Вазіп).

Іп зкаїїоху суаіег гезегуоігз апсі ропсіз, з\уатріп§ ргосеззез аге изиаііу 

оЬзсґуєсі. іп зиск сопсііііопз, а зресікіс тасгоркуіе сотріех  сіеуеіорз апсі сіотіпаіез: 

Турка ІаЧ/оЧа Ь., СегаїоркуЧит Четегхит, Ьетпа тіпог апЧ ЧрігоЧеІа роїуггкіга.

Іп с!еіегтіпіп§ іке ігоркіс зіаіиз ок гезегуоігз іі \уаз коипсі їкаі тозі ок іке 
«іисііесі гезегуоігз аге тезоігоркіс, тезо-еиігоркіе апсі еиігоркіс. Іпсгеазе ок іке 
ігоркіс зіаіиз оГ ікс гезеп/оіг із оЬзєгуєсі сіие іо іке іпіепзікісаііоп окадгісиїіигаї Іапсі 
изе. іп рагіісиїаг ікс ріосуіп" оі'соазіаі агсаз.

Ткс тезоігоркіс іуре оі’ гсзегуоігз \уаз іпзіаііесі ассогсііп§ іо тасгоркуіез 
зиск аз РоІато£ЄІуп сотргеаш, Раіато^еіуп рег/оііаіих, Ш ркаг Іиіеа, 
СегаіоркуЧит хиктегхит.

Мезо-еиігоркіс зіаіиз каз гезегуоігз \уіік ікс і'оІ1о\уіп§ тасгоркуісз- 
іпШсаіогз: Зсігрш Іасихігіх, Ваігаскіит/Іиііапх і . ,  Роїатоуеіоп спирт Ь., Ьетпа 
Ігіхи/ка.

Тке еиігоркіс іуре ок гезегуоігз із деіегтіпесі Ьу тасгоркуіез іпскса1іп§ 
СегаіоркуЧит Четегхит Ь., МугіоркуЧит хрісаіит Ь., Роїато^еіоп ресЧпаїш Ь.. 
Щтркеа аіка Ь., Ьетпа тіпог Ь., ЗрігиЧеІа роїуггкіга (Ь.) ЧскІеіЧ.

Іп сопс!исііп§ гезеагск оп іке зресіез сііуегзіїу оі' тасгоркуіез оГ гезегуоігз, іі 
\уаз езіакіізкесі ікаі іке Зіагоргуїиізк (1о\уєг) гезеїл-оіг, \укіск із Іосаіесі оп іке гіуєг 

Безпа (ІеЙ ІгіЬиіагу ок іке Зоиікет Вис Кіуєг), із іке тозі оуєг§го\уп атоп§ іке 
гсзегуоігз. Тке Юіаі зііагс оі оуєг§го\уп усаіег ріапіз із того ікап 50% оі'іке агеа ок 
іке гезегуоіг. Іп іке иррег геаскез оі' іке гезегуоіг, аіг-\уаіег £гоирз оі \уаіег ріапіз 
сопзізііп§ оі' Турка Іаіі/оЧа Ь., Турі-ш йп%ш1і/оЧа апЧ Ркга§тіІех аихігаЧх ргетії. 
Ткеу когт а зокО Іапе а1оп§ іке зкогез.

Тке сотрозіііоп ок іке ікіскеіз ок іке Зіагоргіїиізк (Ьоііот) гезегуоіг із 
скагаеіегіихі Ьу а ресиїіаг Іосаііоп. Тке Гігзі гопе (ууіік а керік ок 1 т )  когтз іке 
сепозез ок іке аіг-ууаіег ріапіз РкгаутЧех аихігаЧх апсі Турка Іаіі/оііа, Т. 
апуихіі(оЧа. Іп \уаіег1о§8есі ііоокріаіпз, кіоосі ріаіпз когт Сіусегіа тахіта
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(С.Нагіт.) Но!т апсі Сагех арргоріпдиаіа Зскит, Сагех асиїа Т, Сагех рііоза Зсор, 
Сагех сіізіиска), Сагех Нагітапіі. Аего-ациаііс ріапіз, сісуеіоріпц агісі ипеуепіу 
£оіп§ оиі Іо іЬе гпаіп ріаісе, ґогт ресиїіаг зеті-ізоіаіесі диІґЬауз, оп уу ЬісН, Гогтіп§ 
(Ье ґо11о\уіп§ 70ПЄ8, аЬипсіапІІу §го\у суаіег тасгорЬуіез.

ТЬе зесопсі 20пе (ууііЬ сІеріЬ ґгот 0,5 Іо 1,5 гп) а 2опе оґ іттегзесі ріапіз, 
ТЬе гєзєгуоіг із а сотріех уагіаЬІе-сІотіпапІ сотріех Ґогт є сі Ьу Роїатореіоп сгізрих 
і., Роїатореіоп ресііпаш  ґ,. апсі МугіоркуИит зрісаіит і .  ЗисЬ іЬіскеїз ехіепсі 
аітозі сотріеіеіу аіопц іЬе соазі оґіЬе гевегуоіг.

ТЬе іЬігсі 7.опе (чуіііі а сІеріЬ оГО.В Іо 2.0 т )  Гогтз (Не ЬІирЬаг Іиіеа §гоир (ІІііз 
зресіе8 із 1І8Іесі іп іЬе Сгееп Воок оґ Цкгаіпе РЬуІ0С0СІ108ЄЗ) [7], іп ууЬісЬ 
РоїатореПтрег/оііаїш, Роїатореіоп сгіхриз І8 аІ80 сопзіапііу §го\уіп§. АІ80 сіигіпц 
іЬе ргосеяз \ує поіесі 8исЬ вресіея оґріапія ав ЕріїоЬіит кігШит Ь. апсі Уіг^аіит

Уогопіуеізке (сЬаппеї) гєзєгуоіг, чуЬісЬ із Іосаіесі оп іЬе гіуєг Зпууосіа (Іеґі 
ІгіЬиІагу оґ іЬе ЗоиіЬет Ви« Рлуєг) оуєг§го\уп \уіґЬ чуаіег уе§еІаііоп із зІі^ЬіІу Іезз 
іЬаі опіу 20% оґ ііз агеа із оссиріесі Ьу іЬіскеїз ОҐ тасгорЬуіез. ТЬе иррег раП оґ іЬе 
гєзєгуоіг оуєг^гоууп тоге, Ьеге іЬе агеа оґіЬіскеїз оссиріез 40%. ТЬе таіп усцсіаііоп 
таз8Іґз іп іЬе гєзєгуоіг аге сопсепігаїесі іп іЬе иррег апсі тісісіїе зесііопз іп іЬе Ґогт 
оґ а гіЬЬоп а1оп£ іЬе зЬогез. ТЬеу аге ґогтесі Ьу Ркгаутіїех ашігаїіи (Зах,) Тгіп.ех 
Зіеисі., ІЄ88 оґіеп -  Турка Іаіі/оііа А, Т. агщихіі/оііа 7. апсі Сагех арргоріщиаіа 
Зски), Сагех асиїа І., Сагех рііоза Зсор., Сагех сіізіиска. Ґопиіпр а ресиїіаг зхуатр 
таззіґ . Іп гезсгуоігз оґ уагіоиз ісуєіз оҐ ізоіаііоп (зігаііз, Іаке8 оґ (Ье Ьауз), іЬе 
§гоиріп§ оґ тасгорЬуіез ґогтз а ресиїіаг тозаіс сотрозссі оґ сепозез \уііЬ 
ііотіпаїіоп о ґШркаг Іиіеа А. Атопц іЬезе §гоирз аІ80 §го\у іешпа тіпог, Зрігосіеіа 
роїуггкіга СегаїоркуІІит сіетегзит. її із аізо ууогіЬ поііп§ іЬаІ оп іЬе Уогопіуеізкуу 
гєзєгуоіг іЬеге аге Иутркеа а/Ьа і  таххі/х, \уЬісЬ аге іпсіисіесі іп іЬе рЬуІосоепозез 
оґіЬе Огееп Воок оґ Ш тате.

РопсІ \уііЬ ЗЬерііука ир Іо 36% оуєг§го\уп \уііЬ ациаііс уе§еіаІіоп (ореп 
суєііатіз). ТЬе $Ьа11о\у агеа із 14% оґ іЬе іоіаі агеа оґ іЬе ууаіег тіггог 50.3 кт2. 
Шсіег сопсііііопз оґ \уаІег1о§§іп§, а сотріех оґ тасгорЬуіез зисЬ аз Сагех асиїа І., 
Ркга^тіїез аизігаїіз Турка апдизіі/'оііа і., СегаїоркуІІит сіетегзит і., Тетпа 
тіпог Т. апсі Зрігосіеіа роїуггкіга Т. її із суогіЬ поііп§ іЬаі Іаг§е ропсіз аге оссиріесі
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Ьу КирИаг ІШеа І., ууііісЬ аге Іізіесі іп Іііе Сгееп Воок оґіікгаіпе а8 рНуїосоепозез 

апсі агс опс оґіЬе іпсіісаіогз оґциаіііу шаіег [7 ]. РоІато§еІоп сгіарив аізо | го\уз іп 
І Не §гоирз N111)110)- Іиіеа Ь„ Ьетпа тіпог Зрігосіеіа роїуггИіга (В.) ВсИІеіф, 
ВаІгасИіит / Іиііапв Всі гри в Іасшігів апіі СегаїорІїуІІипі сіетегвит і.  Аізо
іпуоіуєсі іп іЬе ґогтаїіоп оґ іЬіз "тозаіс", оґіеп епои^Ь Іо \уєс1§є іп (Не тісісіїе оґ 

іЬіскеїз оґаіг апсі ууаіег ріапіз.

IV. СопсІи8Іоп8 апсі регзресііуез оґ ґигіїїег зіисііез

ТНиз, оиг Ьіоіпсіісаііоп оґ (Ье есоїоцісаі зіаіе оґ іНезе гезегуоігз ґог 

тасгорЬуІсз На8 гсуеаіссі Иіаі УС£еІаІіоп §гоирз оґіЬс Зіагоргуїиїзк (Іошег) гєзєгуоіг 

аге гергезепіесі Ьу ріапіз Ьу іпсіісаіогз оґ гЬеорЬіІіс сопсііііопз, ууЬісЬ аге іпсіісаіогз 

оґ а сіеап ациаііс епуігоптепі -  II сІа88 шаіег яиаіііу; Уогопіуеїзк гєзєгуоіг -  
тасгорЬуІез оґ ІітпорЬіІіс сопсііііопх, ассогсііпц іо суЬісЬ шаіег Ьосііез аге аІ80 

сіаззіґіесі аа Сіазз II шаіег ^иа1і̂ у; ґог а ропсі \уііЬ ЗЬерііука І8 сЬагасІегігесі Ьу 
ргосе88ея оґ\уаІегІо§§іп§, \уЬеге шаіег із роїіиіесі, іл'ЬісЬ соггезропсіз Іо іЬе III сіазз 
ууаіег риаІіІу.ТЬе іпуезІі§аІес! шаіег оЬ]есІ8 аге г̂оиресі іпіо іууо §гоирз: тесііигп- 
іЬіскепесІ (Уогопіуеїзк гєзєгуоіг, іі шах іп Іііе 8 Ьерііука уіііаде) апсі зігоп^іу 

оуептоуУп ((Ье Ліагоргуїик (іошег) гєзєгуоіг). ТЬс агеа оґ оусг£го\уп гєзсгуоігз, 

зіакез тасгорЬуІез уагіесі ґгот 6 Іо 95% апсі іпсгеазесі \уііЬ а сіесгеазе іп іЬе аусга§с
СІеріЬ оґ ГЄЗСГУОІГЗ.

АІтозі 30% оґ іпусхСІцаїесі аіііґісіаі гєзсгуоігз сієзсгус іпсіизіоп іп іЬс Ьазіп 
есозузіет, Ьесаизе іЬеге аге, Ьезісіез таххіуе, есоїоцісаііу ітрогіапі апсі гаге зресіез 
геяиігіп§ ргоіесііоп. Іп іЬеіг ргезепсе, 28% оґіЬе зигуеуесі гєзсгуоігз апсі 25% оґІІіе 
ропсіз гергезепі а зі§піґісапІ епуігоптепіаі іпіегєзі.

Іп огсіег Іо спхиге іЬе сопзегуаііоп оґ Ьіосііуегзіїу оґ агґіґісіаі гезегуоігз, іі із 

песе8загу Іо ітріегпепі топіІогіп§*оґ рориіасіопз, іЬєіг ргоіесііоп, Іо сіеуеіор а 
рго^гат Гог іЬс сопзсгуаііоп оґ рориіаііопз апсі іЬеіг гсргосіисііоп ипсіег паїигаї 
сопсііііопз. Маке тарз оґ агеаз оґ сІізігіЬиІіоп оґ §гееп Іеаґу апсі гесІсЗізЬ ріапіз оґ 

агііґісіаі гезегуоігз іп огОег Іо ісіепііґу іііеіг паїигаї гєзєгуєз.

То сіеуеіор ргорохаїх ґог іЬе ґопгшііоп оґ а гергезепіаііуе есоїо^ісаі пегшогк 
оґ агііїїсіаі гезегуоігз оґ іЬе Ьазіпз оґ іЬе тозі гесшіаіесі гіуєгз оґ ІІкгаіпе, іп
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рагїісиїаг, іЬе Коз, їЬе Зоиіііет Ви§, (Не Опіезіег їог іЬе ргезегуаііоп оґ гаге апіі 
епсіап^егесі ріапія.
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