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ІС ЕУ \У О К В8. В іЫ іотеЬ іе8, іпіегааііопаі 8еіепіійе еопГегепее8 рго- 
еее(ііп§8, ІіЬгагу агкі іпГогтаііоп 8егуіее, еііаііоп 8Ькііе8, (іІ8еір1іпагу 
8ігаеЬіге оГ геГегепее8, еЬгопо1о§іеа1 8ігаеЬіге оГ геГегепее8, 8рееіе8 
8ігаеЬіге оГ геГегепее8, еііаііоп 1еа(іег8, еііаііоп ігкіех, т а § п е ііе  йаі(І8, 
рго§ге88 іп ге8еагеЬ

штовпстіом

Уагіоцз (Іаіа оп іЬе зіш сіте  оГ ЬіЫіо§гарЫса1 геГегепсез сііе(1 іп 
зресіГісаІІу гезігісіе(1 §гоарз оГ зотсез (сегіаіп регіо(1ісаІ8, Ьоокз, аг- 
іісіез т-іЬеп Ьу зерагаіе аЫЬогз, еіс.) аге Ш(1е1у азе(1 іп зсіепіотеігіс 
гезеагсЬ. Аз Гог іЬе арріісаііопз оГ іЬе гезЫіз оГ зосЬ зіо^ііез іп іЬе 
ргасіісе оГІіЬгагу тапа§етеп і, опіу іЬе (Іаіа оп сііе^іпезз оГ регіо(1і- 
саІ8 іп 8оте 8ресіа1І2е(1 )оотаІ8 аге со тто п іу  о8е(1 іп 8оте 8ресіа1- 
І2е(1 1іЬгагіе8 Гог іЬе 8е1есііоп агкі даапіііаііуе еуаЫаііоп оГ 
8оЬ8сгірііоп8 іо іЬе \уог1(1’8 регіо(1ісаІ8.

Но\уеуег, іЬеге аге рарег8 (1е8сгіЫп§ іЬе ргасіісаі а8еГЫпе88 оГ 
8оте оіЬег (Іаіа оп 8іш сіте оГЫЫіо§гарЬіс геГегепсе8 іп іЬе ргасіісе 
оГЬЬгагу апсі іпГогтаііоп 8егуісе8. Рог ехатріе, Когіуакоу^кі [1] апсі 
Котіеу [2] іЬіпк іЬаі іЬе сіаіа оп сіІ8сірііпагу 8іш сіте оГ сііесі геГег- 
епсе8 аге ЬеірГЫ Гог сіеіегтіпіп§ іЬе іпіегсіІ8сірііпагу іпГогтаііоп 
пеесІ8 оГ іЬе о8ег8 оГ 8сіепііГіс іііегаіте. Нееіу, /г. [3] 8іаіе8 іЬаі 8асЬ
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(Іаіа аге Ьеірйді &г зеагсЫп§ Ые ргасйсе оГЫе тапа§етеп1: оГ зсіеп- 
1ІЁС Іііегаіоге. Кага^ ап(іЬагагеу [4] аге оГЫе оріпіоп Ыаі зо те  оГЫе 
сіаіа оГ сіізсірііпагу зішсіаге оі" геі'егепсез т а у  Ье азесі іп зеагсЬіп§ іог 
сіаІаЬазез іп \уЬісЬ зресіаіігаЬоп Ьаз поХЫп§,/огтаІІу іп с о т т о п  ш іЬ 
іЬе роІепЬаі азегз, Ьаі \уЬісЬ аге песеззагу зоагсез оЬ іпіогтаЬоп 1о 
іЬ ет  іог зоррогііп^ іЬеіг іпіегсіізсірііпагу гезеагсЬ. 8асЬ сіаіа т а у  Ье 
аізо озесііо зеагсЬ іог іЬе “поп-еуіЬепЬ’ зсіепЬЁс сіізсірііпез, іп \уЬісЬ 
гергезепІаЬуез т а у  Ье роІепЬаі азегз оЬіЬе пе\у іпіогтаЬоп ргосіосіз 
іЬаІ аге 1о Ье Ігапзасіесі іго т  іЬе сіізсірііпе оЬ ііз огі§іп [4-6].

ТЬе сіаіа оп сЬгопоіо§ісаі зішсіаге оЬ сііесі геі'егепсез, іЬеіг зресіез 
зішсіоге апсі оіЬег сЬагасІегізЬсз ті§Ы  аізо Ье ЬеірЁіі іп іЬе ргасЬсе 
оі'ііЬгагу апсі іпі'огтаЬоп зегуісе (е.§., [7;8]). ТЬе Зсіепсе Сііаііопіп- 
(іех (8СІ) І8 \уісіеіу озесі аз а зоагсе оЬ зосЬ іпі'огтаЬоп іп а зет і- 
геасіу Ё)гта1

ТЬеге І8 а іоі оЬ сгіЬсІ8т оЬ іЬе Зсіепсе Сііаііоп Іпйех (е.§., [9]). 
ТЬоо§Ь тап у  оЬ ІІ8 сіетегі1:8 аге оуег-е8Ііта1есі (сіае 1о 8оте кіпсі оЬ 
етоЬопаі гі§огІ8т оЬ таіп іу  іЬо8е \уЬо Ігіесі 1о та к е  а8е оЬ І1 Ьог еуаі- 
ааЬоп оЬ іЬеіг о\уп “ітрас і іп 8сіепсе,” \уЬісЬ І8 поі, іп Іасі, іЬе ргі- 
тагу  1аг§е1 оЬіЬе арріісаЬоп оЬ 1ЬІ8 ЬіЬііотеІгіс Іооі [10]), іЬе Зсіепсе 
Сііаііоп Іпсіех І8 геаііу поі а §оосі 80огсе оЬ сіаіа іп 8оте 8ресіЁс са8С8. 
8асЬ са8С8 сопсеш іЬе о8е оЬ сіІаЬоп апа1у8І8 Ьэг ітргоуіп§ іЬе іпЬэг- 
таЬоп 8егуісе іп іЬе ЬгапсЬе8 апсі 8аЬ-ЬгапсЬе8 оЬ 8сіепсе іЬаІ сіо поі 
Ьауе апу ^ресіаЬгесі ]оашаІ8 апсі \уЬо8е герге8еп1а1іуе8 аге аІ80 іп- 
уоіуесі іп іЬе ге^еагсЬ ЁдіЁІІесі ітсіег іЬе Ё-ате\уогк оЬ 8оте оіЬег сіІ8- 
сір1іпе8: пеііЬег ап ааіЬог пог а ]оаша1 (сіІаЬоп сіаіа оп ЬоіЬ Ьеіп§ 
гейесіесі іп 8СІ) І8 аЫе 1о герге^епі 8осЬ а ЬгапсЬ [11]. 8асЬ ге^еагсЬ 
агеа8 аге (а^ааііу) геіаііуеіу пе\у, Ьауіп§ агІ8еп а1 іЬе ]ітс1аге оЬ 8еу- 
егаі 8сіепЬЁс сіІ8сір1іпе8.

І118 ітсіег8ІапсіаЫе іЬаІ опіу сіе хіяы 8е1есЬоп оЬ сі1аЬоп8 \уі11 сіо іп 
8осЬ са8С8. Ваі \уЬа1 \уоЫсі а ЬіЫіотеІгісіап сЬоо8е а8 а 8оагсе іЬаІ 
герге8епІ8 8асЬ а ЬгапсЬ, іЬе 8оагсе іЬаІ оа§Ьі 1о Ье ЬоіЬ Ьэгтаііу ге- 
8Ігіс1есі апсі гаіЬег сотрасі? Епогтоа8Іу 1аг§е апсі поі сіІ8Ііпс11у ге- 
8Ігіс1есі 80огсе8 \уоЫсі т а к е  а 8Іасіу ітро88ІЫе, \уЬі1е іі' а 8аЬ-ЬгапсЬ І8 
герге8еп1есі Ьу 8асЬ а 8оагсе іп а уа§ае таппег, іЬе ге^еагсЬ І8 оЬ по 
уаіое.

Оаг “гетесіу ргоро8а1” І8 іЬе а8е оЬ іЬе іпІетаЬопаі 8сіепЬЁс соп- 
і'егепсе^ (8утро8Іа, еіс.) ргосеесііп§8, ргоуісіесі іЬаІ іЬе сопі'егепсе^ 
аге ге§Ыаг1у Ьеісі, аге 0? опе апсі іЬе 8ате 8Іа1а8, апсі гейесі іЬе ге8Ыі8 
0? 8Іасііе8 йдійііесі іЬгоа§Ьоа1 іЬе \уог1сі.

Оепегаііу, ргосеесііп§8 0? іЬе іпІетаЬопаі 8сіепЬйс сопі'егепсе^ 
(ІСР) 8еет 1о Ье опе оЬ іЬе 8Іеасііе818оагсе8 0? геі'егепсе^ ітсіег 8Іосіу,



апсі І1: І8 Ьеііеуесі іЬаІ іЬеу гейесі іЬе гезаЬз іЬаІ аге оЫаіпесі [12]. 
8іпсе зсіепЬБс сопі'егепсез аге озоаііу ‘ЬЬе Бгзі: оссазіоп оЬ с о ттш іі-  
саБп§ зсіепЬБс Бпсііп§” [13, р. 237] зосЬ ап арргоасЬ зеетз 1о Ье 
§00(3 іог іо11о\уіп§ ор іЬе гезеагсЬ ЬгапсЬ сіеуеіортепі: аі іЬе еаБіезі 
роіпіз оЬ і іт е  айег Бп(3іп§8 Ьауе Ьееп оЬіаіпесі. А8 іЬе согге8роп(Зіп§ 
іп(3ехе8 оі' іпіетаЬопаі сопі'егепсе^ ргосеесііп§8 аге поі оЬ іЬе сііа- 
ііоп-іпсіех паіоге, іЬе с/е апа1у8І8 І8 іЬе опіу \уау-Ьоі іЬе доапіііу 
оЬ сііаііоп8 І8 ге8ігісіе(3. ТЬІ8 таке8 іі ро88ІЫе Ьэг а ЬіЫіотеігісіап іо 
шсіегіаке а то8 і (Зеіаііесі, роіуі'асіог апа1у8І8.

А топ§ іЬе ге^еагсЬ сотріеіесі Ьу оог іе а т  \ЫіЬ іЬе о8е оЬ сііаііоп 
апа1у8І8 оЬ ІСР іЬеге І8 а сотрагаііуе ЬіЫіотеігіс 8іо(Зу оЬ іЬе Рго- 
сее(3іп§8 оЬ іЬе 5іЬ апсі іЬе біЬ ІпіетаЬопаі СопІ'егепсе^ оп Ма§пеііс 
РІШСІ8 (ІСМР-5 апсі ІСМР-6). Ма§пеііс БшсІ8 І8 а ге^еагсЬ ЬгапсЬ іЬаі 
Ьа8 а іоі оЬ8ресіБс І'еаіоге^. Рог ехатріе, оп опе Ьапсі, іі І8 а уегу тосЬ  
іпіег(ЗІ8сір1іпагу опе (а8 іі Ьа8 арреагесі аі іЬе ]шісіоге 0? сЬетІ8ігу, 
рЬу8ІС8, тесЬапіс8 апсі таіегіаі 8сіепсе8). ТЬеге І8 “а гісЬ Ьегііа§е іЬаі 
ші(3ег1іпе8 іЬе іоріс оЬ та§пеііс БшсІ8, герге8епііп§ а8 іі (Зое8 а шіідое 
сопБоепсе 0? іЬе (ЗІ8сір1іпе8 0? е1есігота§пеіІ8т апсі Ьу(Зго(Зупатіс8 
сопсетіп§ а сотріех Бшсі оЬ іпіеге8і іо соііоісі 8сіепсе. Ке\у сотЬіпа- 
ІІ0П8 оЬ оісі, шігеіаіесі 8оЬ]есі8 ойеп ехсііе іЬе іпіеге8і 0? 8сіепіІ8і8 
Б о т  іЬе 8ерагаіе (ЗІ8сір1іпе8 апсі Ьеуопсі,” еіс. [14, р. 2]. Оп іЬе оіЬег 
Ьапсі, іЬе (Зотаіп оЬ іЬе 8ресіа1І8і8 іп та§пеііс БшсІ8 І8 сотрасі, апсі іі 
І8 гетагкаЫе іЬаі іЬІ8 ге^еагсЬ Беісі І8 8Ы1 Ьеіп§ саііесі іп іЬе 8ате 
таппег а8 іі8 8оЬ]есі. ТЬе іаііег І8 поі іЬе 8І§п оЬа “8сіепііБс таіогііу,” 
Ьоі, а§аіп, іі І8 кпо\ш Ьо\у ріепіійді іЬе ргасіісаі арр1ісаііоп8 оЬ та§ - 
пеііс БшсІ8 аге [15]! 1 ТЬеге&ге, та§пеііс БшсІ8 (МР) І8 ап ехіііп§ 8оЬ- 
]есі &Г а ЬіЫіотеігіс 8іо(Зу.

ТЬе Бг8і рогііоп оЬіЬе 8іо(Зу \уа8 роЫі^Ьесі іп [ 16]. ТЬе ге8о1і8 геЬег- 
гіп§ іо іЬе 8ішсіоге 0? іЬе геЬегепсе^ сііесі іп іЬе ІСМР-6 аге ріоііесі іп 
іЬе рге8епі рарег аі Бг8і.^
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САЗЕЗТПВУ

ОЬ/есііуен апй Меікой^

К.е§аг(3іп§ іЬе 1І8і8 оЬіЬе іііегаіоге сііесі іп іЬе ІСМР-5 апсі ІСМР-6 
Ргосеесііп§8 а8 іЬе “геБесіог” апсі оЬіЬе “ехігасі” оі'іЬе со§піііуе ЬаА^ 
оЬ іЬе Бп(Зіп§8 апсі сопсерііоп8 іп іЬе Беісі оІ'МР, апсі оЬ іЬе ітрас і оЬ 
сііесі рег80паЬііе8 іп іЬе ге^еагсЬ ЬгапсЬ (Зеуеіортепі, \уе аітесі аі іЬе
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“(1есір1іегіп§” 01" іЬезе пойопз (сопіаіпесі іп іЬе Ргосеесііп§8 іп іЬе іа- 
Іепі: іогт).

Со§піііуе Ьа8І8 із іЬе сотріех оГ зсіепрйс і'асіз, іЬеогіез апсі теіЬ - 
0СІ8 іакеп іпіо ассоші Ьу іЬе аоіЬог8 оЬ сіііп§ рарег8 іЬаі аге гейесіесі 
іп іЬе “сірЬегесі іо гт ” іп іЬе 8ішсіоге оі" сііесі ЬіЬііо§гарЬісаі геіег- 
епсе8 [8], Ьесаа^е іЬе асі оЬ сііаііоп сопйгт8 іЬе асііуе а8е оЬ а сііесі 
таіегіаі [18]. Со§пЬіуе Ьа8І8 оЬ8сіепЬйс сіосотеп1:8 І8 Ьеііеуесі іо Ье 
опе оЬ іЬе то8 і ітрогіапі сіеіегтіпапі8 оЬ іЬеіг роіепііаі 8сіепіійс 
уаіае [4;6], апсі, іЬегеіоге, іЬе сотрагі^оп оЬ іі8 та§пііосіе8-йот опе 
ІСР іо апоіЬег-епаЫе8 опе іо а88088 гоа§Ыу іЬе ігепсІ8 оЬ 8сіепіійс сіе- 
уеіортепі оІ'аЬгапсЬ шсіег 8іасіу [12]. (Согге8ропсііп§1у, Ьеіп§ а\уаге 
аЬоаі 8осЬ сЬап§е8 І8 Ьеірйді Ьог а ііЬгагіап апсі/ог іпі'огтаііоп Ьгокег.) 
ТЬе І'о11ошп§ сЬагасіегІ8ііс8 оЬ геЬегепсе^ \уеге сЬо8еп а8 ргіпсіраі 
сЬагасіегІ8ііс8 оЬ со§піііуе Ьа8І8: ап ауега§е патЬег оЬ геЬегепсе^ іп а 
рарег й о т  іЬе соііесііоп (іп ош са8е-й от  ІСР) [8]; сіІ8сір1іпагу 8ішс- 
іше оЬ геЬегепсе^ (8Іпсе іі І8 Ьеііеуесі іЬаі іЬе то8 і рго8ресііуе ге8о1і8 
апсі пе\у ігепсІ8 агі^е, а8 а шіе, аі іЬе ]ш сііоп оЬ 8сіепіійс ЬгапсЬе8 [4; 
12]), апсі іЬе “а§е 8ішсіше” оЬ геЬегепсе^ (8Іпсе іі І8 Ьеііеуесі іЬаі а 
ргеуаіепсе оЬ оісі геЬегепсе^ теап  іЬаі іЬе сіііп§ ааіЬог8 аге ЬеЬіпсі іЬе 
“ге8еагсЬ йопі”) [8; 19; 20]. Кпо\уіп§ іЬе сіІ8сір1іпагу апсі сЬгопо1о§і- 
саі 8ішсіше оЬ сііесі (і.е., о8есі) геЬегепсе^ І8 Ьу по теап8 Ьеірйіі Ьог 
іЬе тап а§етеп і оЬ ііЬгагу апсі іпі'огтаііоп 8егуісе. АІ80, іЬе 8ресіе8 
8ішсіше оЬ геЬегепсе^ \уа8 8іасііесі.

ТЬе е8іітаііоп оЬ ап ауега§е патЬег оЬ геЬегепсе^ іп а рарег, оЬ іЬе 
“а§е 8ішсіше” апсі 8ресіе8 8ішсіше оЬ геЬегепсе^ І8 а то8 і 8Ітр1е рго- 
сесіше іЬаі І8 поі \уогіЬ Ьеіп§ сіе8сгіЬесі. А8 Ьог іЬе сіІ8сірЬпе 8ішсіше 
оЬ геЬегепсе^, іі \уа8 сіеіегтіпесі опіу Ьог іЬо8е сііесі рарег8 іЬаі \уеге 
раЫІ8Ьесі іп регіосіісаІ8 (\уЬісЬ аге іЬе та]ог-74.23 % й г  іЬе ІСМР-5 
апсі 74.20% Ьог іЬе ІСМР-6 Ргосеесііп§8-апсі іЬе то8 і ітрогіапі рагі 
оР аіі сііесі рарег8^). ТЬе 8ресіа1 Ьеасііп§8 оР“8аЬ]есі саіе§огіе8” рге- 
8епіесі іп іЬе Зсіепсе Сііаііоп Іпйех (опе оРіЬе то8 і рорЫаг Ьеасііп§8 
іп іЬе \уог1сі) \уеге о8есі Рог іЬІ8 рогро8е. Іп са8е8 \уЬеге іЬе ^ресіаііга- 
ііоп оР сііесі регіосіісаІ8 \уа8 поі ісіепіійаЫе \уііЬ іЬе аісі оРіЬе Зсіепсе 
Сііаііоп Іпсіех, іЬеіг 8ресіа1І2аііоп \уа8 сіеіегтіпесі еііЬег ассогсііп§ іо 
іЬе ІІІгіск Іпіетаііопаі Регіосіісаі Вігесіогу ог іЬе аоіЬог8’ кпо\у1- 
есі§е. Опіу а Ре\у регіосіісаІ8 \уеге ехсіасіесі Ргот іЬе РагіЬег ргосе88Іп§ 
Рог Ьауіп§ поп-ісіепіійаЫе ііі1е8 сііесі іп іЬе ргосеесііп§8. ТЬеу 
сотргІ8есі 6.61% оР аіі іЬе сііаііоп8 іо регіосіісаІ8 рге^епіесі іп іЬе Рго- 
сеесііп§8 оР іЬе ІСМР-6. Рог іЬе сііаііоп8 іо іЬе регіосіісаІ8 іп іЬе 
ІСМР-5 Ргосеесііп§8 8осЬ 1о88е8 \уеге еуеп 8та11ег. Оп іЬе оіЬег Ьапсі, 
іі І8 поіісеаЫе іЬаі, ассогсііп§ іо гі'С/Ьеасііп§8, 8оте регіосіісаІ8 аге ге-



Іаіесі І0 тоге  Шап опе сіізсірііпе. Іп іЬезе сазез іЬе сііаііопз \уеге саі- 
саіаіесі аз тап у  Іітез  аз сіізсірііпез іЬеу \уеге геіаіесі Іо.

Ітрасі о / сііесірег8опаІіііе8. ТЬе іеуеі оГ регзопаі сііаііопз із Ье- 
ііеуеЬ Іо Ье ап іпсіісаіог оГ іЬе гезеагсЬегз ітрас і іп іЬе сіеуеіортепі: оГ 
а ЬгапсЬ гергезепіесі Ьу іЬе зоідгсез оГ геГегепсез, зіпсе сіІаЬопз сіосо- 
тепіесі гейесі: іЬе асЬуе азе оГ іЬе \уогкз оГ сііесі аоіЬогз Ьу сіЬп§ ао- 
іЬогз [18].

МозІ ойеп іЬе озоаі ргасЬсе іп зіасііез тасіе оГ сіІаЬопз Іо рагіісоіаг 
ааіЬогз із Іо Іаке іпіо ассошіі: опіу іЬе йгзі со-аоіЬог, іЬегеЬу роіеп- 
Ьаііу шсіегезЬтаЬп^ а сопІгіЬаЬоп оГ іЬе оіЬег со-аоіЬог. ТЬе ргас- 
Ьсе оГ 8СІ Іо ргезепі: іЬе сііесіпезз сіаіа опіу геГеггіп§ Іо іЬе /ігяі 
со-аоіЬог оГ сііесі сіосотепіз іеасіз зо те  оГ оідг соііеа§оез Іо іЬе ітсгіі:- 
ісаі ргасЬсе оГ озіп§ зосЬ сіаіа -МіЬоаІ: ГідгіЬег саісоіаЬопз оГ іЬе іт -  
расі оГ со-аоіЬогз. Могеоуег, іЬе йпсііп§8 оГРеггеіго, Огіе§а & /ага  
(геГеггіп§ Іо іЬе сЬетісаі іііегаіаге) [23] зеетесі Іо Ье дшіе регзоазіуе 
іЬаІ іЬеге із по зегіооз ітсіегезЬтаЬоп оГ со-аоіЬогз сопІгіЬоЬоп іп 
іЬіз сазе.

ТЬе геазоп \уе ітсіегіоок іЬе зіосіу оГ сіІаЬоп іеуеіз оГ іпсііуісіоаіз 
\уаз а -МзЬ Іо еуаіоаіе іЬе зсоре оГ іЬе іоззез іп іЬе гезоііз оГ зіосііез 
\уЬеп іЬеу аге Гаійііесі Гоііо\уіп§ іЬе тоге  озоаі ргасЬсе. 8о, іп іЬіз 
зіосіу еасЬ сііесі ааіЬог \уаз Іакеп іпіо ассоіті: іпсіерепсіепЬу аз а зера- 
гаіе геГегепсе. ТЬе сіІаЬоп іпсіісез оГ іЬе аоіЬогз сііесі іЬгее ог тоге 
Ь тез  \уеге езЬтаІесі, апсі іЬе регсепі: ехргеззіоп \уаз саісаіаіесі Ггот 
іЬе 8от  оГ сіІаЬоп8 Іо іЬе аоіЬог8 (тоге іЬап а ЬаіГ оГ рег80паі геГег- 
епсе8 іп ЬоіЬ са8е8). А ітіп§ Іо ехсіосіе іЬе ро88ІЬІе сопГо8Іоп Гасіог оГ 
8еіГ-геГегепсе8, іЬе сіІаЬоп іеуеі \уа8 саісаіаіесі ЬоіЬ іпсіосііп§ апсі ех- 
сіасііп§ 8еіГ-геГегепсе8; апсі іЬе Гоііо-Мп§ іпсіісе8 \уеге о8есі іп ІЬІ8 
8Іосіу:
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К: потЬег оГ геГегепсе8 (-МіЬооІ: 8еіГ-геГегепсе8) гейесЬп§ а іеуеі 
оГ Іоіаі а8е оГ ап ааіЬог’8 йпсііп§8;

О: потЬег оГ рарег8 сопіаіпіп^ іЬе геГегепсе8 Іо а §іуеп ааіЬог 
(■МіЬооІ 8еіГ-геГегепсе8) гейесЬп§ іЬе “8соре” оГ іЬе іпйоепсе оГ ап 
ааіЬог’8 ге8оіІ8 апсі ісіеа^;

К : патЬег оГ геГегепсе8 (-МіЬооІ: 8еіГ-геГегепсе8) Іо а §іуеп ааіЬог 
\уЬеп Ье І8 іЬе Г1Г8І со-аоіЬог ог іЬе опіу аоіЬог оГ а сііесі рарег (а тоге 
о8оаі \уау оГ 8осЬ 8Іосііе8);

К^: потЬег оГ геГегепсе8 \\аіЬ іЬе 8еіГ-геГегепсе8;
аіто8І іЬе 8ате а8 Д  ЬаІ іпсіасііп§ 8еіГ-геГегепсе8;

К 5: аіто8І іЬе 8ате а8 К, ЬаІ іпсіасііп§ 8еіГ-геГегепсе8.
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Со§піііуе Ьа8І8. ТЬе теап  пцтЬег оЬ геЬегепсез іп а рарег роЫізЬесі 
іп Ые ІСМР-5 Ргосеесііп§8 із 9.13, суЬегеаз іп іЬе Ргосеесііп§8 оЬ іЬе 
ІСМР-6 іЬе теап  І8 8.32. ТЬе іайег іоок8 а ЬЬ \уог8е, апсі ЬоіЬ іЬе та§ - 
пЬосіе8 аге а ЬіІ Іе88 іЬап Ьіе т іп іт ц т  уаіое оР геРегепсе “дш іа” Рог 
поп-ЬотапіЬе8 (10), саісЫаІесі Ьу Ргісе іоп§ а§о [24]. ТЬе геЬосЬоп оР 
іЬе та§піІосіе ті§Ь і теап  іЬаІ МР ге8еагсЬег8 гесіосесі іЬе потЬег оР 
іЬе іііегаіоге І1ет8 о8есі іп іЬеіг сгеаЬуе \уогк. Й І8 іпІеге8Ьп§ Іо поіе ЬіаІ 
іп ап ауега§е іпуііесі рарег, роЬіі^Ьесі іп іЬе Ргосеесііп§8 оЫСМР-5, іЬе 
теап  потЬег оР геРегепсе8 І8 19.00, апсі, іР \уе Ьеііеуе Ьіаі іЬе іпуііесі ра- 
рег8 аге геаііу оР тоге роІепЬаі уаіое іЬап сопІгіЬоІесі опе8, а8 \уеіі а8 І1 
І8 Ьеііеуесі іЬаІ іЬе §геа1ег потЬег оР геРегепсе8 іп ап ауега§е сіЬп§ ра- 
рег Ргот а соііесЬоп (\ЫіЬіп а “дш іа” оР 10-22 геРегепсе8 [24]) теап8 
іЬаІ а соііесЬоп І8 оР §геа1ег роІепЬаі уаіое [8; 12], 801ЬІ8 йпсііп§ іпсіі- 
гесйу 8оррогІ8 іЬе іпіЬаі а88отрЬоп. ТЬе согге8ропсііп§ Ьаіа Рог іЬе 
8Ішс1ідге оР геРегепсе8 сіІеЬ іп Ьіе Ргосеесііп§8 оР Ьіе 2пЬ апЬ іЬе ЗгЬ 
§утро8Іа оп Вопе Магго\у Рідг§іп§ апЬ Ргосе88Іп§ (ЬеіЬ іп іЬе 8ате 
уеаг8 а8 іЬе ІСМР-5 апЬ ІСМР-6) Іакеп Рог іЬе сотрагі^оп \уеге 16.95 
апЬ 9.93 геРегепсе8 рег рарег іп ауега§е [25].

ІР \уе рау тоге  айепЬоп 1о іЬе 8Ішс1оге оР сі1аЬоп8 іп іЬе РгосееЬ- 
іп§8 рарег8 ЬеуоІеЬ опіу 1о іЬе Ыотейісаі аррНсаІіот о /та§пеііс ўп -  
ІСІ8, іЬе согге8ропЬіп§ потЬег оР геРегепсе8 рег агіісіе \уоЫЬ Ье 9.60 
(ІСМР-5) апЬ 10.46 (ІСМР-6), і.е., а сегіаіп іпсгеа^е 1аке8 ріасе. ТЬІ8 
ті§Ь і Ье ап еуіЬепсе оР а сегіаіп рго§ге88 іп іЬе 8оЬ-ЬгапсЬ, апЬ оог 
іаіе РгіепЬ ЗіыагіКоаік \уЬо \уа8 а \уогіЬ-гесо§пІ2еЬ ехрегі іп та§пеЬс 
ЙЫЬ8 ЬіотеЬісаі арріісаЬоп8 ЬіЬ Ьеііеуе іп І1 [26].

ТЬе потЬег оР ЬІ8сірііпе8 рге^епІеЬ Ьу іЬе сіІеЬ регіосіісаІ8 Ьа8 іп- 
сгеа8еЬ Ргот 30 (\уЬісЬ І8, іп іІ8еіР, ап шо8оаііу іаг§е потЬег оР ЬІ8сі- 
рііпе8 сіІеЬ іп 8осЬ а сотрасі Ьотаіп а8 та§пеЬс ЙЫЬ8 ге8еагсЬег8) 
ор 1о 44 (іЬе іпсгеа8е І8 46.69%). 8шЬ ап іпсгеа^е І8 то8І о8оаііу іпіег- 
ргеІеЬ а8 еуіЬепсе оР іЬе іпсгеа^еЬ о8е оРкпо\уіеЬ§е §епега1еЬ іп ЬІ8сі- 
рііпе8 оіЬег іЬап а ге^еагсЬ ЬгапсЬ шЬег 8ІоЬу, \уЬііе ш  іпсгеа^еЬ о8е 
оР 8осЬ “іп1егЬІ8сірііпагу іпРогтаЬоп” І8 ЬеііеуеЬ 1о Ье а уегу 8Ігоп§ 
Ьеіегтіпапі оРіЬе 8сіепЬйс уаіое оРіЬе ге8Ыі8 Ьеіп§ оЬіаіпеЬ іп а ге- 
8еагсЬ ЬгапсЬ шЬег 8ІоЬу. Іп апу са8е-еуеп іР \уе Ьо поі іпіегргеі іЬе8е 
ге8Ыі8 8Ігаі§ЬЫотагЬіу-іЬе ЬгоаЬепіп§ оР іЬе іЬетаЬс 8соре оР іЬе 
8сіепЬйс іпРогтаЬоп Ьеіп§ соп8ідтеЬ іп іЬе ЬгапсЬ І8 ап еуіЬепІ 8І§п 
оР іЬе рго§ге88 оР 8сіепЬйс Ьеуеіортепі ТЬе сЬаііеп§е Рог іпРогта- 
Ьоп Ьгокег8 І8 оЬуіоо8і (ТЬе ІІ8І8 оРіЬе “сЬеЬ ЬІ8сірііпе8” аге РеаІогеЬ 
іп ТаЬіе 1. ТЬе 8ерагаІе §гооріп§8 оР Ьаіа ріойеЬ іп ТаЬіе 2 Ьетоп-



ТАВ^Е 1. ТІіе Оізсірііпагу ЗІтсШге оі Кеіегепсез іп ІІіе Ргосеесііпдз оі 
ІСМР-5 апсі ІСМР-6
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ТМе сіізсірііпе 
ргезепіесі Ьу ІЬе 
сіізсірііпе оТ 
сііесі регіосісіаіз

ТЬе ^ыапШу оТ ЫЫіодгарЫс сііаііопз 
іп ІЬе Ргосеесііпдз оТ

ІС М Р-5 апсі ІС М Р-6

а % г ' а % г

МесЬапісз 122 26.49 1 83 14.09 2
[“РЬузісз” дго^р, іпсіосііпд:] 182 39.48 190 32.26

РЬузісз 81 17.57 2 107 18.17 1

РЬузісз, Аррііесі 64 13.88 3 47 7.98 4

РЬузісз, РІ0 ІСІ8  & РІазтаз 13 2.82 7 1 0.17 34

РЬу8ІС8, Сопсіеп8есі Майег 12 2.60 9 13 2.21 11

РЬу8ІС8, А іотіс, Моіесоіаг & СЬетісаІ 11 2.38 10 18 3.06 8

РЬу8ІС8, МаШетаІісаІ 1 0.22 23 4 0.70 20

[ ‘‘МаіегіаІ Зсіепсез” дгоар іпсЫ іпд:] 57 12.36 74 12.56

Маіегіаі Зсіепсе 57 12.36 4 73 12.56 3

Маіегіаі Зсіепсе, Сегатісе 1 0.17 34

( “СЬетізігу” дгоцр, іпсіосііпд:] 40 8.68 45 7.64
СЬетІ8Ігу, РЬу8ІсаІ 30 6.51 6 35 5.94 6

СЬетІ8Ігу 4 0.87 13 7 1.19 14

СЬетІ8Ігу, Аррііесі 3 0.65 14

СЬетІ8Ігу, Іпогдапіс& Мосіеаг 1 0.22 23 2 0.34 26

СЬетІ8Ігу, АпаІуЬсаІ 1 0.17 43

[ “Епдіпеегіпд” дгоор, іпсіосііпд:] 20 4.35 79 13.41
Епдіпеегіпд, МесЬапісаІ 13 2.82 7 35 5.94 6

Епдіпеегіпд, СЬетісаІ 5 1.05 11 7 1.19 14

Епдіпеегіпд 1 0.22 23

Епдіпеегіпд, ЕІесІгісаІ & Еіесігопіс 1 0.22 23 41 6.96 5

[ “Віоіоду апсі МесІісаІ Зсіепсез” дгоор іпсЫ іпд:] 13 2.82 76 12.90

ВіорЬу8ІС8 5 1.05 11 10 1.70 13

Сагсіша8соІаг Зуаіет 2 0.43 17 6 1.02 16

Нетаіоіоду 2 0.43 17 4 0.70 20

Іттопоіоду 2 0.43 17 15 2.55 9

Оаеігоепіегоіоду 1 0.22 23

Месіісіпе, ОепегаІ & Іпіегпаі 1 0.22 23

ВіосЬетІ8Ігу & Моіесоіаг Віоіоду 2 0.34 6

Расііоіоду & Мосіеаг Месіісіпе 14 2.38 10

СуЫоду & НІ8ІоІоду 5 0.85 18

Опсоіоду 4 0.70 20

Месіісіпе, РеееагсЬ & Ехрегітепіаі 4 0.70 20

Віоіоду 3 0.51 24
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ТЬе сііесірііпе 

ргееепіесі Ьу Ше 

сііесірііпе

ТЬе роапіііу ЫЫіодгарЫс сііаііопе 

іп Ше Ргосеесііпде о̂

сііесі регіосісіаІ8

а

ІСМР-5

% г '

апсі

а

ІС М Р-6

% г

РЬагтасоІоду & РЬагтасу 2 0.34 26

Віоіоду, МізсеІІапеооз 2 0.34 26

МісгоЫоІоду 1 0.17 34

РеЫаЫісз 1 0.17 34

РЬузіоІоду 1 0.17 34

Зогдегу 1 0.17 34

МоІЬсіізсірІіпагу регіосіісаіз 14 3.04 6 12 2.04 12

Асоозіісз 3 0.65 14

СгузЗаІІодгарЬу 3 0.65 14 3 0.51 24

МаІЬетаЬсз 2 0.43 17 2 0.34 26

МаІЬетаЬсз, Аррііесі 1 0.17 34

ІпзІттепЗз & ІпзЗттеЫаЬоп 2 0.43 17

Аегозрасе Епдіпеегіпд & ТесЬпоІоду 1 0.22 23 2 0.34 26

ОрЬсз 1 0.22 23 6 1.02 16

ТесЬпоІоду: СотргеЬепзІуе \Л/огк ^ 1 0.22 23

Роіутег Зсіепсез 5 0.85 18

Епегду & Рьеіз 2 0.34 26

(Зеозсіепсез 2 0.34 26

СотрьЗег АррІісаЬопз & СуЬегпеЗісз 1 0.17 34

МеЗаІІьгду & Міпіпд 1 0.17 34

МеЗеогоІоду & АЗтозрЬеге Зсіепсе 1 0.17 34

РЬоЗодгарЬіс ТесЬпоІоду 1 0.17 34

Тоіаі сіівсірііпагу сііа ііопз 461 589

' “а” І8 ап аЬзоІ І̂е уаі^е о!ІІіе іпсіех,"%" із ііз регсепі ехргеззіоп, “г” із ІІіе гапк о!ІІіе іпсіех уаі^е; Ыапк теапз ІІіе аЬзепсе о!сіІаІіопз Іо 
ІІіе сіізсірііпагу регіосіісаіз іп опе о! ІІіе зЫсііесі ргосеесііпдз. (ТІіезе зідпз аге ^зесі іп ІІіе !^гІІіег ІаЫез, аізо.)
^ТІіе опіу сіізсірііпе пате ІЬаІ дааз Іакеп !гот ІІіе ІЛгісІі'з РегіосіісаІ Іпіегпаііопаі Оігесіогу зіпсе по сіігесііу соггезропсііпд пате іп ІІіе 8сі- 
епсе Сііаііоп Іпсіех дааз !о^псі.

зігаіе Ше тозі: рготіпепі: іпсгеазе іп іЬе йеісі оГ ЫотесМсаІ аррНса- 
ііот  о /МР. Апсі іЬеге із аізо а ті§Ьіу іпсгеазе іп патЬег оЬ сііесі 
Ьіотесіісаі сіізсірііпез аз \уе сап зее іго т  іЬе ТаЬіе 1.) ТЬе соггезропсі- 
іп§ сіаіа іог іЬе зішсіоге оЬ геЬегепсез сііесі іп іЬе Ргосеесііп§8 оЬ іЬе 
2псі апсі іЬе Згсі Зутрозіа оп Вопе Магго\у Рог§іп§ апсі Ргосез8Іп§ аге 
32 апсі 24 (ЗІ8сірііпе8 [25].

Сопсетіп§ іЬе сЬгопоіо§ісаі ^ішсіііге оЬ геЬегепсе8, сотрагІ80п іп 
іЬе ІСМР-5 апсі ІСМР-6 Ргосеесііп§8 іеасІ8 а8 Іо а ЬЬ тоге  ре88ІтІ8Ііс 
С0ПСІО8І0П: іЬ іЬе ауега§е а§е оЬ а геЬегепсе сііесі іп іЬе йг8І сотреп- 
сііот І8 7.27 уеаг8 (Іог іпуііесі рарег8) апсі 10.48 (Іог сопІгіЬоІесі опе8),



ТАВ^Е 2. ТІіе ОгоыресІ Оаіа оп Ма]ог Оізсірііпез Сііаііоп ЕеуеІ іп ІІіе Рго- 
сеесііпдз оПІіе ІСМР-5 апсі ІСМР-6
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ТЬе сііесірііпе дго^р ог т а р г  сііесірііпее рге- 
еепіесі Ьу сііесі регіосіісаіе

ТЬе доапіііу о  ̂ЫЫіодгарЫс сііаііопе Реіаііуе
іп ІЬе Ргосеесііпде о  ̂ іпсгеа8е(+)

ІСМР-5 & ІСМР-6 ог сіесгеазе ( -

“РЬу8Іс8” дгоор 189 39.48 1 190 32.26 1 -18.29%

МесЬапіс8 сіІ8сірІіпе 122 26.46 2 83 14.09 2 -46.75%

“Маіегіаі Зсіепсее” дгоор 57 12.36 3 74 12.56 5 +1.62%

“СЬетІ8Ігу” дгоор 40 8.68 4 45 7.64 6 -11.98%

“Епдіпеегіпд” дгоор 20 4.83 5 79 13.41 3 +208.97%

“Віоіоду & МесіісаІ Зсіепсее” дгоор 13 2.87 6 76 12.90 4 +349.48 %

Ше ауега§е “а§е” оГ а геГегепсе сііесі іп іЬе ІСМР-6 Ргосеесііп§8 із аі- 
геасіу 12.49 уеагз. \^Ьегеа8 іЬе “а§іп§” 01"іЬе іпТогтаІіоп ті§Ьі: теап  
іЬаІ: а сатаіаііуе йдпсііоп оТ пе\уіу роЬІІ8Ііесі рарег8 Ьесате Іе88 
а8еТаі, ог]а8І іЬаІ іЬе ге8еагсЬег8 т а к е  Іе88 а8е оТ іЬе “Тге^Ь” іііегаіоге. 
ТЬе согге8ропсііп§ сіаіа Тог іЬе ^ішсіоге оТ геТегепсе8 сііесі іп іЬе Рго- 
сеесііп§8 оТ іЬе 2псі апсі іЬе Згсі §утро8Іа оп Вопе Магго\уРог§іп§ апсі 
Ргосе88Іп§ аге 4.63 апсі 6.23 уеаг8 [25]. ТЬІ8 ге^еагсЬ ЬгапсЬ І8 “уоші- 
§ег” іЬап іЬе та§пеЬс йшсІ8 опе, апсі, іЬегеТоге, І118 поі 80 еа8у 1о о8е 
тосЬ  оТ іЬе іііегаіоге раЬіі^Ьесі геаііу іоп§ а§о.

ІТ \уе сотраге іЬе “а§е 8ІшсІаге” оТ геТегепсе8 іп іЬе іпуііесі апсі 
сопІгіЬаІесі рарег8, Ьеііеуіп§ іЬаІ іЬе соііесЬоп8 оТ рарег8 іЬаІ сііе 
то ге  “Тге8Ь” іііегаіте аге оТтоге роІепЬаі уаіае [8; 20], \уе 8Ьаіі 8ее 
іЬаІ іЬе “а§е 8ІшсІаге” оТ геТегепсе8 іп іпуііесі рарег8 (іЬаІ аге соп- 
8Ісіегесі а ргіогі а8 роІепЬаііу то ге  уаіоаЬіе) сіетоп8ІгаІе8 іЬаІ іЬе 
сііесі ІЬегаІаге І8 §епегаііу Тге^Ьег іЬап іЬе іііегаіте сііесі іп сопІгіЬ- 
оіесі рарег8.

СЬгопоіо§ісаі 8ІгасІте оТгеТегепсе8 сііесі іп іЬе ІСМР-5 апсі ІСМР-6 
раЬіісаЬоп8 оТ Ьіотесіісаі арріісаЬоп8 оТ та§пеЬс йшсІ8 І8 7.12 апсі 
9.38. 8о, іЬе 8ІшсІте оТіЬе о8есі ІЬегаІте “§ге\у оісіег” іп ІЬІ8 са8е, 
Іоо, ЬоІ Іо а Іе88ег ехіепі іЬап іп іЬе \уЬоіе МР ге^еагсЬ ЬгапсЬ.

ТЬе 8ресіе8 8ІшсІте оТ геТегепсе8 (ріойесі іп ТаЬіе 3) 8Ьо\У8, Тіг8І оТ 
аіі, іЬе 8ІаЬіііІу оТ а рагі оТ сіІаЬоп8 Іо репосіісаІ8, \уЬісЬ І8 а 8утрІот, 
\уЬеп іі І8 поі Іе88 іЬап 70 апсі поі Ьі§Ьег іЬаІ 80 рег сепі, оТ а погтаі сіе- 
уеіортепі оТ а ге^еагсЬ ЬгапсЬ [21; 22]. ТЬе іпсгеа^е іп геТегепсе8 Іо 
топо§гарЬ8, ЬапсіЬоок^, таппаІ8 (геіаЬуе іпсгеа^е 57.73%) апсі іЬе- 
8е8 (геіаЬуе іпсгеа^е 46.90%) гейесі, іп о т  тіпсі, іЬе іпсгеа8Іп§ айеп- 
Ьоп Іо §епегаіІ2есі \уогк8. ТЬе сіесгеа^е іп геТегепсе8 Іо іЬе сіе8сгірЬоп8
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ТАВ^Е 3. ТІіе Зресіез ЗІтсШге оі Кеіегепсез іп ІІіе Ргосеесііпдз оі ІІіе 
ІСМР-5 апсі ІСМР-6

ТЬе зресіез сііесі 
зсіепІіЯс сіосотепіз

ТЬе роапШу о  ̂ЬіЫіодгарЬіс сііаііопз іп ІЬе Ргосеесііпдз о̂  
ІСМР-5 апсі ІСМР-6

ІоьгпаІ агіісіез 161 74.23 1 627 74.20 1

соІІесЗіоп рарегз (ЬоШ аЬзЗгасЗз 
апсі ^ьІІ рарегз соІІесЗіопз)

65 10.47 2 63 7.46 3

топодгарЬз, ЬапсіЬоокз, тапьаіз 41 6.60 3 88 10.41 2

сіезсгірЬопз о  ̂іпуепЬопз 25 4.03 4 23 2.72 4

ЗЬезез 9 1.58 5 18 2.13 5

ьпрьЫізЬесі 4 0.63 7 15 1.78 6

саЗаІодьез 1 0.16 8

ргІуаЗе соттьпісаЬопз 

Р&О герогЗз

1 0.16 8

5 0.59 8

гезЗапсі ьпсіаззі^іесі 15 1.42 6 6 0.71 7

оГ іпуепйопз (геіаііуе сіесгеазе 32.51%) т а у  Ье іпіегргеіесі аз іЬе ге- 
(Засіп§ оЬ гезеагсЬегз’ айепЬоп Іо іЬе сіеуеіортепіз апсі аррЬесі зШсі- 
іез. (ІпіогтаЬоп Ьгокегз зЬооісі Ье тоге  асЬуе іп рготоЬоп оЬ раіепі: 
(ЗезсгірЬопз?) Носуеуег, іЬіз сопсіозіоп із сіооЬіІЫ, Ьесаозе оі' зо те  оЬ 
іЬе аЬоуе герогіесі гезЫіз оЬ іЬе (ЗізсірЬпагу зішсіаге оі' геЬегепсез 
апсі, аізо, Ьесаозе оЬ іЬе іпсгеазе іп іЬе патЬег оЬ сіІаЬопз Іо §епега1- 
ігесі \уогкз іЬаІ т а у  сатЫ аІе кпо\у1есі§е.

IIІ8 поі еіЬісаі Іо роЫізЬ іЬе епЬге сотрепсііот оЬ іЬе (Заіа оп іЬе сі- 
ІаЬоп іеуеіз оЬ іпсііуісіоаіз-шііезз тетЬ егз оЬ Ьіе та§пеЬс йшсіз (Зо- 
т а іп  арргоуе зосЬ ргасЬсе. Но\уеуег, зо те  оЬ іЬе гезЫіз аге \уогіЬ 
тепЬопіп§.4 Рог ехатріе, іп іЬе сіІаЬоп іеуеі іп іЬе ІСМР-З Ргосеесі- 
іп§8, іі І8 еа8у Іо 8ее іЬаІ Ьэг 8оте аоіЬог8 (е.§., А. Р. Р^ЬепісЬпікоу, К  
Е. Ко8еп8\уеі§, А. О. СеЬег8) ап ассошіі оі' оЫу іЬе йг8І аоіЬог пате8 
(Зое8 поі (ЗІ8ІОГІ іЬе §епега1 рісіаге оЬ іЬеіг сопІгіЬоЬоп, ЬоІ Ьэг оіЬег8 
(К. Коіке, Р. Рег2Іп8кі, В. 8а1іп) іЬе а8аа1 ІгасііЬоп оЬ сошіЬп§ опіу іЬе 
ЙГ8І со-аоЬюг8 сіІаЬоп 1еуеІ8 сотріеіеіу оуег1оок8 іЬеіг сопІпЬоЬоп. 
Могеоуег, РгоІ'е880Г8 В. 8а1іп апсі К. Реглп8ку, \уЬо аге атоп§ іЬе сііа- 
Ьоп 1еа(3ег8 іп іЬе Ргосеесііп§8, \уоЫ(3 Ье пеуег ісіепЬйесі аі аіі п8Іп§ 
іЬе гопііпе арргоасЬ 8Іпсе іЬеу \уеге поі йг8І со-апіЬог8 іп іЬеіг сііесі 
рарег8. (А8 і\уо оЬ п8 аге \уогкег8 іп іЬе Ве1аш8Іап РоіуІесЬпіс Асасі- 
ету , \уе аге ріеа^есі Іо поіе іЬаІ Ргоі'е880г Уісіог Ва^Ьіоуоі, \уЬо \уогк8 
аі іЬе 8ате Асасіету, Ьа8 Ьі§Ь гапк8 оЬсіІаЬоп 1еуеІ8: і.е., іЬе 8іЬ гапк 
ассог(Зіп§ Іо іЬе сіІаЬоп8 іп ІСМР-5 Ргосеесііп§8 ап(3-іЬоп§Ь “опіу” іЬе



151І1 гапк ассог(1іп§ 1о іЬе гекегепсе-іізіз ок іЬе Ргосеесііп§8 ок іЬе 
ІСМР-6-ІП іЬе ІСМР-6 Ргосеесііп§8 Ье 1іасі]08і опе сііаііоп Іе88.) Тііе 
тІ8Іеасііп§ ітрас і оі8е1і-сііаііоп8 І8, іп 8оте са8е8, аІ80 уегу Ы§1і (\уе 
8Ііа11 )а8і тепііоп іЬаі опе 01 іЬе ІСМР-6 Ргосеесііп§8 аЫІіог8 сііесі 
Ыт8е1і' 17 ііте8, Ьы \уа8 пеуег сііесі Ьу апуЬосіу еІ8е). ТЬе8е сопсЫ- 
8ІОП8 ті§Ы  8еет оЬуіоо8 іог іЬе шегя оі'ЬіЫіотеігіс 8егуісе, Ьы, ші- 
і'огішаіеіу, поі іо 8оте о і іЬе ЬіЫіотеігісап8 іЬет8еІуе8. ТаЫе 4 
сопіаіп8 8оте сіаіа оп іЬе ІСМР-5 апсі ІСМР-6 сііаііоп 1еасіег8 іп іегт8 
оііЬе потЬег о і геі'егепсе^-’МіЬоЫ ^еіі'-сііаііоп^ апсі ігге^ресііуеіу і і  
іЬе сііесі аЫЬог \уа8 іЬе йг8і со-аЫЬог ог поі.

Аі іЬе епсі о і іЬІ8 сіІ8со88Іоп іі ^ЬоЫсі Ье 8іге88есі іЬаі сііаііоп ргосе88 
І8 а 8іосЬа8ііс ргосе88. 8о, іЬоо§Ь соп8Ісіегіп§ оог 8іосіу а8 шЬіа^есі, 
\уе тц8і шсіег8іапсі іЬаі іоо тосЬ  8ігаі§Ьіі'отагсі іпіегргеіаііоп о і іі8 
ге8о1і8 т і§Ь і сао8е-сіое іо іЬе 8іосЬа8ііс паЫге о і сііаііоп ргосе88-ап- 
оіЬег кіпсі оІаЬіа^. ТЬІ8 е^ресіаііу геіег^ іо іЬе іпсіісе8 оііпсііуісіоаі сі- 
іаііоп8, Ьесао8е о і ЬоіЬ іЬе геіаііуеіу 8та11 8атрЬп§ апсі а сегіаіп 
сіе§гее о і рге)осіісе аЬоЫ іЬе 8е1есііоп о і а рарег (оЫ оііЬе опе8 іЬаі 
\уеге едааііу а8есі апсі уаЫесі) Іог сііаііоп [10].

ТАВкЕ 4. Сііаііоп кеасіегз іп іііе Ргосеесііпдз оііііе Воііі Сопіегепсез
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Ратііу
пате

СооЫгу о  ̂
огідіп

\Л/ЫсЬ
СоЫегепсе
Іеасіег

Сііаііоп ІеуеІ (Р-іпсіех) іп 
ІЬе Ргосеесііпде о̂

ІСМР-5 апсі ІСМР-6

а % г а % г

Ро8еп8«еід (УЗА) ЬоШ 24 5.63 1 30 4.37 1

8ЫіотІ8 (Р0 8 8 Іа) ЬоШ 14 3.28 2 17 2.47 7

ОІаіоу (Р0 8 8 Іа) ІСМР-5 12 2.81 3 0 0

Віса (Ротапіа) ІСМР-5 11 2.58 4 0 0

РаікЬег (Р0 8 8 Іа) ІСМР-5 11 2.58 4 6 0.87 26

РеЬепісЬпікоу (Р0 8 8 Іа) ІСМР-5 10 2.34 6 6 0.87 26

СеЬег8 (ІаЬ/іа) ІСМР-5 9 2.11 7 5 0.72 37

Роіепі (Ротапіа) ІСМР-5 9 2.11 0 0

ВаеЫоуоі (ВеІаш8) ІСМР-5 9 2.11 7 8 1.16 15

Васгі (Ргапсе) ЬоШ 8 1.87 10 23 3.35 4

СЬагІее (УК) ЬоШ 8 1.87 10 19 2.77 6

РоррІе^еІІ (УК) ЬоШ 8 1.87 10 16 2.33 8

Заііп (Ргапсе) ЬоШ 8 1.87 10 23 3.35 4

ЗкеіНгор (Мопл/ау) ІСМР-5 8 1.87 10 6 0.87 26

Ма88агІ (Ргапсе) ІСМР-6 3 0.70 53 25 3.64 2

СЬаЫгеІІ (УК) ІСМР-6 5 1.17 28 24 3.50 3

О.Огасіу (УК) ІСМР-6 2 0.74 74 15 2.16 9

Рег2 Іп8 кі (Ргапсе) ІСМР-6 6 1.40 18 13 1.89 10
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Сопсішіот іо іке Саяе 8інйу

\^ е  іЫпк Ыаі: оаг гезЫіз з1іо\у Ыаі: Ые та§пе1:іс йшсіз сіотаіп 
зеетесііо гесіосе зіі§Ыіу Ые доапіііу окііІегаЫге ііет з  азесі іп Ые сге- 
аііуе \уогк апсі епіаг§есі Ые рагі ок оісіег ііІегаЫге Ы Ье азесі. КеуегіЬе- 
іезз, Ые сіотаіп ехрапсіесі Ые Ы етаііс зсоре ок Ые озесі ііІегаЫге апсі 
тасіе а §геа1ег азе ок §епегаіІ2Іп§, 8а т т а г І 2Іп§ сіосатеЫз. Ке\у 
патез ок Ые сііайоп іеасіегз Ыаі Ьауе арреагесі іп іЬе ІСМР-6 Рго- 
сеесііп§8 8еет Ы Ье а 8утрЫ т оЬ погтаі сгеайуе сіеуеіортеЫ оЬ іЬе 
ге8еагсЬ ЬгапсЬ. ТЬе Ьіотесіісаі 8аЬ-ЬгапсЬ 8еет8 Ы Ьауе сіеуеіоресі 
е8ресіаііу 8ассе88Йдііу.

СОМСЬ СВШС КЕМАЖ Б

Ра88Іп§ Ы іЬе арріісаЬіііІу оЬ іЬе ге^ЫЫ Ы іЬе ргасЬсе оЬііЬгагу апсі 
іпІогтаЬоп 8егуісе, \уе то8І асітіі йг8І: іЬаІ \уе аге а\уаге оЬ іЬе 8кер1і- 
саі аЫЫсіе аЬоЫ іЬе ргасіісаі аррНсаЫШу оЬ ЬіЬііотеІгіс ге8оіІ8 іп 
іЬе етег§іп§ ега оЬ еіесігопіс іп&гтаііоп ассе88. Рог ехатріе, І118 
\Ысіеіу соп8Ісіегесі іЬаІ Ы іете і ро88ІЬііі1іе8 апсі іЬе \Ысіе а8е оЬ 
СВ-К.ОМ8 гесіосе тосЬ  оЬ іЬе пеесі &г ЬіЬііотеІгіс ехріога1іоп8. ТЬе 
сіуіп§ оІГ оЬ 8сіеЫійс]оотаІ8 І8 аІ80 Іоге^ееп [27] апсііЬе сопсіа8Іоп 
І8 Ьеіп§ §іуеп іЬаІ іЬе сіІ88етіпа1іоп оЬ еіесігопіс рарег8 (іп8Іеасі оЬ іЬе 
рарег8 раЬІІ8Ьесі іп регіосіісаІ8)-по1 8упсЬгопІ2есі апсі ге§Ыа1есі Ьу а 
]о а т а і Іогтаі оЬ рге8еЫа1іоп-\ЫІІ т а к е  ЬіЫіоте1гісіап8 “сіейпііеіу 
8Іапсі оп іЬе дЫск^апсі оЬ сЬап§е” апсі, ро88ІЫу, регі^Ь [27]. А Іоі оЬ 
оіЬег аг§отепІ8 аге рЫ Іотагсі. \\^е аге пеііЬег §оіп§ Ы Ы8со88 іЬет, 
пог сіІ8ргоуе: ош оріпіоп І8 іЬаІ іЬе сгІ8І8 іп ЬіЫіоте1гіс8 сіое8 ехІ8І, 
Ьы І118 сао8есі Ьу дЫіе сііІГегепІ геа80п8-по1 80 тосЬ  Ьу іЬе арреаг- 
апсе оГ пе\у ЫоІ8 оГ іпГогтаІіоп геігіеуаі, а8 Ьу іЬе аЬ^епсе оГ Гге^Ь 
ісіеа8.

\\Тіа18еет Ы Ье оЬуіоа8 сопсІо8Іоп8 Ггот іЬе \уЬоІе рарег іЬаІ геГег 
Ы іЬе ргасіісе оГ іпГогтаІіоп 8егуісе іЫеІГ? \\^е іЬіпк іЬаІ іЬгее іЬіп§8 
аге оГ по сіооЬі:

1. ТЬе ЫЫіотеІгіс 8Ысііе8 оГІСР т а у  Ье а8еГЫ іп 8еагсЬіп§ Гог 
\уау8 Ы регГесІ іпГогтаІіоп 8егуісе Гог іЬе ге8еагсЬег8 іпуоіуесі іп 
8таІІ апсі геіаііуеіу пе\у ЬгапсЬе8 оГ 8сіепсе.

2. ТЬе ргасіісе оГсоші1іп§ опіу іЬе йг8І со-аЫЬог8 оГіЬе сііесі І1ет8 
І8 геаііу то8І тІ8Іеасііп§.

3. І118 песе88агу Ы е8ІаЫІ8Ь іЬе ІСР-іпсіех оГа сііаііоп-іпсіех Іуре.



Ш ТЕ8

1. аге та§пе1іс йшсіз іЬетзеІуез? “II І8 а Іасі іЬаі опіу зоіісіз іЬаі аге 
8ігоп§1у та§пеііс аге йшпсі іп паіше, поі йш(І8. ТЬе 8ігоп§1у та§пеііс йш(І8 < . . . > 
аге со11оі(І8, то8і ойепрго(іцсе(і Ьу сЬетісаІ 8упіЬс8І8. ТЬе йш(і соп8І8І8 01"ііпу раг- 
Ііс1е8 01" та§пе1іс зоіісіз 8іаЫу (іІ8рег8е(і іп а 1і^ш(і саггіег < . . . > .  ТЬе раг1іс1е8 01" 
та^пеіііе аге ргеуеп1с(і й о т  8Ііскіп§ іо еасЬ оіЬег Ьу а тоІесЫаг Іауег 01" 8оар ог (іе- 
іег^епі іЬаі соаі8 іЬе 8шіасе. Іп ІЬІ8 ге^ресі іЬе 8ІаЬі1І2аІіоп оЬ та§пе1іс йш(І8 Ьа8 
тцсЬ іп соштоп луііЬ іЬе ІесЬпо1о§іе8 оЬіпк8, раіпі ап(і (іеІег§епІ8, а11 оЬлуЬісЬ геіау 
оптоІесЫаг 8ШІасе Іауег Іо 8Ц8реп(іІіпу раг1іс1е8 іп опе Ь^ш(іІо апоіЬег” [ 14, р. 3].

2. 8оте  8та11 йа§тепІ8 ті§Ьі Ье Ьот(і іп іЬе сопіегепсе аЬ^ІгасІ [ 17].
3. 70 ог а Ьіі тоге рег сепі І8 а1то8І а “^даіа” оЬіЬе рогііоп оЬ 8ЦсЬ геІ’егепсе8 

ргасіісаііу ІЬг а11 поп-ЬцтапіІіе8 [21; 22].
4. А Ьіі тоге сотріеіе 8атрЬп§ сопсетіп§ опіу сіІаІіоп8 іп іЬе ІСМР-5 луа8 

рцЫІ8Ьс(і іп [16]. Іп іЬе сі1е(і рарег іЬе теапіп§8 оі а11 іЬе “К” ап(і “В ” іп(іісе8 теп- 
Ііопс(і іп іЬе сЬарІег “ОЬ]есІіуе8 ап(і МеіЬо(І8” лусге Іеа1ше(і Іог а сегіаіп 8атрЬп§ оі 
іЬе аЫЬог8 (ЬЫ поі Іог а11 іЬе аЫЬог8-іЬоц§Ь лус Ьа(і 8ЦсЬ (іаіа).
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