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АВЗТКАСТ 
ТНе рарег ргезепіз ІИе т о з і ітрогіапі Ігепсіз іп зрогі Тог ІЬе сІізаЬІесі іп ІИе регіосі ЬеІ\лгееп ІИе 151 апсі ІИе 12"1 Рагаїутріс Сатез. 
ТИгее зіадез іп ІИе сіеуеіортепі ої ІИе Рагаїутрісз сап Ье сіізІіпдиізНе<± ТИе рагатеїегз ої ІИе сіізііпсііоп аге ІИе диапіііу апсі 
сіізІгіЬиІіоп ої зрогіз апсі ЄУЄПІЗ, Іурез ої сотреШіоп, апсі Іурез о? сіізаЬІІіІіез. ТНе тоз і гесепі зіаде о? Рагаїутрісз сіеуеіортепі 
мііпеззесі ІИе етегдепсе оїїипсііопаї сІаззіГюаІіоп, и/НісН ИеІресІ Іо сіеїіпе ІИе ІЄУЄІ ої рИузісаІ апсі рзусИоІодісаІ сіізаЬІІіІіез «/ІІИ 
геїегепсе Іо сііїїегепі зроПз апсі тесіісаі дгоирз. ТИіз іппоуаііоп ИеІресІ Іо гесіисе ІИе яиапіііу ої з\л/іттіпд апсі аІИІеІіс Рагаїутріс 
ЄУЄПІЗ. ТИе зІаЬІІІІу оїІИе Рагаїутрісз ргодгат із ІИе таіп їеаіиге оїІИе тоз і гесепі зіаде. №\Л/ ргерагаїіоп теІИосіоІодіез, іпсгеазіпд 
сарасіїіез, поп-ігаіпіпд асііуіііез апсі Ьеііег зрогіз едиіртепі Иауе ИасІ а дгеаі ітрасі оп зейіпд пе\л/ \ЛЮГІСІ апсі Рагаїутріс гесогсіз. 
ТИе іпсгеазіпд питЬег ої сІізаЬІесі аІИІеІез (гот тапу соипігіез із ап ітрогіапі іпсіісаіог ої ІИе дгоадіпд рориіагіїу ої зрогіз Тог ІИе 
сІізаЬІесі апсі Рагаїутрісз іп ІИе и/огісі. Соипігіез зисИ аз ІІкгаіпе, СИіпа, Ігая апсі Едурі Иауе Ьесоте пе\л/ Іеасіегз оТІИе Рагаїут-
рісз тоуетепі. ТИе ргодпозііс сіаіа аііоуу из Іо ехресі ІИаІ ІИе таіп сіеуеіортєпіаі Ігепсіз іп зрогіз Тог ІИе сІізаЬІесі сіигіпд ІИе 2008 
Рагаїутрісз іп Веуіпд \л/ІІІ сопііпие, о^іпд Іо тос іет ргосіисііоп ІесНпоІодіез оТ зрогіз едиіртепі апсі пє\л/ Ігаіпіпд ІесИпідиез. 

Кеу УУОГСІЗ: Рагаїутрісз, зрогіз сіізсірііпез апсі сотреііііопз, зіадез ої Рагаїутріс тоуетеп і 

Іпігосіисііоп 

Тіігее т а і п сіігесііопз сап Ье сіізІіпдиізЬесі іп іЬе 
сіеуеіортепі оґ і Не тосіегп зрогіз Гог іЬе сІізаЬІесі: зроЛ 
ґог аіі, гесогд-зеекіп§ зрогі апсі ргоґеззіопаї зрогі [1-5]. 
ЕасЬ оґ Іііезе, гедапіієзз оґ іЬе с о т т о п ґогтз апсі 
теїЬосІоІодіез, ґеаіигез ап іпсііуісіиаі арргоасЬ, аз ЛУЄІІ 

аз а ІііегагсЬу оґ О ^ Є С І І У Є З . 

ТЬе та іп ОЬІЄСІІУЄЗ О Ґ атаїеиг зрогіз Гог Йіе сІізаЬІесі 
іпсіисіе диісіесі аррііеаііоп оґ зрогіз ґогтз апсі теїЬосіз 
Іо ітргоуе ап аіЬІеІе'з ЬеаІіЬ сопсііііоп, аззигапсе оґ 
зепзіЬІе Іеізиге ригзиііз, аз \УЄ11 аз сотрепзаііоп ґог 
зоеіаі, тепіаі апсі зота ї іе еопзеяиепсез оґ рЬузіеаІ 
сіізаЬІІіІіез. 

Ап ітрогіапі сЬагасІегізІіс оґгесогсі-зсскіпд зроПз 
ґог гЬе сІізаЬІесі із іЬе тоїіуаііоп іо асЬіеуе іЬе Ьезі 
зрогіз гезиііз. 11 із геїаіесі Іо Иіе іпсгеазіпд зоеіаі апсі 
роїііісаі зідпійсапсе оґ зроПз уіеіогу аі іЬе Рагаїутріс 
Сатез , ОеаЙутрісз, Зресіаі Оіутріез , Еигореап апсі 
\уогкі сЬатріопзЬірз апсі оіЬегз. 

КезеагсЬегз Ьауе поіесі а дгасіиаі етегдепсе оґ рго-
ґеззіопаї аззосіаііопз оґ зрогіз ГогіЬе сІізаЬІесі, е.д. іЬє 

* Согте8рошііп§ аиіЬог. 

Ііаііап \\^Ьее1сЬаіг ВазкеїЬаІІ Ргоґеззіопаї Ьеадие оґ 
іЬе Атегісап Ргоґеззіопаї ОізаЬІесіТеппіз Ьеадие. Рог 
іЬс ргоґеззіопаї аіЬІеІез, іЬе ОЬІССІІУС Ьесотез еагпіпд 
т о п е у аі іЬе созі оґ а ЬідЬ ІЄУЄІ О Ґ зрогіз ігаіпіпд. 
НО\УЄУЄГ, ргоґеззіопаї зрогіз ґог іЬе сІізаЬІесі зіііі гетаіп 
іп іЬеіг еагіу зіадез оґ сіеуеіортепі [5-7]. 

Кесогсі-зеекіпд зрогіз ґог іЬе сІізаЬІесі аге геїаііуеіу 
пе\у рЬепотепа Ггот іЬе зоеіаі, еиііигаї апсі ресіадоді-
еаі зіапсіроіпі. ТЬгее кіпсіз оґгесогсі-зеекіпд зрогіз ґог 
іЬе сІізаЬІесі сап Ье «іізІіпдиізЬесІ: (1) Рагаїутріс зрогіз, 
іп \УЬІСЬ іЬе рагіісіраііпд аіЬІеІез аге іпсіисіесі іп іЬе 
ҐО11О\УІП§ сіізаЬіІіІу саіедогіез: аіЬІеІез \УІ ІЬ УІЗІОП 

ітраігтепіз , атриіее аіЬІеІез, рагаріедісз апсі аіЬІеІез 
\УІ ІЬ зріпаї еогсі іпіигіез, аіЬІеІез УУІІІІ сегеЬгаІ раїзу 
(іЬе ЄУЄПІЗ Ьеіп§ саііесі Рагаїутрісз); (2) зрогіз ґог іЬе 
сіеаґ (іЬе БеаЙутріез); апсі (3) зрогіз ґог реоріе \УІІЬ 

тепіа і геїагсіаііоп (Зресіаі Оіутрісз). 
II т и з і Ье зігеззей іЬаІ сІізаЬІесі зрогіз ҐО11О\У Ле 

з а т е ргіпсіріез аз зрогіз ґог іЬе аЬІе-Ьосііесі, аІіЬоидЬ 
сегіаіп а^из і теп і з аге ргезепі (асіаріаііоп оґ еотреіі-
Ііоп гиіез, ес]иіртепІ апсі ґасіїіііез ґог сІізаЬІесі аіЬІеІез, 
еіаззійсаііоп оґ аііііеіез іпіо сіаззез оп іЬе Ьазіз оґкіпсіз 
апсі ІЄУЄІЗ оґ сіізаЬІІіІіез, еіс.) [З, 8, 9]. 

А11 іЬгее кіпсіз оґ сІізаЬІесі зрогіз Ьауе гееепііу даіпесі 
т о т е п і и т . ТІїе § І О \ У І П § питЬег оґіпіетаїіопаї сІізаЬІесі 
зрогіз огдапігаїіопз апсі зрогіз ЄУЄПІЗ, рориіагігаїіоп 
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о і' зрогіз Гог іЬе (ііхаЬІесі апсі «спсгаї Ьитапігаїіоп оГ 
іЬе шосіеш зосіеіу аге гейесіесі іп шоге ІПІЄПЗІУЄ рго-
сеззез оГ іпіе^гаїіоп оГ іЬе сІізаЬІесІ \УІІЬІП сіійегепі 
зосіаі зігисіигез. 

ТЬе а і т оГ Ше рарег 

ТЬе а і т оГ іЬе рарег шаз іо аззєзз іЬе ргозресіз оГ 
Рагаїутріс зрогіз сіеуеіортепі. ТЬе сіаіа с о т е і г о т 
іЬе Іпіегпаїіопаї Рагаїутріс С о т т і ї ї е е [ 10], аз шеіі аз 
Ггот сііГРегепІ зіисііез оп сІізаЬІесІ зрогіз. 

КезиКз апсі сіізсиззіоп 

Оп іЬе Ьазіз оГіЬе сіеуеіортепіаі раїїегпз оГзрогіз 
ЄУЄПІЗ Гог іЬе сіізаЬ1е(і, аз \УЄ11 аз іЬе геїаііопз Ьеїчуєеп 
іЬе іпсііуісіиаі зрогіз, іЬе сіеуеіортепі оГ іЬє Рагаїутріс 
С а т е з сап Ье СІІУІСІЄСІ іпіо зеуегаї зІа§ез. Уагіоиз гє-
зеагсЬегз [3, 8, 9, 11-13] сНзІіп§иізЬ іЬгее зіа§ез іп іЬе 
Ьізіогу оГ іЬе Рагаїутрісз, Ьазесі оп іЬе апаїузіз апсі 
соггеїаііопз оГ зрогсз ЄУЄПІЗ апсі іЬе іпсіизіоп оГ уагіо-
из сІізаЬіІііу угоирз іпіо іЬе Рагаїутріс рго§гат. 

Оигіп§ ІЇге ЙГЗІ зіаце (І5 1—4"1 Рагаїутрісз) Л е п и т -
Ьег оГ Рагаїутріс зрогіз іпсгеазесі Ггот еі§Ьі аі іЬе 
і51 Ргаїутрісз іп К о т е Іо Іеп аі іЬе 4111 Ргаїутрісз іп 
Неіс1сІЬсг§; іЬе питЬег оГ зрогіз сотреііііопз іпсгеазесі 
Ггот 111 Ю 188, гезресііуеіу. ТЬе іпсгеазе \уаз 
роззіЬІе О\УІП§ Іо Иіе іпсіизіоп оГ І \УО Ьі§Ь1у тесіаі-
-гапкіп§ сусііс ЄУЄПІЗ: Ігаск-апсІ-йеШ апсі з ш і т т і п § 
іп 1964. Оигіп§ іЬаІ І і т е іЬе опіу раПісіраІіп§ аіЬІеІез 
\уеге іЬозе \УІІЬ зріпаї согсі іпіигіез [4-7, 14]. 

ТЬе зесопсі з1а§е іп іЬе сіеуеіортепі оГ іЬе Рагаїут-
рісз (5 ,ь-8'ь Рагаїутріс О а т е з ) Геаіигесі рагіісіраііоп 
оГ аіЬІеІез \УІІЬ УІЗІОП і тра ігтепіз , атриіее аіЬІеІез 
апсі аіЬІеІез ЛУІІЬ оіЬег рЬузісаІ сІізаЬіІіІіез. ТЬе 61Ь 

Рагаїутрісз (1980) за\у іЬе рагіісіраііоп оГ аіЬІеІез \УІІЬ 

сегеЬгаІ раїзу Гог іЬе ЙГЗІ І і те . ТЬе іпсіизіоп оГ іЬезе 
§гоирз оГ сІізаЬІесІ аіЬІеІез аГГесІес! іЬе ГигіЬег сіеуеіор-
т е п і оГ іЬе Рагаїутріс С а т е з . ТЬе питЬег оГ зрогіз 
апсі сотреііііопз асіаріесі Гог іЬе пеесіз оГ іЬе сІізаЬІесІ 
іпсгеазесі зі^пійсапИу. Аі іЬе 5іЬ Ргаїутрісз (1976) іЬе 
питЬег оГсотреііііопз іп еі§Ьі сІіГГегепІ зрогіз геасЬесІ 
376, і.е. сІоиЬІе іЬе питЬег оГсотреііііопз аз сотрагесі 
\УІ ІЬ іЬе 4іЬ Рагаїутрісз іп 1972. ТЬіз іпсгеазе шаз 
таіпіу сіие Іо іЬе іпсіизіоп оГ сусііс Ігаск-апсі-йеісі апсі 
з \у ітт іп£ ЄУЄПІЗ, Ьиі аізо £оа1Ьа11 (1980), ]исіо (1988), 
апсі Ьоссіа (1988), аз \УЄ11 аз сіие Іо зиЬзеяиепІ §го\уіп2 
зосіаі іпісгезі іп іЬе Рагаїутрісз. ТЬе Іаск оГ а зігисіи-
гаї огсіег іп іЬе § а т е з апсі оГ соогсііпаїіоп іп іЬе Гипс-
Ііопіп§ оГіпІегпаїіопаї ог^апігаїіопз оГ сІізаЬІесІ зрогіз 
ІесЗ Іо (іііїегепі сіаззез оГаіЬІеІез сотреі іпд іп аз т а п у 

аз 958 ЄУЄПІЗ сіигіп§ іЬе 7'н Рагаїутрісз іп 1984. ТЬе 
1аг§езІ питЬег оГ сотреііі іопз \УЄГЄ Ьеісі іп Ігаск-апсі-
-йеШ (427) апсі з \ у і т т і п § (346), \УЬІСЬ атоипіссі Іо 
80% оГ аіі зрогіз сотреііііопз. 

ТЬе ІЬІГСІ з1а§е іп іЬе сіеуеіортепі оГіЬє Рагаїутріс 
О а т е з (9"'-11"' Рагаїутрісз) Гсаіигесі ап іпігосіисііоп 
оГ іЬє Гипсііопаї сіаззійсаііоп зузіет, а11о\уіп§ аіЬІеІез 
\УІІЬ зресійс СІізаЬіІіІіез (атриіее аіЬІеІез, аіЬІеІез ЛУІІЬ 

І ітЬ рагаїузіз, аіЬІеІез \УІІЬ СІіГГегепІ т о у е т е п і ітраіг-
теп і з апсі шііЬ сегеЬгаІ раїзу сопзециепсез) Іо сотре-
Іе а§аіпзІ еасЬ оіЬег ІГ іЬеу Ьасі зітіїаг ІЄУЄІЗ оґ сіуз-
іипсііоп. ТЬе Гипсііопаї сіаззійсаііоп зі§пійсап11у ге-
сіисєсі іЬє питЬег оГ зрогіз ЄУЄПІЗ іп Ігаск-апсІ-ГіеМ апсі 
з \у ітт іп§ . Рог іпзіапсе, іЬе рго§гат оГіЬе 8|Ь Рагаїут-
рісз іп 8еои1 іп 1988 іпсіидесі 792 сотреііііопз; аґіег 
іЬє іпігосіисііоп оГіЬе Гипсііопаї сіаззійсаііоп аі іЬе 9іЬ 

Рагаїутріс О а т е з іп Вагсеїопа іп 1992, іЬе питЬег оГ 
сотреііііопз луаз гесіисесі Іо 490. АпоіЬег Іепсіепсу іп 
іЬе ІЬігсі з1а§е луаз а зі§пійсапІ гесіисііоп іп іЬе питЬег 
оГпоп-ОІутріс зрогіз Гог іЬе сІізаЬІесІ. \¥Ьі1е аі іЬе йгзі 
зІа§е оГ сіеуеіортепі іЬе поп-ОІутріс зрогіз сопзіііиіесі 
25-30% оГаїї зрогіз іп іЬе рго^гат, сіигіпц іЬе 1 Гь апсі 
12"1 Рагаїутріс О а т е з іЬеіг питЬег \уаз гесіисесі Іо 15% 
[4, 5, 7]. ТЬіз Іепсіепсу \уаз сопсіисіуе Іо іЬе іп1е§га1іуе 
сіеуеіортепі оГ сІізаЬІесІ зрогіз апсі Гасіїііаіесі іЬе Оа-
т е з ' ог§апІ2аІіоп. II зЬоиМ Ье зігеззесі іЬаІ аГіег 
а 1оп§ Ьгеак, зіпсе іЬе 1988 8еои1 Рагаїутрісз, аіі іЬе 
зиЬ5е^иеп^ О а т е з Ьауе Ьееп ог§апІ2есі аі іЬе з а т е 
уепиез аз іЬе Оіутр іс О а т е з . 

Ап ітрогіапі сЬагасІегізІіс іп іЬе сіеуеіортепі оГіЬе 
Рагаїутріс Оатез Ьаз Ьееп а геїаііуеіу зІаЬІе сіізІгіЬиІіоп 
оГІурез оГ зрогіз іп аіі іЬе з1а§ез, Го11о\уіп§ іЬе О іут -
ріс сіізІгіЬиІіоп. ТЬе сусііс зрогіз атоипіесі Іо 45-60%, 
5Ігеп§іЬ зрогіз Іо 20%, соогсііпаїіоп зрогіз Іо 5-8%, 
та ї ї іа і агіз Іо 2-3%, І е а т § а т е з Іо аЬоиІ 10% апсі 
тиііі-сіізсірііпе зрогіз Іо 1 -3% оГаіі Рагаїутріс зрогіз. 

А сотрагізоп оГіЬе питЬег оГ т е п ' з апсі хуотеп'з 
ЄУЄПІЗ іп іЬе \УЬО1Є Ьізіогу оГ іЬе Рагаїутріс зрогіз 
геуеаіз а сіеаг сіотіпапсє оГ іЬе Гоппег. Рог ехатріе, 
сіигіп§ іЬе 9іЬ Рагаїутрісз т а ї е аіЬІеІез Іоок рагі іп 320 
ЄУЄПІЗ, \уЬі1е Гетаїе аіЬІеІез опіу іп 187; т е п апсі \УО-

т е п Ю§еіЬег раїїісіраіесі опіу іп 43 зрогіз ЄУЄПІЗ (ТаЬ. 
1). НО\УЄУЄГ, аі іЬє ІЬігсі з1а§е оГ Рагаїутрісз сіеуеіор-
т е п і , а зідпійсапі іпсгеазе іп \уотєп ' з ЄУЄПІЗ ^ а з 
ОЬЗЄГУЄСІ. Моге \уотеп 'з ЄУЄПІЗ \УЄГЄ іпсіисіесі іп іЬе 
кеу Рагаїутріс рго§гатз оГ]ис1о, ро\уег1іГііп§ сотре-
ііііопз, з \ у і т т і п § апсі оіЬегз. 

Аізо, а § Г О \ У І П § питЬег оГ соипігіез гергезепієсі аі 
іЬе Оатез , аз \уе11 аз оГ рагІісіраІіп§ сІізаЬІесІ аіЬІеІез 
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ТаЬІе 1. Зрогіз Іурез іп іЬе ргоцгат 
оґіЬе 11"1 Рагаїутріс С а т е з 

МитЬег оґсотреііііопз 

Зрогіз іурез 
Тоїаі 

Меп апсі Зрогіз іурез 
Тоїаі Меп \ ¥отеп \уотеп 

І0£ЄІІ1ЄГ 

Сусііс 326 184 122 20 
Зреес1-8ІгспціЬ 116 79 37 -

Соогсііпаїіоп 30 7 6 17 
Магііаі агіз 22 16 6 -

Теат §атез 48 27 15 6 
Миііі-сіізсірііпе 8 7 1 зрогіз 1 

Тоїаі 550 320 187 43 

80 п 

70 • 

6 0 • 

50 -

40 

ЗО 

20 

10 

75 

68 

55 

ВагсеІопа 1992 АІІапІа 1996 Зусіпеу 2000 АШепз 2004 

Рі§иге !. КитЬег оГсоипігіез гергсзепіесі 
Ьу іЬе тесіаіізіз оГ іЬе 9"1— 12'ь Рагаїутрісз 

іп §епега1 \уаз поіесі, ЛУЬІСЬ \уаз ап іпсіісаііоп оґ іЬе 
§ГО\УІП§ рориіагіїу оґіЬе Рагаїутрісз іп іЬе ЧУОГІСІ. Рог 
іпзіапсе, іЬе І51 Рагаїутрісз іп П о т е за\у рагіісіраііоп 
О Ґ 4 0 0 аіЬІеіез ґгот 23 соипігіез, \уЬегеаз іЬе питЬег 
оґрагіісірапіз аі іЬе 12,ь Рагаїутрісз іп АіЬепз геасЬесі 
3969 гергезепііп§ 136 соипігіез. ІЗіпсе іЬе 91Ь Рагаїут-
рісз іп ВагсеІопа іЬе ог§апІ2Єгз Ьауе ітр іетепіес і 
зеїесііоп сгіїегіа Іо І іті ї Іііе питЬег оґ рагіісіра1іп§ 
аіЬІеІез рег соипігу [15]. 

ТЬе ІЬігсі з1а§е оґ сіеуеіортепі оґ іЬе Рагаїутрісз 
ґеаіигесі а ґаігіу зІаЬІе сотреііі іоп зсЬесіиІе апсі гесіис-
Ііоп іп іЬе питЬег оґ поп-ОІутріс зрогіз апсі оґ ЄУЄПІЗ 

(езресіаііу іп Ігаск-апсі-йеісі апсі з ^ і т т і п § ) О \ У І П § Іо 

іЬе іпігосіисііоп оґіЬе ґипсііопаї сіаззійсаііоп. її зЬоиІсі Ье 
зіаіесі Іііаі іЬе оуегаїї изаЬіІіІу оґ іЬе ґипсііопаї сіаззі-
йсаііоп Ьаз Ьееп зегіоизіу Лачуесі Ьу іЬе Іаск оґ ОЬ]ЄСІІУЄ 

теїЬосІз оґ аззеззіп^ іЬе аіЬІеІез' ІЄУЄІЗ оґ ґипсііопаї 
аЬіІіііез. Сиггепііу, езІаЬІізЬіп» а ґиііу ОЬІЄСІІУЄ ґипс-
ііопаї сіаззійсаііоп оґсіізаЬІесі аіЬІеІез зіііі гетаіпз іЬе 
ргітагу §оа1 оґіЬе Рагаїутріс т о у с т е п і [3, 11, 16]. 

ІЧитегоиз зіисііез іпсіісаіе ап іпсгеазіпд ІЄУЄІ О Ґ 

сотреііііуєпезз іп Рагаїутріс зрогіз, езресіаііу аі іЬе 
ІЬігсі зІа§е оґ сіеуеіортепі (Ріц. 1). Аі іЬе 9'ь Рагаїут-
рісз іп ВагсеІопа (1992), іЬе тесіаіізіз іпсіисіесі герге-
зепіаііуез ґ гот 55 соипігіез. ТЬе питЬег оґ соипігіез 
оґ Рагаїутріс тесіаіізіз Ьаз §ГО\УП ЄУЄГ зіпсе. Бигіп§ 
іЬе 12іЬ Рагаїутріс О а т е з тесіаіз \уеге \УОП Ьу аіЬІеІез 
ґгот 75 соипігіез. Аізо іЬс іЬігсі з1а§е \уі!пеззес1 а сЬап§е 
іп іЬе Рагаїутріс ІеасіегзЬір іп іЬе шогШ. Оигіп§ іЬе 
еагііег регіосіз іЬе аіЬІеІез сотреІіп§ аі іЬе Рагаїутріс 
О а т е з с а т е та іп іу ґгот іЬе Шііесі Зіаіез, \¥езі Оег-
тапу , Іарап, ЕІУУЄСІЄП, іЬе Шііесі Кіп§сіот, Ргапсе, 
Сапасіа апсі Аизігаїіа. ТЬіз соиісі Ьауе Ьееп ехріаіпесі 
Ьу ґаг т о г е сіеуеіоресі зрогіз геЬаЬіІіІаІіоп рго§гатз іп 
\¥езІегп сіетосгаїіс соипігіез. НО\УЄУЄГ, асіорІіп§ теїЬосіз 
апсі ґасіїіііез ґгот зрогіз ґоі аЬІе-Ьосііесі аіЬІеіез, аз \УЄ11 
аз сЬап§ез іп Ігаіпіпд рагатеїегз, сотреііііуе Іоасіз апсі 
еійсіепсу теїЬосіз Іесі Іо а гасіісаі зЬіґІ іп іЬе ЛУОГІСІ 

ІеасіегзЬір іп іЬе Рагаїутріс Оатез . Рігзі оґ аіі, іЬе РІ§ 
аіЬІсІез Іозі іЬеіг 1еас1іп§ розіїіоп (аґіег Ьауіп§ \УОП іЬе 
І еат з1апсііп§8 аі іЬе 9іЬ апсі 10,ь Рагаїутрісз, іЬеу ґаііесі 
Іо Іаке Іор іЬгее ріасез сіигіп" іЬе пехі Оатез). Зесопсіїу, 
іЬе СЬіпезе сІізаЬІесІ аііііеііс І е а т Ьаз Ьееп сопзіапііу 
оп іЬе гізе: 12"1 ріасе аі іЬе 9,ь Рагаїутрісз, 9"1 ріасе аі 
іЬе 10й1, 61Ь ріасе аі іЬе 11іЬ, апсі іЬе І81 ріасе аі іЬе 12,ь 

Рагаїутріс О а т е з іп АіЬепз. ТЬе 2004 Рагаїутрісз 
І е а т зіапсііпдз сіеагіу роіпі Іо іЬе СЬіпезе Іеат аз іЬе 
шоіісі Іеасіег. ТЬе гиппег-ир іп іЬе гапкіп§ - іЬе І Ж 
І е а т - \УОП 35 §оМ тесіаіз аз сотрагесі \УІ ІЬ 63 оґіЬе 
СЬіпезе. Іп іЬіз сопіехі, аізо іЬе асЬіеуетепІз оґ іЬе 
ІЛсгаіпіап Рагаїутріс І е а т аге Ігиіу гетагкаЬІе: ґгот 
іЬе 44а' ріасе аі іЬе 10іЬ Рагаїутрісз іп 1996 іп АІІапІа 
(опе §о1сі тесіаі) Іо іЬе б"1 ріасе іп І еат зІапс1іп§з аі іЬе 
АіЬепз Рагаїутрісз іп 2004 (24 §о1сі тесіаіз). 8іті1аг 
асЬіеуетепІз аге гергезепіесі Ьу іЬе Рагаїутріс Іеатз 
ґгот Мехісо, Вгагії, Веіагиз, Типізіа, Ігап, Е§урІ апсі 
оіЬег соипігіез \ У Ь І С Ь сіигіп іЬе Йгзі регіосі оґРагаІут-
ріс Ьізіогу гапкесі уегу 1о\у ог сіісі поі рагіісіраіе аі аіі. 

Іп іЬе оріпіоп оґпитегоиз ехрегіз оп сІізаЬІесІ зрогіз, 
аі іЬе Ье§іппіп§ оґіЬе 12іЬ Рагаїутріс С а т е з іп АіЬепз, 
зрогіз іп \ У Ь І С Ь гезиііз соиісі Ье о^есііуеіу теазигесі 
(ігаск-апсі-йеісі, з \уіттіп§, ро\уег1ійіп§, сус1іп§, агсЬегу 
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Рі§иге 2. ТЬе сіупатісз оГу/огкі апсі Рагаїутріс гесогсіз, 
9"1— 12й1 Рагаїутрісз 
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Рідиге 3. ТЬе сіупатісз оґЛУОГІСІ апсі Рагаїутріс гесогсіз 
іп ігаск-апсІ-ЯеІсІ, з ш і т т і п д апсі ро\\'ег1іґііп§, 

91Ь-12Л Рагаїутрісз 

апсі зЬооїіпд) іеаіигесі а зІаЬІе сіеуеіортепі ґоііохуіпд 
іЬе дго\УІпд сіупатісз оґ тесіаіізіз ґгот еагііег Рагаїут-
рісз [14, 17-19]. З о т е зіисііез іпсііеаіе іЬаІ, ґог іпзіапсе, 
іЬе гесогсіз іп ролуєгііґііпд сотреііі іопз Ьауе іпсгеазесі 
1.5-2 і ітез ґог іЬе Іазі 20 уеагз [5, 7, 19]. ТЬезе зіисііез 
риі ап етрЬазіз оп іЬе іпйиепсе оґ зисЬ ґаеіогз аз іЬе 
кіпсі апсі ІЄУЄІ оґ сІізаЬіІіІу, Ігаіпіпд апсі сотреіі і іуе 
іоасіз, апсі гедепегаїіоп теазигез. ТЬе питЬег оґ пе\у 
Рагаїутріс апсі \уогк1 гесогсіз зеї аі іЬе 12іН Рагаїутріс 
С а т е з іп АіЬепз ехсеедесі аіі ехресіаііопз. Рід. 2 ЗЬО\УЗ 

ап іпсгеазе іп іЬе питЬег оґ гесогсіз зеї ґ гот іЬе 2000 
Зусіпеу Рагаїутрісз (280) Іо іЬе АіЬепз Рагаїутрісз (752). 

Ап апаїузіз оґіЬе сіізІгіЬиІіоп оґ\УОГІС! апсі Рагаїут-
ріс гесогсіз Ьеішееп іЬе 9"1 апсі 121Н Рагаїутрісз ЗЬО\УЗ 

іЬаІ т о з і гесогсіз \УЄГЄ зеї іп Ігаск-апсі-йеісі апсі з\уіт-
т і п д ЄУЄПІЗ. Іп оіЬег зрогіз, зисЬ аз сусііпд, ро\УЄг1і-
ґііпд, агсЬегу апсі зЬооїіпд, іЬе ^иап^і^у оґ гесогсіз зеї 
\уаз зідпійсапііу Іошсг, аз геЯесІесі іп іЬе 1О\УЄГ питЬег 
оґ ЄУЄПІЗ іп іЬезє зрогіз. 

Іпієгезііпд сопсіизіопз сап Ье сіга\уп ґгот іЬе сотра-
гізоп оґіЬе питЬег оґЛУОГІСІ апсі Рагаїутріс гесогсіз зеї 
аі іЬе 9Л-121Н Рагаїутрісз. Аз ЗЬО\УП іп Рід. З, іЬе пит-
Ьег ОҐ\УОГ1СІ гесогсіз зеї іп іЬе т о з і тесіа1-\уіппіпд зрогіз 
(Ігаск-апсі-йеМ, з \ у і т т і п д апсі ро\уег1іґііпд) ехсеесіесі 
іЬе питЬег оґРагаїутріс гесогсіз зеї сіигіпц іЬезе Сатез. 
ТЬе 12їН Рагаїутрісз ЬгоидЬі а сЬапде іп іЬіз Іепсіепсу: 
іЬе питЬег оґРагаїутріс гесогсіз (399) \уаз зідпійсапііу 
дгеаіег іЬап іЬе питЬег оґ шогМ гесогсіз (266). 

ТЬе сіупатісз оґ соггеїаііоп Ьеішееп іЬе питЬег оґ 
ЛУОГІСІ апсі Рагаїутріс гесогсіз іп Ігаск-апсі-ґіеісі, ро\уег-
Ііґііпд, сусііпд, зЬооїіпд, агсЬегу апсі оіЬег гесогсі-зеї-
ііпд зрогіз роіпіесі Іо іЬе сіеаг сіотіпапсе оґ Ігаск-апсі-
-Йеісі апсі з \ у і т т і п д ЄУЄПІЗ аі іЬе 9,ь—12іЬ Рагаїутрісз 
(Рід. 4-7). Оигіпд іЬезе Рагаїутрісз, 37-50% оґ аіі 
ЛУОГІСІ гесогсіз \уеге зеї іп Ігаск-апсі-ґіеісі апсі 32-48% іп 
з \у ітт іпд . \¥Ьаі із іпієгезііпд, 96% оґ аіі ЛУОГІСІ гесогсіз 
зеї аі іЬе 9,ь Рагаїутрісз іп ВагсеІопа (1992) \УЄГЄ Ігаск-
-апсІ-йеШ апсі з \ у і т т і п д гесогсіз. Оигіпд іЬе Го11о\УІпд 
Рагаїутрісз іЬе регсепіаде оґ Ігаск-апсі-йеісі апсі З\УІГП-

т і п д гесогсіз дгасіиаііу сіесііпесі: 10"1 Рагаїутрісз -
93%, 1 1 , Ь - 8 5 % апсі 1 2 т - 7 9 % , \УЬІСЬ сап Ье ехріаіпесі 
Ьу Иіе гесіисесі питЬег оґігаск-апсі-йеісі апсі з \у ітт іпд 
ЄУЄПІЗ, Ьу іЬе аіЬІеІез' ЬідЬег ІЄУЄІ оґ Ігаіпіпд іп оіЬег 
гесогсі-зеекіпд зрогіз апсі сотреііііопз, аз \уе11 аз Ьу 
іЬе іпсіизіоп (зіпсе іЬе II"1 Рагаїутрісз) оґІеп \Уоте-
п'з ро\Уег1іґІіп§ ЄУЄПІЗ. 

ТЬе Рагаїутріс ехрегіепсе апсі Іііегаїиге зЬо\у іЬаІ 
іЬе оЬзегуаЬІе гарісі іпсгеазе іп іЬе питЬег оґ ЛУОГІСІ 

апсі Рагаїутріс гесогсіз аі іЬе 12|Ь Рагаїутріс С а т е з 
іп АіЬепз (2004) \уаз саизесі Ьу т а п у ґаеіогз. 

О У Є Г іЬе гесепі уеагз, а зідпійсапі іпсгеазе Ьаз аізо 
Ьееп поіесі іп ігаіпіпд апсі сотреііі іуе Іоасіз іп аіі Ра-
гаїутріс зрогіз [3, 8,20]. Зіисііез ЗЬО\У іЬаІ іпіііаііу іЬе 
дголуїЬ іп Ігаіпіпд апсі сотреіі і іуе Іоасіз \уаз Ьазесі оп 
іЬеіг атоипі , \уЬегеаз аі ргезепі, Рагаїутріс Ігаіпіпд 
сопсііііопз аге т и с Ь сіозег Іо сотреііі іуе сопсііііопз іп 
Іеппз оґіЬеіг іпіепзіїу. II зЬоиІсі Ье зігеззесі іЬаІ оиг апсі 
оіЬег аиіЬогз' зіисііез ЗЬОЛУ Іііаі іЬе атоипі оґ Ігаіпіпд 
Іоасіз іп сііґґегепі Рагаїутріс зрогіз уагіез сіерепсііпд 
оп іЬе іпсііуісіиаі зрогі, іЬе аіЬІеІез' дізаЬіІііу сіазз, іЬе 
ргерагаїіоп ІЄУЄІ апсі оіЬег ґаеіогз [ 6 , 17, 20]. 
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Рідиге 2. ТЬе сіупашіез оГ\УОГ1С1 апсі Рагаїутріс гесогсіз, 
9ІК-12Л Рагаїутрісз 
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Піци ге 3. ТЬе сіупатісз ОГ\УОГ!С1 апсі Рагаїутріс гесогсіз 
іп ігаск-апсі-йеісі, з \ у і т т іпд апсі ро\\'ег1іГііп§, 

9о._12іь рагаїутрісз 

апсі зЬооїіпд) Геаіигесі а зІаЬІе сіеуеіортепі Го11о\уіпд 
іЬе дго\УІпд сіупатісз оГ тесіаіізіз Ггот еагііег Рагаїут-
рісз [14, 17-19]. З о т е зіисііез іпсіісаіе іЬаІ, Гогіпзіапсе, 
іЬе гесогсіз іп р0\уег1ііїіпд сотреіі і іопз Ьауе іпсгеазесі 
1.5-2 і ітез Гог іЬе Іазі 20 уеагз [5, 7, 19]. ТЬезе зіисііез 
риі ап етрЬазіз оп іЬе іпйиепсе оГ зисЬ Ґаеіогз аз іЬе 
кіпсі апсі ІЄУЄІ оГ сІізаЬіІіІу, Ігаіпіпд апсі сотреіі і іуе 
Іоасіз, апсі гедепегаїіоп теазигез. ТЬе питЬег оГ пе\у 
Рагаїутріс апсі \УОГ1С1 гесогсіз зеї аі іЬе 12іЬ Рагаїутріс 
С а т е з іп АіЬепз ехсеесіесі аіі ехресіаііопз. Рід. 2 ЗЬО\УЗ 

ап іпсгеазе іп іЬе питЬег оГ гесогсіз зеї Ггот іЬе 2000 
Зусіпеу Рагаїутрісз (280) Іо іЬе АіЬепз Рагаїутрісз (752). 

Ап апаїузіз оГіЬе сіізІгіЬиІіоп оГ\УОГ1С1 апсі Рагаїут-
ріс гесогсіз ЬеІ\уееп іЬе 9,ь апсі 121Н Рагаїутрісз ЗЬО\УЗ 

іЬаІ т о з і гесогсіз \уеге зеї іп Ігаск-апсі-йеісі апсі з\\ і т -
т і п д ЄУЄПІЗ. Іп оіЬег зрогіз, зисЬ аз сусііпд, ро\уег1і-
Гііпд, агсЬегу апсі зЬооїіпд, іЬе циапіііу оГ гесогсіз зеї 
\уаз зідпійсапііу 1О\УЄГ, аз гейесіесі іп іЬе 1О\УЄГ питЬег 
оґ ЄУЄПІЗ іп іЬезе зрогіз. 

Іпієгезііпд сопсіизіопз сап Ье сігашп Ггот іЬе сотра-
гізоп оґіЬе питЬег оГ\УОГ1С! апсі Рагаїутріс гесогсіз зеї 
аі іЬе 9Й-12"1 Рагаїутрісз. Аз ЗЬО\УП іп Рід. З, іЬе пит-
Ьег оГ\УОГ1СІ гесогсіз зеї іп іЬе т о з і тесіа1-\уіппіпд зрогіз 
(Ігаск-апсі-йеісі, з \ у і т т і п д апсі ро\уег1ійіпд) ехсеесіесі 
іЬе питЬег оГРагаІутріе гесогсіз зеї сіигіпд іЬезе Сатез. 
ТЬе 12'ь Рагаїутрісз ЬгоидЬі а сЬапде іп іЬіз Іепсіепсу: 
іЬе питЬег оГРагаІутріе гесогсіз (399) \уаз зідпійсапііу 
дгеаіег іЬап іЬе питЬег оГ \УОГ1СІ гесогсіз (266). 

ТЬе сіупатісз оГсоггеїаііоп ЬеІ\уееп іЬе питЬег оґ 
\УОГ1С1 апсі Рагаїутріс гесогсіз іп Ігаск-апсі-іїеісі, ро\уег-
Іійіпд, сусііпд, зЬооїіпд, агсЬегу апсі оіЬег гесогсі-зеї-
ііпд зрогіз роіпіесі Іо іЬе сіеаг сіотіпапсе оГ Ігаск-апсі-
-йеісі апсі з \ у і т т і п д ЄУЄПІЗ аі іЬе 9,ь-12"1 Рагаїутрісз 
( Г і р 4 7 ) . Г>игіпг7 іЬеяо Рагаїуінріен, 37 5 0 1 <, о Г иіі 

УУОГІСІ гесогсіз \УЄГЄ зеї іп Ігаск-апсі-йеН апсі 32^18% іп 
з \у ітт іпд . \¥ЬаІ із іпієгезііпд, 96% оГаіі \УОГ1<І гесогсіз 
зеї аі іЬе 9,ь Рагаїутрісз іп ВагсеІопа (1992) ЛУЄГЄ Ігаск-
-апсі-йеісі апсі з \ у і т т і п д гесогсіз. Оигіпд іЬе Гоїіоу/іпд 
Рагаїутрісз іЬе регсепіаде оГІгаск-апсі-йеісі апсі з\уіт-
т і п д гесогсіз дгасіиаііу сіесііпесі: 10"1 Рагаїутрісз -
93%, 1 1 л - 85% апсі 12 Й -79%, \УЬІСЬ сап Ье ехріаіпей 
Ьу іЬе гесіисесі питЬег оґІгаск-апсі-йеісі апсі з \у ітт іпд 
ЄУЄПІЗ, Ьу іЬе аіЬІеіез' ЬідЬег ІЄУЄІ оґ Ігаіпіпд іп оіЬег 
гесогсі-зеекіпд зрогіз апсі сотреііііопз, аз шеіі аз Ьу 
іЬе іпсіизіоп (зіпсе іЬе 11,ь Рагаїутрісз) оГ Іеп \уоте-
п'з ро\Уєг1іПіпд ЄУЄПІЗ. 

ТЬе Рагаїутріс ехрегіепсє апсі Іііегаїиге ЗЬО\У іЬаІ 
іЬе оЬзегуаЬІе гарісі іпсгеазе іп іЬе питЬег оГ шогісі 
апсі Рагаїутріс гесогсіз аі іЬе 12й Рагаїутріс С а т е з 
іп АіЬєпз (2004) \уаз саизесі Ьу т а п у Ґаеіогз. 

О У Є Г іЬе гесепі уеагз, а зідпійсапі іпсгеазе Ьаз аізо 
Ьееп поіесі іп Ігаіпіпд апсі сотреііі іує Іоасіз іп аіі Ра-
гаїутріс зрогіз [3, 8,20]. Зіисііез ЗЬО\У іЬаІ іпіііаііу іЬе 
дго\уіЬ іп Ігаіпіпд апсі сотреіі і іуе Іоасіз \уаз Ьазесі оп 
іЬеіг атоипі , \уЬегеаз аі ргезепі, Рагаїутріс Ігаіпіпд 
сопсііііопз аге т и с Ь сіозег Іо сотреііі іуе сопсііііопз іп 
Іегтз оГ іЬеіг іпіепзіїу. її зЬоиІсі Ье зігеззесі іЬаІ оиг апсі 
оіЬег аиіЬогз' зіисііез ЗЬО\У іЬаІ іЬе атоипі оГ Ігаіпіпд 
Іоасіз іп сіійегепі Рагаїутріс зрогіз уагіез сіерепсііпд 
оп іЬе іпсііуісіиаі зрогі, іЬе аіЬІеІез' сіізаЬіІііу сіазз, іЬе 
ргерагаїіоп ІЄУЄІ апсі оіЬег Ґаеіогз [6, 17, 20]. 
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«гагИ гесогсіз Рагаїутріс гесогсіз 

Рі§иге 4. ТЬе регсепіаде оґ \уогМ апсі Рагаїутріс гесогсіз 
іп ігаск-апсі-ііеісі (1), 5 \у ітт іп§ (2), ро\уег1ійіп§ (3) 
апсі оіЬег зрогіз (4) с!игіп§ іііе 9"1 Рагаїутріс Оатез 

иогМ гесогсіз Рагаїутріс гесогсіз 

Рі§иге 5. ТЬе регсепіа§е оґ шогісі апсі Рагаїутріс гесогсіз 
іп Ігаск-апсі-їїеІсЗ (1), з \у ітт іп§ (2), росуегіійіпд (3) 
апсі оіЬег зрогіз (4) сіигіпц іЬе 10,ь Рагаїутріс Сатез 

«оіісі гесогсіз Рагаїутріс гесогсіз 

Рі§иге 6. ТЬе регссп(а«е оґ\уогкі апсі Рагаїутріс гесогсіз 
іп Ігаск-апсі-ііекі (1), з \у і тт іп§ (2), ро\УЄГІійіп§ (3) 
апсі оіЬег зроПз (4) с1игіп§ іЬе 1 1 Р а г а ї у т р і с Оатез 

»огИ гесогсіз Рагаїутріс гесогсіз 

Рі§иге 7. ТЬе регсеп1а§е оґ \УОГ1СІ апсі Рагаїутріс гесогсіз 
іп Ігаск-апсі-йеісі (1), з \у ітт іп§ (2), рочусгІіГііпц (3) 
апсі оіЬег зрогіз (4) сіигіп§ іЬе 121Ь Рагаїутріс Оатез 

Аі ргезепі, іЬе Ігаіпіп§ Іоасі іп з о т е сІізаЬІесІ зрогіз 
апсі сотреііііопз атоипіз Іо 1000 Ігаіпіп§ Ьоигз (оґ 
тоге) \УІ ІЬІП опе тасгосусіе [5, 7]. Оиг еагііег зіисііез 
[19, 20] ЗЬО\УЄСІ, ґог ехатріе , іЬе іпіепзіїу оґ 1гаіпіп§ 
оґ а Ґоиг-ііте Рагаїутріс, зеуеп-ііте ЧУОГІСІ апсі ЄІЄУЄП-

- І іте Еигореап ро\УЄГ1іґІіп§ сЬатріоп Кузгагсі Тота -
згечузкі (Роїапсі) іЬаІ атоипіесі Іо 25-30 Іопз сіигіп» 
опе 1гаіпіп§ зеззіоп. Иехі Іо іпіепзіїу, аізо іЬе питЬег 
оґ рге-сотреііііоп ігаіпіп§ зеззіопз Ьаз іпсгеазесі, е.§. 
іЬе питЬег оґ Ігаіпіп» та їсЬез іп іЬе Ііаііап Ргоґеззіо-
паї \\Тіеє1сЬаіг ВазкеїЬаІІ Ьеа§ие іпсгеазесі Іо 40-50 
\уііЬіп опе тасгосусіе [11, 15]. 

АпоіЬег ехріапаїіоп оґ іЬе гарісі § Г О \ У І Ь іп зе11іп§ 
іЬе УУОГІСІ апсі Рагаїутріс гесогсіз сіигіп§ іЬе АіЬепз 
О а т е з О Ґ 2 0 0 4 із іЬе пагго\уіп§ оґ зрогіз зресіаіігаїіоп 
оґ сІізаЬІесІ аіЬІеІез, шііЬ іЬе ехсерііоп оґ зууіттегз. 
В є і \ у є є п 1 9 7 0 апсі 1 9 8 0 , сІізаЬІесІ аіЬІеІез изиаііу Юок 
рагі іп 5 -7 сііґґегепі сотреіі і іопз, оґіеп іп сііґґегепі 
зрогіз. Тосіау, зисЬ уегзаіііііу із ехігеглеіу гаге [5, 7, 
12, 13, 16]. 

ТЬе пехі ґасіог аґґес1іп§ сІізаЬІесІ зрогіз сотреііііопз 
іп іЬе ргезепі регіосі оґ Рага їутріс сіеуеіортепі із 
иІі1І2Іп§ іЬе теапз апсі теїЬосіз оґ Ьеііег зрогіз еґй-
сіепсу. А1оп§ іЬе іпсгеазе іп 1гаіпіп§ апсі сотреіі і іуе 

Іоасіз, аз \УЄ11 аз изіп§ з о т е ех1га-1гаіпіп§ ґасіогз, іЬе 
пе\у Ігаіпіпд т е а п з апсі теїЬосіз епЬапсе іЬе асіарІаЬі-
Іііу оґіЬе Ьосіу, аз \УЄ11 аз а11о\у геасЬіп§ ап оріітаїїу 
Ьі§Ь зрогіз ІЄУЄІ , апсі, иііітаїеіу, зе11іп§ а \уогИ гесогсі. 
ТЬе оріітаї сотЬіпаїіоп оґ 1гаіпіп§ апсі сотреііііуе 
Іоасіз \ У І І Ь ге§епегаІіоп апсі геЬаЬіІіІаІіоп оґ сіізаЬІесі 
аіЬІеІез іпсгеазез іЬе циаіііу оґіЬе аіЬІеІез' зрогіз гезиііз 
апсі ехіепсіз іЬе І і т е оґіЬеіг рагіісіраііоп іп Рагаїутріс 
зрогіз. Рог іпзіапсе, ТгізЬа 2огп, а УЗ з \у і ттег \ У І І Ь 

У І З І О П і тра ігтепі , \УОП 42 тесіаіз сіигіпц Й У Є сопзеси-
І ІУЄ Рагаїутріс Оатез . Ап оиІ8Іапсііп§ РоїізЬ ро\уег-
Ііґіег Кузгагсі Тотазгехузкі Іоок рагі іп ЙУЄ Рагаїутрісз, 
луіппіп§ опе З І ІУЄГ апсі ґоиг §оИ тесіаїз. 

ТЬе яиаіііу оҐ зрогіз едиіртепі апсі ґасіїіііез аізо 
ехегі ап іпйиепсе оп асЬіеуіп§ Ьі§Ь гезиііз іп сіізаЬІесі 
зрогіз. ТЬе 1еасііп§ \уогк1 К.&0 сотрапіез Ьауе СІЄУЄ-

Іоресі зрогіз еяиіртепі оґ Ьі§Ь яиаііґу, зисЬ аз тиіі і-
ригрозе ргозіЬезез оґ 1і§Ьі і і іапіит \уЬее1сЬаігз [3, 5, 
7 ,9 , 14]. ТаЬ. 2 З Ь О \ У З іЬе ІесЬпо1о§іса1 рго§гезз зі§пі-
йсапсе ґог іЬе арріісаііоп оґ Іііапіит \уЬее1сЬаігз апсі 
тиіііригрозе ргозіЬезез іп зрогіз ґог іЬе сіізаЬІесі. 

Аз сап Ье зееп, т е п сотреіесі іп 57 апсі шотеп іп 
29 \уЬее1сЬаіг ЄУЄПІЗ сіигіпд іЬе 12,ь Рагаїутріс Оатез . 
ПезеагсЬегз зЬо\у іЬаІ зрогіз гезиііз іп \уЬєе1сЬаіг с о т -
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ТаЬІе 2. ТЬе питЬег оґшЬееІсЬаіг апсі поп-\уЬее!сЬаіг Ігаск-апсі-йеісі сотреііііопз сіигіпд іЬе 11"' Рагаїутріс Сатез 

Тгаск-апсІ-ГіеІсІ сотреііііопз 
Меп \Уотеп 

Тоїаі №>п-\уЬее1сЬаіг \¥Ьее1сЬаіг Моп-\уЬее1сЬаіг \УЬсе1сЬаіг 
сотреііііопз сотреііііопз сотреііііопз сотреііііопз 

Сусііс 130 
Зреесі-зІгепдіЬ 77 
Миііі-сіізсірііпе зрогіз (репІаіЬІоп) 8 
Тоїаі 215 

61 
27 

5 
93 

28 
27 

2 
57 

22 
13 

1 
36 

19 
10 

29 

ТаЬІе 3. \¥іппсгз' гезиііз аі Сію 10іК-12"' Рагаїутрісз іп зеїесіесі Ігаск-апсІ-йеМ, зшітт іпд , апсі рочусгіііїіпц ЄУЄПІЗ, 

апсі гезиіі ґогесазіз іп іЬезе ЄУЄПІЗ ҐОГ іЬе 12іЬ Рагаїутріс Оатез 

100т гип Ьоп§]итр ТЬГО\УЗ ( т ) 5 0 т з \у ітт іпд (з) Ро\уег1іІЇіп§ (к§) 

Рагаїутріс Меп \ ¥ о т е п Меп ^ о т е п Меп Меп Меп 
Сатез 

Т і ї Т12 Т53 Т36-38 Т42^16 Т56-58 Т36-38 38 35 Ііпсіег ОУЄГ Т і ї Т12 Т53 Т36-38 Т42^16 Т56-58 Т36-38 Ргее зіуіе Васкзігоке 56 к 8 100 кд 

АІІапІа 1996 11.66 13.65 14.45 5.74 5.70 26.84 45.54 28.84 39.95 177.5 237.5 
Зусіпеу 2000 11.69 12.61 15.59 5.73 5.55 31.58 43.84 27.96 39.20 192.2 237.5 
АіЬепз 2004 11.37 12.51 15.04 6.06 5.02 31.73 51.31 26.84 36.75 185 250 
Веуіпд 2008 11.22 11.85 15.63 6.16 4.74 34.78 52.62 25.88 35.43 192.5 254.2 

Т - ігаск-апсі-йеісі аіЬІеіісз, 8 - з\\'іпітіп§ 

реііііопз ог \УІІЬІП іЬе сіаззез оґ атриіее аіЬІеІез \УІІЬ 

агіійсіаі ІітЬз сіерепсі аз т и с Ь оп іЬе ІЄУЄІ О Ґ зрогіз 
ргерагаїіоп аз оп іЬе яиаіііу оґіЬе е^иіртеп^. Арріуіпд 
іЬе таї ї іетаї ісаі ециаііоп оґ гедгеззіоп іп ґогесазііпд 
зрогіз гезиііз Ьаз аізо Ьееп ап іпієгезііпд сіеуеіортепі 
іп Рагаїутріс зроПз. Оезріїе іЬе геїаііуеіу ЬідЬ зіаііз-
Іісаі іпассигасу, іЬе рпуесіесі гезиііз т і д Ь і ЗЄГУЄ аз 
сегіаіп ра ї їетз Іо Ье аііаіпесі Ьу сІізаЬІесі аіЬІеІез. 

ТаЬ. З ЗЬО\УЗ а рго]есІесі іпсгеазе іп іЬе гезиііз іп 
зеїесіесі Ігаск-апсі-йеісі, з \ у і т т і п д апсі ро\Уєг1іґІіп§ 
ЄУЄПІЗ. Аізо, а сіесгеазе іп іЬе гезиііз іп \уЬее1сЬаіг 
ЄУЄПІЗ апсі \Уотеп'з Іопд]итр із зєеп. А зіті їаг оЬзег-
уаііоп сап Ье тасіе \УІІЬ геґегепсе Іо оіЬег ЄУЄПІЗ \УІ ІЬ 

теазигаЬІе гезиііз, \УЬІСЬ ІЗ іпсіісаііуе оґ І Ь Е сопзіапііу 
дго\УІпд сотреііііуепезз іп Рагаїутріс зрогіз. 

Сопсіизіопз 

І .ТЬе Ьізіогісаі сіеуеіортепі оґРага їутріс С а т е з 
із СІІУІСІЄСІ іпіо іЬгее зіадез, ґеаіигіпд сііґґегепі сіізІгіЬи-
Ііопз оґ зрогіз апсі ЄУЄПІЗ, аз \УЄ11 аз сііґґегепі сіаззій-
саііопз оґ іЬе рагіісіраііпд сІізаЬІесі аіЬІеІез. ТЬе т о з і 
гесепі регіосі із сЬагасІегігесІ Ьу а зІаЬіІіІу іп іЬе Рага-
їутріс ргодгат апсі арріісаііоп оґ іЬе ґипсііопаї сіаззі-
йсаііоп, \уЬісЬ а11о\уз аіЬІеІез ґ гот сііґґегепі сНзаЬіІіІу 
дгоирз Іо рагіісіраіе іп сііґґегепі сотреііііопз. 

2. ТЬе ргезепі регіосі оґ іЬе Рагаїутріс Оатез сіе-
уеіортепі ґеаіигез іпсгеазесі сотреііііуєпезз. ТЬіз із 
сопйгтесі Ьу іЬе дго\УІпд питЬег оґ соипігіез \УЬОЗЄ 

аіЬІеІез \УОП Рагаїутріс тесіаіз іп уагіоиз сотреііііопз. 
ТЬе Ігасііііопаї Іеасіегз іп Рагаїутріс зрогіз \УЄГЄ геріасесі 
Ьу аіЬІєІєз ґгот СЬіпа, Ш т а т е , Ігац, Едурі апсі оіЬег 
соипігіез \уііЬоиІ апу ргеуіоиз Рагаїутріс ехрегіепсе. 

З-Иеш зрогіз ргерагаїіоп теїЬосіоІоду, іпсгеазесі 
Ігаіпіпд апсі сотреіі і іує Іоасіз, аз \УЄ11 аз ЬеИєг зрогіз 
еяиіртепі апсі изіпд ехіга-ігаіпіпд ґаеіогз Ьауе зідпі-
йсапііу аГГесІесі іЬе питЬег оґ шогИ апсі Рагаїутріс 
зрогіз гесогсіз зеї аі іЬе 12й' Рагаїутріс С а т е з іп АіЬепз 
іп 2004 (іЬгее і і т є з т о г е іЬап аі іЬе 11"' Рагаїутріс 
О а т е з іп Зусіпеу). 

4. ТЬе рпуесііопз іпсіісаіе іЬаІ іЬе ішуог сіеуеіор-
тепіа і Ігепсіз оґіЬе Рагаїутріс зрогі \УІ11 Ьє таіпіаіпесі 
аі іЬе 13іЬ Рагаїутріс О а т е з іп Веуіпд іп 2008. №\У 
ІесЬпоІодіез апсі ЄҐҐЄСІІУЄ теїЬосіоІоду іп сІізаЬІесі 
зрогіз Ігаіпіпд \УІ11 сопііпие Іо Ьауе а дгеаі ітрасі оп 
іЬе Рагаїутріс О а т е з ґигіЬег сіеуеіортепі. 
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