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Bölmə EF4:  Təlim: Bitki örtüyündə yanğınları lokallaşdırmaq üçün əl alətlərinin 
tətbiqi  

 
  
Giriş: 
  
Bu təlim materialı EF4 Bitki örtüyündə yanğınların lokallaşdırılması üçün Eurofire Səviyyə 
2 kvalifikasiya standartına xidmət edir.  

Bu sənəd bitki örtüyündə yanğınların idarə olunması məqsədilə əl alətlərindən istifadə 
etməsi tələb olunan insanlar üçün nəzərdə tutulur. Bu təlim yanğının idarə olunması 
əməliyyatlarının asan, risk səviyyəsi, mürəkkəblik və yanğın dinamikasının alçaq və 
operatorun birbaşa nəzarət altında olduğu hallar üçün nəzərdə tutulur.  

Yanğının idarə olunması üsulları ilə bağlı olan bütün milli və yerli qanunlara əməl 
edilməlidir. Bundan əlavə yerli sahibkarlarla məsləhətləşmək və hər hansı əməliyyat baş 
vermədən öncə onların razılığını almaq tələb olunur.  

Bu bölmə üzrə təlim rəsmi təlim, yönləndirmə və fərdi göstəriş metodları əsasında təmin 
olunur. Özü-öyrənmə yalnız materiallar barədə bilmə və onları anlama ilə 
məhdudlaşdırılmalıdır və praktiki olaraq tətbiq olunmur. Bu üsul yalnız birbaşa nəzarət 
altında həyata keçirilməlidir.  

Bu bölmə üzrə nəzərdə tutulan/idarə olunan öyrənmə müddəti  10-20 saatdır. 

Eurofire pilot layihədir. Təlim materialı mövcud prosesin bir hissəsi kimi qiymətləndirilir. 
Hesabat forması www.euro-fire.eu veb ünvanında qeyd olunur.  

Bu material üzrə hədəf auditoriya yanğın xidmətləri, kənd təsərrüfatı, meşəçilik, ovçuluq, 
təbiətin mühafizəsi, təbii otlaqlar və istirahət məkanlarının idarə olunması işində çalışan və 
meşə yanğınlarının idarə olunmasında tam yaxud yarım-ştat əsaslı rolu olan insanlardır. 

  
EuroFire kvalifikasiya standartları ilə əlaqə 

Eurofire kvalifikasiya standartına istinad öyrənmədən ehtimal olunan nəticələri tam şəkildə 
anlamaq üçün yerinə yetirilməlidir. Standartların bölmələri aşağıdakılardır: bölmənin adı, 
elementin adı (adları), əsas söz və ifadələr, zəruri bacarıqlarınız, bu elementin əhatə 
dairəsi və bilmək və anlamaq tələb olunan elementlər. Bütün Eurofire kvalifikasiya 
standartları üçün köməkçi materiallar təlimin verilməsinə müvafiq yanaşmaya təkan 
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məqsədilə hazırlanmışdır. Müvafiq hədəf auditoriyaya uyğun olaraq həmin materiallar 
uyğunlaşdırıla yaxud dəyişdirilə bilər. Bu bölmə üzrə öyrənmə materialı standartlardakı 
bütün öyrənmə hədəflərinin əhatə olunmasını təmin etmək məqsədilə digər bölmələr üzrə 
köməkçi materiallarla birlikdə istifadə olunmalıdır. 

Hər bir Avropa Birliyi ölkəsində xüsusi Səhiyyə və Təhlükəsizlik qanunvericiliyi kimi irəli 
sürülən müxtəlif Avropa Birliyi Təhlükəsizlik Göstərişləri mövcuddur. Bu qanunvericilik iş 
yerlərinin təhlükəsizliyini və səhiyyə durumunu yaxşılaşdırmaq, işlə bağlı qəzaların və 
xəstəliklərin qarşısını almaq üçün hazırlanmışdır. Olduğunuz yer, agentlik yaxud təşkilat 
üçün bütün zəruri təhlükəsizlik qanunvericiliyi, riskin idarə olunması siyasətləri və 
qaydalarına əməl olunmalıdır. 
 
İlkin (pre-rekvizit) öyrənmə: 
  
EF 1 – Bitki örtüyü  yanğını yerində gördüyünüz işlər özünüzə və digərlərinə qarşı olan 

risklərin azaldılmasını təmin etməlidir.  

EF 2 – Bitki örtüyü yanğınını lokallaşdırmaq üçün bütün üsul və taktikalar tətbiq 
olunmalıdır.  

Könüllü (eyni zamanda icra olunan) öyrənmə: 
  
EF 3 – Bitki örtüyü yanğınları zamanı heyət və rəhbərlərlə ünsiyyət qurulmalıdır.  

EF 4 – Bitki örtüyü yanğınlarının lokallaşdırılması üçün əl alətləri tətbiq olunmalıdır 

EF 5 – Təzyiqli sudan istifadə etməklə meşə yanğınları lokallaşdırılmalıdır. 
 
Təlimin məqsədləri: 
  

• Bitki örtüyündə yanğına nəzarət fəaliyyətlərini lokallaşdırmaq üçün əl alətlərinin 
hazırlanması  

• Əl alətlərindən istifadə etməklə bitki örtüyündə yanğın fəaliyyətlərinin 
lokallaşdırılması əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi  

 
Əsas İfadələr və sözlər: 

Lövbər nöqtəsi, Nəzarət xətti, Əl alətləri, alışmanın tipi, bitki örtüyünün tipi, Yanğının tipi  

Tətbiq: 

Əl alətləri yanğının idarə olunması əməliyyatlarında istifadə olunur. Səviyyə 2 təlimində 
aşağıdakı fəaliyətlər əhatə olunmalıdır: 

• Birbaşa həmlə 
• Nəzarət xəttinin qurulması  
• Qalıqların təmizlənməsi  
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Yanğın söndürmə əməliyyatlarında bəzi standart əl alətləri çox səmərəli hesab edilir. Əl 
alətləri adətən yanğın zolağının qurulması üçün istifadə edilir. Müxtəli yanma 
materialllarına görə müvafiq alətlərin seçilməsi çox vacibdir. Alətlərin Bəziləri çox funksiyalı 
istifadəyə yararlıdır, bəziləri isə yalnız konkret tapşırıqlar üçün nəzərdə tutulur.  

Onlar qazma alətləri, şaberlər, kəsici alətlər, yanğını boğmaq üçün kürək alətləri və 
püskürtmə alətləridir. Hər bir alətin xüsusi tətbiq sahəsi vardır. 

Cədvəl 1: Alətlərin tipləri 
 
Qazma  Şaberləmə Kəsmə Püskürtmə Yanğını boğma  
Kürəkcik 
Bel 
Toxa 
Gorgui 

Dırmıq 
Kərki 
McLeod kərki 
Gorgui 

Balta 
Balta-kirkə 
Gorgui 
Sleşer 
Oraq 

Bel çantası Yanğın kürəyi 
Bel 
Kürəkcik 

 
  
 Yanğın söndürmə metodları 

  
Oksigen təchizatının dayandırılması – Temperaturun azaldılması – Yanacaq materialının 
kənarlaşdırılması  
  
Yanğının söndürülməsi üçün üç metod mövcuddur və onların hər biri Yanğın 
üçbucağını sındırmaq üçün nəzərdə tutulur. Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək 
mümkündür: 

1. Yanğını boğmaq üçün oksigen təchizatının kəsilməsi  
2. Yanğını soyutmaq üçün temperaturun aşağı salınması  
3. Yanğını yoxsullaşdırmaq üçün yanma materialının yanğın cığırından təmizlənməsi  
4. Yanğının söndürülməsi məqsədilə bu metodların cəmindən istifadə edilməsi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Şəkil EF2 2.4 Pozulmuş yanğın üçbucağı (yanma materialı) 

OKSİGEN (HAVA) 

YANĞIN 

İSTİLİK 
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Qazma, kəsmə və şaberləmə kimi işləri əhatə edən əməliyyatlar istiliyi yanan 
materiallardan ayırmaqla yanğın üçbucağını sındırır. Püskürtmə işləri yanğının 
soyudulması, qumla boğma isə oksigenin kənarlaşdırılması ilə xarakterizə olunur.  
 
 
Cədvəl 2: Alovun uzunluğu, taktikalar, üsullar üzrə təlimat  

Alovun uzunluğu Xüsusiyyəti 

0 – 0.5 

 

Yanğınlar adətən öz-özünə sonur  

 
0.5 – 1.5 

 

Yanğının gücü azdır.  

Yanğının lokallaşdırılması üçün əl alətlərindən istifadə oluna 
bilər   

 
 

1.5 – 2.5 

 

Əl alətləri ilə birbaşa həmlə üçün münasib deyildir. Yanğın çox 
sürətlidir. Təzyiqli su yaxud buldozerlər tələb oluna bilər. 
Yandan/paralel həmlə tövsiyə olunur  

 

2.5 – 3.5 

 

Yanğın, nəzarət zolağından birbaşa hücum üçün çox sürətlidir. 
Vertolyotlar yaxud möhkəm qanadlı  təyyarələr tələb oluna bilər. 
Lokal alov uzunluğundan asılı olaraq yandan/paralel hücum 
tələb olunur   

 
 

 

3.5 – 8 

 

Çox sürətli yanğındır 

Yanğının əksi istiqamətində alışma və qarşılıq yanğın 
yaradılması əsas yanğını məhv edə bilər. Lokal yanğın 
uzunluğundan asılı olaraq yandan və paralel həmlə tələb olunur.  

 

8m+ 

 

Həddən artıq yüksək xarakterli yanğın 

Müdafiə strategiyaları tövsiyə olunur 

 
 
 
*İşıqlandırılmış xanalar birbaşa yaxud dolayı həmlələrlə əl alətlərinin təbiqinin mümkün 
olduğu hallarda, alovun uzunluğunun dərəcəsini göstərir.  

Təsadüfi yanğınlar zamanı yanğın söndürmə prosesi dörd mərhələdən ibarət olur. Bu 
mərhələlər adətən nokdaun, mühafizə zolağının qurulması, lokallaşdırma və qalıqların 
təmizlənməsi və patruldur. 

 
• Nokdaun yanğının intensivliyinin azaldılması, yanğının yayılması sürətinin 

azaldılması yaxud dayandırılmasına yönəldilən ilkin yanğın söndürmə işləridir.  
Təsadüfi yanğının ehtimal olunan təhlükəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasını 
hədəfə alır.  

• Nəzarət zolağının qurulması – yanğının perimetri ətrafında nəzarət xəttinin 
qurulması, və yanğının genişlənməsinin məhdudulaşdırılması ilə xarakterizə olunur. 

• Yanğının lokallaşdırılması o deməkdir ki, nəzarət xətləri genişləndirilib və yanğını 
genişlənməsi üçün hər hansı şərait mövcud deyildir  
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• Yanğının qalıqlarının təmizlənməsi və patrul yanğın lokallaşdırıldıqdan sonra 
başlayır və təkrar alışma ehtimalı olmayana qədər yanğın olan ərazinin 
söndürülməsi ilə xarakterizə olunur. Yanğın perimetri ətrafında patrul yanğının 
nəzarət xətlərindən kənara çıxmamasını təmin edəcəkdir. Bu mərhələ başa 
çatdıqdan sonra yanğın tam söndürülmüş hesab edilir.  
  

Yanğının söndürülməsi əməliyyatlarının hər biri digərləri kimi eyni cür əhəmiyyətlidir. 
Əsas məsələ təkrar alışmanın qarşısını almaqdır. Qarşısı alınması tələb olunan 
mühüm təhlükələr mövcuddur. Söndürülmüş hesab edilən ərazilərdə təkrar alışmanın 
baş verməsi, küləyin səbəb olduğu yanğın irəliləmiş heyəti  qorxuda bilər. Digər bir 
misal isə nəzarət xətti yaxınlığında isti yanğın ocaqlarının alovlanması və yanğın 
zolağını keçməsidir.  
 
Sağlamlıq: 

Yanğın söndürmə əməliyyatları zamanı əl alətlərindən istifadə gərgin bir işdir və bunun 
üçün operatorun güclü, cəld, sağlam və səbirli olması tələb olunur.  

Əl işləri üçün tələb olunan sağlamlıq səviyyəsi üzrə təşkilatın təlimatlarına əməl etmək 
tələb olunur. 

Əl alətləri 

Hər bir əl aləti ən səmərəli yolla konkret nəticəni əldə etmək üçün nəzərdə tutulur. Çox 
vaxt müxtəlif alətlərlə dəstədə işləmək daha münasib hesab edilir, çünki bu yolla müxtəlif 
bitki növləri və torpaq şəraitlərinin öhdəsində gəlmək daha çox mümkündür.  

Bir çox alətlər bir neçə məqsədlər üçün istifadə oluna bilər, xüsusilə Mak Laud qəlbir 
kürəkcik və  Gorgui aləti 

Əl alətlərinin tətbiqi bu yanacaq tipləri üçün mühasib hesab edilir: kiçik ağaclar, kollar, 
budaqlar, otlar, qalıqlar, köklər və torf bataqlıq. 

Yanğının lokallaşdırılması zamanı seçilmiş əl alətlərinin təsviri və istifadə qaydası: 
 
Axe / Brush Hook: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1.1 Oraq 
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Şəkil 1.1a Balta 

 
Balta və sleşer bitki örtüyünun arası ilə ilkin cığırın təmizlənməsi və yanğının 
qalıqlarının təmizlənməsi əməliyyatlarında istifadə edilir. Onlar aşağıdakı məqsədlər 
üçün istifadə oluna bilər: 
  

• Kiçik ağacların kəsilməzi, budaqların təmizlənməsi  
• Qısa bitkilərlə ilə örtülmüş ərazinin təmizlənməsi  
• Yanan kömürün və şalbanların kənarlaşdırılması və onların soyudulması 
• Ağac kəsiklərinin təmizlənməsi  

Bu alətlərin bağqa məqsədlərlə istifadə olunmaması və istifadədən sonra itilənməsi ilə 
bağlı müvafiq tədbirlər görülməlidir.  

Metal plitəli yanğın kürəyi: 

Metal plitəli yanğın kürəkləri aşağıdakı məqsədlərlə istifadə olunur: 

• Aşağı intensivliyə malik yanğınları yanğın kənarından birbaşa həmlə ilə 
söndürülməsi 

• Çox vaxt yanğına yandan həmlə zamanı tətbiq olunur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1.4 Yanğın kürəyi burma başlıqlı 
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Şəkil 1.4b Yanğın kürəyi – ilgək başlıqlı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Şəkil 1.4c Yanğın kürəyi – metal plitəli 
  
Yanğın kürəyi uzun düz tutacağa birləşdirilmiş rezin, plastik yaxud metal materialdır. 
Istifadəçi kürəyin burma tərəfi ilə alovun üzərinə vurur və bununla yanğına oksigen 
verilməsinə mane olur. Yanğından yayılan istilik məsafə artdıqca azalır. İstilik ayrılmasını 
minimum endirmək üçün uzun tutacağın (dəstəyin) olması mühüm hesab olunur.  

Yanğın kürəyi yüngül “lövhələrlə” və ya onu  yanğının üzərinə yaxud kənarı ilə sürüyərək  
istifadə olunur. Kürəyin möhkəm və şaqulu istiqamətdə hərəkət etdirilməsi isti qığılcımların  
canlanmasına,  və söndürmək əvəzinə yanğının genişlənməsinə səbəb ola bilər.  

Əgər dəstə müştərək və həmahəng şəkildə lövhə başlıqlı kürəklərdən istifadə edərsə,  bu, 
yüngül yanacaq materialı (misal üçün ot) üçün münasib hesab edilir. Alternativ olaraq, 
ilgək başlıqlı kürəklərlə zərbələri növbələşdirməklə, yaxud qazıma hərəkətləri ilə işləmək 
səmərəli ola bilər.  
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Müxtəlif tipli yanğın kürəkləri yerli bitki və yanğın tiplərinə uyğun olaraq təkmilləşdirilmişdir. 
Düz başlıqlı yanğın kürəkləri ot üzərində daha effektivdir. Ilgək başlıqlı və metal lövhəli 
kürəklər kol materialları üçün münasib hesab edilir.  

Lakin yanğın kürəyinin seçilməsi zamanı diqqətli olmaq tələb olunur, çünki bu alət hər 
hansı vəziyyətə uyğun layihələndirilmir. Xüsusiyyətlər digər bir vəziyyətdə qeyri-effektiv ola 
bilər. Misal üçün qazıma zəncirləri olan ilgək başlıqlı və düz lövhə başlıqlı kürəklərdən ot 
üzərində istifadə etmək məqsədəuyğun deyildir, çünki yanan qığılcımlar tutuşur və onlar 
yanğının yayılmasına səbəb olur. rezindən hazırlanmış düz başlıqlı yanğın kürəkləri yana 
bilər, daha intensiv kol yanğınlarında yanğını boğmaq əvəzinə daha da havalandıra bilər. 

Alovlar əl alətlərinin istifadəsi üçün münasib, Cədvəl 2-də verilən hədlərdən (1.5 m) yuxarı 
olarsa,  işi dayandırmaq, tətbiq olunan alətləri və taktikaları təkrar yoxlamaq tələb olunur. 
Təkrar yoxlama tələb edən digər hallar isə şəraitin quru olması ilə əlaqədardır. Belə 
vəziyyətlərdə, kürəklər və bel çantasında daşınan püskürtmələrdən birlikdə istifadə etmək 
daha effektiv hesab edilir. Digər ən effektiv üsul isə yanğın kürəklərinin tam qarşısında 
olan bitki üzərinə suyun püskürdülməsidir. Bu çox zaman yanğının intensivliyini azaldır və 
nəticədə yanğın kürəkləri belə yanğınların öhdəsindən gəlməkdə yardımçı olur.  

 

Qazma, qazıma  və kəsmə alətləri  

Çəkic  / Toxa / Kərki 

Çəkic və toxa yanğının söndürülməsi üçün istifadə oluna bilən meşəçilik alətləridir. Kərki 
xüsusi yanğın söndürmə alətidir. Bu alətlər aşağıdakı ərazilər üçün münasib hesab edilir: 
ot tayaları, qayalar, tir-şalban, köklər və torf. Onlar yanğın söndürmə prosesinin 4 
mərhələsində istifadə olunur. 

Bu alət aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunur: 
  

• Aşağı intensivliyə malik yanğınlara birbaşa və yandan həmlə  
• Orta və yüksək intensivliyə malik yanğınlara paralel və dolayı həmlə  
• Yanğın zolaqları və nəzarət xətlərinin bitkilərdən, budaqlardan, bitki qalıqlarından, 

köklərdən və torfdan təmizlənməsi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1.2 Çəkic 
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Şəkil 1.2a Toxa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şəkil 1.3 Kərki 

  
Dırmıq: 
  
Bunlar, yüngül yanma materialları, ağac qabığı və bitki qalıqları üçün münasib 
dırmıqlama, qaşıma və doğrama alətləridir. Dırmıq bir tərəfdən dırmıqlama üçün 
dişlər və kəsmə, doğrama və mineral qrunta qədər qaşıma üçün itilənmiş ucdan 
ibarətdir.  
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Şəkil 1.5 MakLeod Dırmıq-kərki 

 
 
 “Gorgui” toplama aləti 
  
“Gorgui” toplama aləti müstəsna olaraq təsadüfi yanğınların söndürülməsi üçün 
layihələndirilmişdir. O, Kərki, dırmıq, balta və kirkə kimi alətlərin funksiyalarını 
özündə cəmləşdirir. Bu səbəbdən o həm qazır, qaşıyır və kəsir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şəkil 1.6 Gorgui Toplaa aləti 

 
Bu alətin ən mühüm xüsusiyyəti onun çoxfunksiyalı olmasıdır. O yanğınsöndürmə 
zamanı istifadə olunan alətlərin bütün funksiyalarını bir ümumi alətdə cəmləşdirir və 
bu səbəbdən müxtəlif bitki tipləri və torpaq şəraitlərində istifadə oluna bilir.  
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Bel çantası: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1.7 Bel çantasında su püskürdən 
 

Bel çantası içində 20 litr su olan səyyar püskürtmə nasosudur. Çiyin kəmərləri onun 
kürəkdə daşınmasına yardımçı olur. Onun içində əllə idarə olunan təzyiqli nasos vardır ki, 
bunun sayəsində su şırnaq yaxud püskürtmə üsulu ilə vurula bilər. Ən müasir bel 
çantalarında bərk deyil daha elastik konteynerlər vardır. Yanğın zonasında bel çantasını 
aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə etmək mümkündür: 
  

• Aşağı intensivliyə malik yanğına birbaşa həmlə 
• Yanğın kənarına yaxın nəzarət xətti quran, əllə çalışan dəstəyə köməklik 
• Yanğının qalıqlarını təmizləməkdə köməklik  

  
Əllə tutulan hissədə uzaq məsafəyə suyu şırnaqla vurmaq, yaxud yaxına suyu 
püskürtmək üçün, tənzimlənə bilən ucluq vardır.  
  
Maye püskürdəni kürəyə yerləşdirərkən, diqqətli olmaq lazımdır. Əgər mümkündürsə, bir 
“yoldaşdan” xahiş edin sizə kömək etsin kələ-kötür yerlər yaxud sıldırım yamaclarda 
işləyən zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki burada büdrəyərək və yıxılaraq tarazlığı 
itirmək təhlükəsi mövcuddur.  

  
Bitki yanğınlarının lokallaşdırılması fəaliyyətləri üçün əl alətlərindən istifadə  
Alətlərin yoxlanması, itilənməsi və ehtiyatla istismarı  

  
Əl alətini hər zaman əlinizə alarkən, onun yararlı vəziyyətdə və istifadəsinin  
təhlükəsiz olmasını yoxlayın. Alətin bütün hissələrin boş, qırıq yaxud sınıq 
olmamasına əmin olmaq üçün bütün hissələri yoxlayın. Kəsici hissənin iti olmasına 
əmin olun. Alətin düzgün yığılmasını və alətin müvafiq şəkildə istifadə oluna bilməsi 
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üçün tələb olunan bütün elementlərin yerində olmasını yoxlayın. Başlığı torpağa 
dirəməklə və möhkəm və aşağıya doğru təzyiq etməklə tutacağı yoxlayın. Tutacaq 45 
dərəcəlik bucaq altında olmalıdır.   
  
Əksər əl alətləri yeyə ilə əldə itilənməlidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Şəkil 2.1 Kürəyin təmiri 

 
 

• Əl alətlərini itiləyən zaman hər zaman müvafiq qaydalara əməl 
etmək və düzgün təhlükəsizlik alətindən istifadə etmək tələb 
olunur.  

• Əl alətlərini itiləmək üçün qoruyuculu düz yeyədən istifadə edin 
• Əlcək geyinin  
• Bütün gedişləri yeyə ilə irəliyə doğru edin və hər bir gedişdə 

yeyəni eyni bucaqda tutun  
• Sabit təzyiq tətbiq etməklə uzun və hamar gedişlər edin və 

geriyə gediş zamanı təzyiqi azaldın  
• Balta, Kərki, dırmıqları itiləyərkən, yeyələmə  istiqaməti gözdən 

kənara doğru olmalı və zədə ehtimalı azaldılmalıdır.  
• Istifadələr arasında yeyəni dəmir şotka yaxud yeyə təmizləyən 

ilə təmizləmək lazımdır. 
• Kənarları yapışqan lentlə qorumaq lazımdır. Bu, saxlanma 

müddətində ucların qorunmasına köməklik edəcəkdir. Saxlanma 
zamanı alətlərin qorunması məqsədilə həm də qutular, köhnə 
yanğın şlanqları, üzlüklər, köhnə kameralar,  konveyer kəməri 
istifadə oluna bilər.  

• Alətləri nəqliyyat vasitəsinə yığan zaman qoruyucu vasitələrin 
düzgün təmin olunmasına və müvafiq şəkildə yerləşdirilməsinə 
əmin olun. Əgər onlar təyyarədə daşınarsa, onların müvafiq 
şəkildə bərkidilməsinə əmin olun.  

sıxac 
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Əksər alət tutacaqları taxtadan hazırlanır. Çünki taxta daha yüngül, möhkəm, istifadəsi 
asan və ucuzdur. Taxta tutacaqların istismar müddətini uzatmaq və istifadəçinin 
təhlükəsizliyini təmin etmək üçün, tutacaqlar müvafiq qaydalara uyğun saxlanmalıdır.  

  
• Tutacaqlar hamar olmalı, qabarıqlar, qırıqlar və çatlar olmamalıdır. Kələ-kötür 

tutacaqlar hamarlanmalı və qoruyucu kimi yüngül örtüklü qaynadılmış kətan yağı ilə 
emal edilməlidir. Alətin tutacağını boyamaq yaxud laklamaq olmaz.  

• Alətlərin təkrar istifadəsindən öncə, əyilmiş, çatlamış, qırılmış və ya hər hansı 
zədəyə malik tutacaqlar dəyişdirilməlidir. Bəzi alətlərin tutacaqları metaldan, lifli 
şüşədən yaxud sintetik materialdan ola bilər.  

• Alət başlıqları tutacaqlara bərkidilməlidir. Tutacaqları başlıqlara bərkitmək üçün 
metal pazlar istifadə olunmalıdır.  

 
  
Əl alətlərinin daşınması zamanı: 
  

• Alətlər yerə paralel olmaqla bədənə yaxın daşınmalıdır.  
• Alətləri çiyin üzərində aparmaq olmaz. Əgər aləti fırlatsanız, kiməsə dəyə bilər, 

yaxud sürüşsəniz, o ciddi zədələrə səbəb ola bilər.  
• Sıldırım hissədə gəzərkən aləti yamaca doğru istiqamətdə daşımaq lazımdır. Əgər 

bu vəziyyətdə olsanız, ayağınız sürüşərsə alətin üzərinə deyil təpənin üzərində 
yıxılarsınız.  

 
 
 
Təhlükəsizlik 

Əl alətləri sadə və səmərəlidir, lakin ehtiyatsız şəkildə istifadə olunarsa, təhlükəli ola bilər.  

Zədələnmə riskini azaltmaq üçün: 

  
1. Hazırlıq 

 
• İş üçün müvafiq alətdən istifadə edin  
• Tutacaqların möhkəm olmasına həmçinin hər hansı qırıqların olmamasına əmin 

olun. Zədəli alətlərdən istifadə etməyin.  
• Kəsici yanların iti olmasını təmin etmək üçün yeyədən istifadə edin. Küt alətlər 

qeyri-effektiv və təhlükəli hesab edilir.  
• İstifadə olunmayan zaman kəsici ucları örtmək lazımdır  

 

2. İş sahəsinə gediş 
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• İlk öncə tutacaqları ötürün  
• Tapşırıq zonasına aləti apararkən 3 metr aralı durun  
• Alətin başlıq hissəsini öndə, kəsici ucunu isə bədəndən aralı, tutacağın tarazlıq 

nöqtəsini tutmaqıa alətləri daşıyın  
• Daşıma zamanı alətləri qoruyun  

 
3. Əl alətlərindən təhlükəsiz istifadə  

 
• Alətləri nəzərdə tutulan məqsədlər üzrə istifadə edin.  
• ən azı 3 metr aralıda işləyin. arxa çevrənin və təsir zonasının təmiz olmasını 

yoxlayın. 
• Aləti fırladan zaman maneə yarada bilən çıxıntılı kənarları təmizləyin  
• Təpəlik tərəflərdə xüsusilə ehtiyatlı olun. 
• İstifadə olunmayan zaman aləti üzü aşağı, naşlıq hissəsi torpaqda olmaqla 

saxlayın.  

 
  

4. Əl alətlərindən səmərəli istifadə  
  

• Tutacaqdan möhkəm yapışın və dayaq nöqtələrini təmin edin.  
• Aləti fırlatmaq üçün təbi tarazlıqlı vəziyyətdən istifadə edin  
• Dizlərini əyərək və əl alətini bədəninizə tərəf çəkərək hərəkətə başlayın  
• Tutacağın ucundan bir əlinizlə möhkəm yapışın  
• Digər əlinizlə, qaldırma və yuxarıya doğru fırlatma hərəkətləri zamanı tutacağın 

başlığa yaxın hissəsindən yapışın  
• Arxaya fırlatma gücünüzü yoxlayın ki, tarazlığınızı və dayağınızı itirməyəsiniz  
• Aşağıya doğru fırlatma zamanı, tutacağı başlıqdan aralı tutun və hər iki əlinizlə 

möhkəm saxlayın  
• Başlığı arzu olunan təsir nöqtəsində dəqiq yerləşdirmək üçün bütün səylərinizi 

cəmləşdirin  
• Hər hansı uğursuzluğa yol verməmək üçün münasib vaxt və üsulu tətbiq edin  
• Qazımaq, toxalamaq və dırmıqlamaq üçün eyni hərəkətlər tələb olunur, lakin əl 

alətləri bədəndən öndə saxlandığı üçün az hərəkət tələb olunur.  

 
  
5. İstifadədən sonra 
  

• İstifadə olunmayan zaman kəsici uclar örtülməlidir  
• Alətlər elə yerləşdirilməldiir ki, üstünə çıxma kimi hallara rast gəlinməsin  
• Anbara yerləşdirmədən öncə alətin istismara yararlılığını yoxlamaq lazımdır  
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Nəzarət Xətti / Yanğın zolağının qurulması 
 

Nəzarət xətti mövcud təbii yanğın divarları üzərində inşa olunmuş və yanğının 
lokallaşdırılması üçün nəzərdə tutulan yanğın sərhədləri üçün istifadə olunan kompleks 
termindir. Mövcud nəzarət xətlərinə misal olaraq axar çaylar, göllər, gölməçələr, qayalar, 
seyrək yanacaq materialı, yollar, kanallar, yaxud daha öncə yandırılmış (soyuq) yanğın 
zolağını göstərmək olar.  

Yanğın zolağı istənilən təmizlənmiş zolaqlara yaxud nəzarət xəttinin bir hissəsinə deyilir. 
Burada qazıma yaxud mineral qrunta qədər qazma üsulu ilə yanan materiallar təmizlənir. 
Yanğın zolağı iki məqsəd üçün qurulur: yanğın zolağı və genişlənən yanğın arasındakı 
yanacaq materiallarını təmizləmək məqsədilə alışdırmaq üçün “təhlükəsiz zolağın” 
yaradılması; və yanmış zonanın yanmamış zonadan təcrid olunması. Əsas məqsəd yanan 
materiallarda yanğının genişlənməsinə mane olan boşluğun yaradılmasıdır. Əl alətlərindən 
yaxud mexaniki avadanlıqlardan istifadə etməklə yanğın zolağını inşa etmək olar.  
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 Şəkil 3.1 Yanğın zolağının qurulması – Yanacağı aşağıya torpağa doğru ayırma  
  
Hər bir nəzarət xətti lövbər nöqtəsində başlamalıdır. Bu, qurulmuş nəzarət zolağının 
sonundan yanğının alışmasına mane olan alçaq yanacaq materialının (yəni yol yaxud 
iz, qayalıq ərazi, əsas çay yaxud artıq yanmış torpaq) olan mövcud zonadır. Əgər 
yanğının intensivliyi artarsa, Lövbər nöqtəsi yanğın söndürənlər üçün təhlükəsiz 
zonanı təmin etməlidir.  
 
Yanğın zolağının qurulması üzrə əsas üsul: 3 – 8 yanğın söndürən aşağıdakı işlərin yerinə 
yetirilməsi üçün dəstə şəklində işləyir: 
 
Mərhələ Fəaliyyət 
  
1 Bitki örtüyü torpaq səviyyəsində kəsilməlidir 

2 Kəsilmiş bitki örtüyünü yanğın sərhədindən uzaqlaşdırmaq lazımdır  

3 Yerüstü yanma materialları təmizlənməlidir  

4 Kömür təbəqə kəsilməlidir  

5 Kömür material təmizlənməlidir.  

6 Mineral qrunta qədər təmizlənmə işi aparılmalıdır 

  
Yanğın zolağının dəstə ilə qurulması  
  
Yanğın zolağının qurulması üçün dəstənin bir hissəsi kimi işləyərkən, dəstənin 
tərkibinə daxil olan hər bir şəxs zolağı mineral qrunta  qədər qazma üçün  bitki 
örtüyünü yaxud digər yanacaq materialını kəsir, qazır yaxud toplayır (bax şəkil 3.2). 
 
 
  

hündürlük 

Mineral 
torpaq 
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Şəkil 3.2 Əl alətlərindən istifadə etməklə yanğın zolağınının qurulması 

  
Əməliyyatın müxtəlif hissələrində müxtəlif alətlər istifadə olunur. İlkin olaraq kələ-
kötür cığırlar kiçik ağaclar, kollar və budaqlardan təmizlənir. Daha sonra faktiki 
yanğın zolağı mineral qrunt üzərində qurulur. Materiallar yanğına ən yaxın olan 
yanğın zolağının sərhədlərindən kənara doğru təmizlənməlidir.  
  
Bəzən ağacların və böyük bitki örtüyünün kəsilməsi üçün mişar istifadə olunur. Yalnız 
bu sahədə ixtisaslaşmış və müvafiq kvalifikasiya almış şəxslər mişardan istifadə 
etməlidir. Zəncirli mişara yaxın işləyərkən minimum 2 ağac uzunluğunda təhlükəsiz 
işçi məsafə  saxlanmalıdır. Yerə yaxın material kəsmək üçün zəncirli mişardan 
istifadə edərkən 5 m məsafə saxlamaq tələb olunur. e 1Dəstənin tərkibində olan 
sonuncu şəxs yanğın xəttinin düzgün qurulmasını yoxlamalıdır. Yanğının həmin 
zolaqdan keçməməsinə əmin olmaq üçün xətti yoxlamaq lazımdır. Bütün müddət 
ərzində əməkdaşlarla, dəstə rəhbəri ilə və digər qrup üzvləri ilə  düzgün əlaqənin 
yaradılması tələb olunur.  
  
Yeraltı yanacaq materiallarını qazmaq və onlarının davamlılığını aradan qaldırmaq 
tələb olunur. Normalda əsas yerüstü yanğın ilk növbədə nəzarət xəttinə çatır. Lakin,  
nəzarət xəttini aşan, yavaş alışan yeraltı yanğınların qarşısını almaqla köklər yaxud 
digər üzvü maddələrdən keçərək qazıntını mineral qrunta qədər həyata keçirdiyinizə 
əmin olmaq  lazımdır.  
 
 
 
  

Xəttin istiqamətini 
müəyyənləşdirir. 

Xətti boşaldan 
qrup. 

YOXLAMA 

Qrup rəhbəri 
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Şəkil 3.3 Yanğın zolağının qurulması  - Yanacağın kəsilməsi/ayrılması və yanacağın 
tüstüsüzləşdrilməsi  

  
Yanğın zolağının eni 
  
Yanğının alışmasına təsir edən hər bir element yanğının saxlanması və 
lokallaşdırılması üçün tələb olunan xəttin eninin müəyyən olunması zamanı nəzərə 
alınmalıdır. Yanğın nə qədər sürətlə alışarsa, nəzarət xətti də bir o qədər enli 
olmalıdır. Yanğın zolağının enini müəyyən edən altı faktor mövcuddur: 
  

• Yanacaq materialı – Yanacaq materialının növü, onun hündürlüyü, 
sıxlığı, ölçüsü və şəraiti yanğın zolağının enini təyin edəcəkdir. 

• Maillik və topoqrafiya – Əgər yanğın zolağı yamacda alışan yanğından 
yuxarı inşa olunmalıdırsa, yamac sıldırımlaşdıqca, xətt enlənməlidir. 
Çünki yanğın daha sıldırım yamaclarda daha sürətlə və çox intensiv 
şəkildə alışır. Əgər yanğın zolağı yamacda alışan yanğından aşağıda 
qurulmalıdırsa, zolağın eni maillik əsasında deyil xəndək qazılması 
tələbi əsasında təyin olunur. Yamac nə qədər sıldırım olarsa, xəndək bir 
o qədər dərin və geniş olmalıdır. Fırlanan yanan materialın yanğın 
zolağını keçməsinə mane olmaq üçün xəndək qazılması tələb olunur.  

• Hava şəraitləri – hava şəraitləri yanğının intensivliyinə təsir edir. 
Yanğın nə qədər çox alışarsa, xətt bir o qədər enli olmalıdır 

• Lokallaşdırılması tələb olunan yanğın hissəsi – Yanğın sürətlə 
alışır, yanğının mərkəzində alovlar çox uzundur. Yan hissələr nisbətən 
aşağı intensivliklə yanır. Bu, əsas hissədə yanğın zolağının enli olması 
zərurətini yaradır.  

• Yanğını ölçüsü nəzarət altındadır – Böyük yanğının yaratdığı istilik 
miqdarı yanğının lokallaşdırılması üçün tələb olunan zolağın eni ilə 
əlaqədardır. Yanğın genişləndikcə, zolaq da genişlənir.  

• Soyutmanın mümkünlüyü – Əgər yanan materialı soyutmaq üçün su 
varsa, yanğın zolağının eni azaldıla bilər.  

  
  

Tullantılar 

Mineral 
torpaq 

Köklər/torf 
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Cədvəl 4: Yanğın zolağının eni ilə bağlı təlimat  
 
 
Yanan materialın tipi Təmizlənmiş ərazinin eni  Mineral qruntda en  
Ot/məhsul 0.5 – 1 m 0.5 – 1 m 
Kol 1 – 3.5 m  0.2 – 1 m 
Tir-şalban 6 m  1 m 
Torf/köklər 0.5 m 0.5 m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3.4: Nəzarət xəttinin eni 

 
Cədvəl 5: Yanacaq materialının yanğın zolağının eninə təsiri  

 
Faktorlar Xüsusiyyətləri 

Yanma materialının növü  Bəzi yanma materiallarının tərkibində neft 
olduğu üçün onlar daha çox alışır. Yanğın 
böyüdükcə nəzarət xəttinin eni də 
genişləndirilməldir.  

Yanma materialının hündürlüyü və sıxlığı Yanma materialının hündürlüyü və sıxlığı 
artdıqca alovlanma da sürətlənir və nəzarət 
xəttinin enlənməsi tələb olunur  

Yanma materialının ölçüsü  Yanma materialı ağırlaşdıqca (misal üçün 
şalban, ağır budaq, və yoğun köklü qalıqlar) 
asan alışmır. Lakin alışdıqdan sonra onlar 
uzun müddət güclü yanır. Bunun üçün 
nəzarət xəttinin geniş olması tələb olunur.  

Yanma materialının vəziyyəti  Yanma materialının vəziyyəti (ölü yaxud 
canlı yada quru olması) yanğının 

Ağaclar 1 ½ x hündürlüyün azaldılması 

Otlar 1 ½ x hündürlük  
Qısaldılma və aradan qaldırma 

Kollar 1 ½ x hündürlük  
Qısaldılma və aradan qaldırma 



 
 

20 

intensivliyinə təsir edir. Yanma materialı nə 
qədər quru olarsa, o daha tez alışacaq və 
yanğının intensivliyi artacaqdır. Yanğın 
yarada bilmək üçün yanğın zolağı 
genişləndirilməlidir.  

 
Yanğın zolağının yeri  
Yanğın zolağının yeri normalda Dəstə Rəhbəri tərəfindən müəyyən edilməlidir. O, öz 
növbəsində aşağıdakıları nəzərə almalıdır: 
  

• Yanğın zolağı harada yerləşdirilməlidir? 
• Onun eni nə qədər olmalıdır? 
• Hansı metod istifadə olunmalıdır? 
• Yanğının qurulması və saxlanması üçün kifayət qədər yanğınsöndürmə 

ehtiyatı varmı?  
• Yanğının yayılma sürəti və intensivliyi  
• İrəlidə nə vardır? 
• Yanğın söndürmə briqadası üçün asan yol  
• Mövcud yanğın divarları  
• Bitki və ərazinin tipi  

  
Sizin həmlənizin müvəffəqiyyəti çox vaxt yanğın zolağının harada 
yerləşdirilməsindən və onun qurulması metodundan asılıdır.  
  
Ağır yanma materialı və sıldırım yamaclardan uzaq durmaq lazımdır. Yanğın 
sərhədləri düzgün formada olmadıqda, sərhədi davam etdirmək yerinə düz yanğın 
xəttini kəsmək lazımdır.  
 
Yanğın zolağının effektivliyi yanacaq materialının tipi və ərazi ilə əlaqədar onun 
yerindən asılıdır:  
İrəlidə nə olduğunu bilmək lazımdır  Yanğın zolağından qabaqdakı şəraitlərdən 

xəbərdar olmaq dəstənin səylərinin boşa 
çıxmasının qarşısını alır.  

• Hər zaman irəlini araşdırmaq 
lazımdır  

Ən aşağı müqaviməti olan yol seçilməlidir  Vaxt çox önəmlidir və enerjini qorumaq 
lazımdır.  

• Adətən zolağın qurulması zamanı ən 
önəmli faktor mineral qrunta qədər 
dərinlikdir.  

• Dayaz üzvi təbəqələrin olduğu 
əraziləri tapmaq lazımdır 

Mövcud maneələrdən (yanğın divarları) 
istifadə edilməlidir 

Çaylar, izlər, yollar yaxud təbii seyrək 
yanacaq materialları – bunlar vaxta qənaət 
etməyə və effektivliyi artırmağa kömək edir  

Ağır yanacaq materialından uzaq durmaq 
lazımdır  

Mümkün olarsa, yanğın zolağı ağır yanacaq 
materialları və yanğın arasında 
yerləşdirilməlidir  

Sıldırım yamaclardan uzaq olmaq lazımdır  Materialın yayılmasını dayandırmaq üçün 
xəndək dərin və enli olmalıdırsa – bəzi 
səylərə qənaət edilə bilər  

Yanğın sərhədi boyu dalanlar kəsilməlidir.  Yanğının qeyri-müntəzəm şəkildə 
genişlənməsi alışmamış yanacaq 
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materialından ibarət meydança yaradıbsa, 
yanğının bir kənarından digərinə ən asan 
yol tapılmalıdır. Yanmamış yanacaq 
alovlandırıla bilər və bununla yanğın 
zolağının ümumi uzunluğu azaldıla bilər.  
           

Ümumi qaydaların icmalı   
• Bitki örtüyü ətraf bitki örtüyünün hündürlüyünün 1.5 mislinə bərabər və/yaxud əsas 

yanğının ehtimal olunan alov uzunluğunun 2.5 misli enində təmizlənməlidir 
• Torpağın mineral qatının üzə çıxarılması üçün qazılan xəndəyin eni 30-60 sm 

olmalıdır.  
• Sıx bitki örtüyü ilə örtülmüş ərazilərdə təmizlənməli zolağın eni daha böyük 

olmalıdır.  
• Güclü yanğınlarda, yanacaq zolağının effektivliyinin təmin olunması üçün yerüstü 

yanacaq materialının böyük hissəsinin təmizlənməsi tələb olunur.  
• qazılan mineral qruntun  yanğın zolağından yanğına əks istiqamətdə yayılması, 

yanğın zolağının daha da enləndirilməsi üçün faydalıdır.  
• Yanğın sərhədində yanğın zolağının qurulması zamanı bütün yanmamış köklər və 

budaqlar yanğından kənar bir yerə və bütün toplanmış səth materialları alovlanan 
əraziyə yığılmalıdır. (bu qığılcımların alov tutumayan əraziyə tərəfə yayılması 
ehtimalını azaldır.) 

• Əgər yerə yaxın olmayan yanacaq materiallarının alışma təhlükəsi mövcuddursa, 
ağacların alçaq budaqları kəsilməli və xəttin hər iki tərəfində bir neçə metr uzağa 
daşınmalıdır.  

  
Yanğın zolağının qurulması zamanı yadda saxlanması tələb olunan məqamlar  
 

• İlk öncə yanğının yayılma təhlükəsi olan ərazilərdən başlayın (misal üçün, yanğın 
ocaqları) 

• Mümkün hallarda, yanğın zolağının qısa qurulması tələb olunur. İti bucaqlara yol 
verməyin  

• Mövcud təbii və süni yaradılmış divarlar misal üçün, çığırlar, qılıclar, çaylar və s. 
istifadə olunmalıdır.  

• Mümkündürsə, yanğın zolağını sıx və ağır yanacaq materialı olan yerlərdə deyil 
açıq ərazilərdə qurun  

• Gündəlik külək istiqamətlərinə diqqət yetirin  
• Mümkün olan hallarda, yanğın zolağını müvafiq şəkildə qurmaqla daha təhlükəli 

yanacaq materiallarından (küləyin qırdığı ağaclar, yaxud ağac qırıqları) uzaq olun  
• Əgər hər bir yanğın ocağı ətrafında ayrıca yanğın zolağının yaradılması mümkün 

olmazsa, çox sayda yanğın ocağı olan əraziləri dairəyə alın  
• Fırlanan yanacaq materiallarını tutmaq üçün V-şəkilli xəndək qazın  
• Tir-şalbanların yanğın zolağına doğru fırlanmasının qarşısını almaq üçün onları 

yamaca paralel çevirin  
• Maneələrdən xəbərdar olun 
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• Onlar alışa bilən və davamsız ola bilər  
• Zolaqlar yanan qol budaqlı ağaclardan kənarda qazılmalıdır ki, düşən zaman, 

həmin ağac yaxud uçan qırıqlar yanğın zolağı perimetrinin daxilinə düşsün.  
• Əgər ağacı yıxmaq mümkün olmazsa, ona yaxın olan bütün yanacaq materialları 

təmizlənməlidir.  
• Yanğın zolağının bölmələrini əlaqələndirməklə, nəzarət zolağının qurulması başa 

çatdırın və mümkün olan hallarda yanğının yayılmasına qarşı mövcud maneələrlə 
birləşdirin.  

 
Yanğının qalıqlarının təmizlənməsi və kəşfiyyat-yoxlama  
  
Yanğının qalıqlarını təmizləmək yanğın baş verdikdən sonra onu söndürməkdir. Ərazini tərk 
etmədən öncə yanğının tamamilə söndürülməsinə əmin olmaq lazımdır.  

Yanğın qalıqlarının təmizlənməsi ilə tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı əl alətlərindən istifadə 
tələb olunur.  

Əgər yanğını yanğın perimetri çərçivəsində “saxlamaq” mümkün olarsa, kəşfiyyat-yoxlama işi 
dərhal başlamalıdır.  

  
Kəşfiyyat-yoxlama  
  

• Bütün duyğu orqanlarından (görmə, eşitmə, qoxu bilmə və toxunma) istifadə 
etməklə, qalan yanğını aşkar edin. Yeraltı yanğınlara xüsusilə fikir vermək tələb 
olunur 

• Kənardan içəriyə doğru işləməklə, ilk öncə yanğının yanğın zolağını keçib-
keçməməsini yaxud keçmək üzrə olmasını yoxlayın, daha sonra yanğın zolağı 
daxilində müvafiq endə olan torpaqda yanğın tam söndürülünə qədər içəri doğru 
hərəkət edin.  

• Yoldaşlıq şəbəkəsindən istifadə edin və dəstə şəklində əlaqə saxlayın  
• Nəzarət kəşfiyyat işləri zamanı isti yanğın ocaqları yaxud torpaq yanğınların əmələ 

gətirdiyi dəliklər üzərinə addım atmayın  
• Quru mövsümlərdə kəşfiyyat-yoxlama işlərini ən azı 48 saat davam etdirin və 

xüsusilə külək başlarsa, mütəmadi olaraq əraziyə baş çəkin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineral 
torpaq 
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\Şəkil EF2 1.15a Közərən yeraltı yanğın təhlükəsi 
Qalıqların təmizlənməsi 
  
Qalıqların təmizlənməsi əməliyyatlarının əsas prinsipi yanğını mümkün qədər tez bir 
zamanda soyutmaq və söndürməkdir. Bu, çətin, çirkli lakin vacib bir işdir. Yanğın 
üçbucağının sındırılması ilə bağlı hər üç metod istifadə olunur: istiliyin yanacaq 
materialından ayrılması, yanacaq materialının soyudulması və oksigen təzhicatını 
dayandırmaq üçün döymə. Yanğın zolağının təkmilləşdirilməsi əməliyyatları da 
faydalı ola bilər. 
  
Qazma, qazıma, kəsmə, püskürtmə və döyəcləmə alətlərindən istifadə etməklə yanğın 
zolağında içəriyə doğru iş: 
  

• Yanacaq zolağından qalan yanacaq materialının təmizlənməsi: ölü odunun, qismən 
də yanmış ot, kol və yaxınlıqdakı bitki örtüyünün təmizlənməsi  

• Köklərin yanğın zolağını keçməməsinə əmin olmaq məqsədilə yanğın zolağının 
yoxlanması  

• Yanğın zolağına yaxın yanacaq materiallarının yanıb qurtarmasına şərait 
yaratmaqla yaxud onları alışdırmaqla və sona qədər yandırmaqla təmizlənməsi  

• Yanğın zolağı yaxınlığındakı yanğın ocaqlarının söndürülməsi  
• Yüksək, yanmaqda olan küllərin kəsilməsi  
• Yavaş yanan materialın yanğın zolağından uzaqlaşdırılaraq yanmış əraziyə 

yığılması 
• Yavaş yanmaqda olan küllərin qazılması, külün və yeraltı yanğınların yanma 

prosesinin dayandırılması. Daha sonra su ilə yaxud qruntla soyudulması 
• Şalbanlar, gövdələr, köklərin hər hansı daxili yanğın prosesi ilə yoxlanması  
• İsti yanğın ocaqlarını digər yanacaq materiallarından təcrid etmək üçün mineral 

qrunta qədər qazıntı aparılması 
• Yanğını boğmaq və soyutmaq üçün su və əl alətlərindən birlikdə istifadə  
• Bəzi materialların fırlanaraq yanğın zolağına düşməməsi üçün onların yamaclara 

atılması  
• Ərazini tərk etmədən öncə istiliyin yoxlanması 

 
 

Zolağın yeri və qurulması ilə bağlı xülasə* 
  
Yanğın zolağının yeri barədə təlimat  
  
Yalnız aşağıda qeyd olunanları nəzərə almaq şərti ilə xətti yerləşdirin: 

  
• Heyətin təhlükəsizliyinin təmin olunması  
• Xətti yanğından kifayət qədər məsafədə yerləşdirməklə, yanğının 

tamamlanması, yanıb bitməsi və ehtimal olunan yayılma sürəti və 
dinamikasında saxlanması  

• Qüvvələrin zolaqlar qurmasına və həmçinin digər tələb olunan işləri 
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görməsinə (misal üçün güclü alışma vəziyyətləri baş vermədən öncə qırılmış 
ağacların yıxılması və yandırılması) imkan yaratmaq üçün kifayət qədər 
vaxtın təmin olunması  

• Xəttin mümkün qədər qısa və düz olması. Topoqrafiyadan istifadə etmək 
daha məqsədəuyğundur.  

• Aşağıdakı yollarla nəzarət üçün ən asan marşrutlardan istifadə olunması  
- Praktikliyin qorunması  
- Həddən çox ərazi yaxud ehtiyatın dəyərinin qurban verilməməsi 

• Yanğın zonasından mümkün təhlükələrin kənarlaşdırılması, xətlər və 
təhlükələr arasında kifayət qədər təhlükəsiz məsafənin təmin olunması  

• Xətdə köndələn kəsiklərə və iti döngələrə  yol verilməməsi  
• Mövcud təbii və süni yaradılmış maneələrdən istifadə olunması  
• Xəttin qurulması üçün, mümkün hallarda ağır avadanlıqlardan istifadə 

olunması  
• Yanğın ocaqların sayı çox olduqda və onlarla fərdi yanğınlar kimi 

davranmaq Mümkün olmayan hallarda, ərazinin dairəyə alınması  
• Ətraf mühit təsirləri və idarənin siyasətinin nəzərə alınması  
  

Yanğın zolağının qurulması ilə bağlı təlimatlar 
  

• Xətti tələb olunandan artıq enli etmək olmaz. Bitki örtüyünün hündürlüyü nəzərə 
alınmalıdır.  

• Bütün xətlər mümkün yerlərdə mineral qrunt təbəqəsinə qədər təmizlənməlidir.  
• Yanmamış xəttin materialı yanğın zolağından kənara çıxarılmalıdır.  
• Kömürə dönmüş yaxud yanmış materiallar yanmış zona daxilində toplanmalıdır.  
• Yanğından aşağı sıldırım yamacda fırlanan materialın yığılması üçün xəndək 

qazılmalıdır. Yaxınlıqdakı yanğını çirkab yaxud su ilə söndürməklə xəttin effektivliyi 
artırılmalıdır.  

• Xətdən kənarda olan yanmamış, korlanmış şalbanlar, kötüklər çirkab və su ilə 
örtülməlidir.  

• Əgər vaxt varsa, küləyin qırdığı ağaclar aşırılmalı və yığılmalıdır.  
• Şəraitin təhlükəsizliyi nəzərə alınmaqla, yanğın zolağı yanğın sərhədlərinə yaxın 

inşa olunmalıdır.  
• Nəzarət xətti varsa, yanğın zolağını yandırın (əgər qanunvericiliyə əsasən icazə 

verilirsə) 
• Yanğın zolağını dağlıq zonada qurarkən, xətt birləşdikdən sonra yuxarıdan aşağıya 

doğru yanğın aparılmalıdır   
• Mümkün hallarda bir ayağını  

 
*Mənbə: “USA fireline handbook 3, PMS 410-1” dan (ABŞ yanğın zolağı təlimat kitabçası) 
çıxarışlar  
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Məsuliyyətdən İmtina bəyanatı 
 

 
 
  
Yuxarıda qeyd olunan məlumatların (“Məlumat”) dəqiqliyinin və Beynəlxalq Yanğın 
Xilasetmə Xidmətləri və Kənd Ərazilərinin İnkişafı Təşəbbüsləri (The International 
Association of Fire and Rescue Services and Rural Development Initiatives 
Ltd) Şirkətinin Ümumdünya yanğın Monitorinq Mərkəzi (“EuroFire Partnyorları” ilə 
birlikdə) tərəfindən qəbul edilmiş mövcud düzgün normaya əsaslanmasının təmin 
olunması uğrunda bütün mümkün səylərdən istifadə edilmişdir.   
  
Məlumatlar yalnız ümumi məlumatlandırma məqsədləri üçün verilir və xüsusi 
məqsədə əsaslanması tələb olunan hər hansı faktı əhatə etmir. Məlumat hər hansı 
üzv qrupların daxili qaydaları, normativləri yaxud tövsiyələri və müvafiq peşəkar 
orqanların məsləhəti ilə birlikdə istifadə olunmalıdır. Bu qaydanı oxuyan hər bir fərd 
yaxud qrupun əsas öhdəliyi konkret fəaliyyətlə bağlı hər hansı risklərin tam nəzərə 
alınmasını təmin etməkdir.  
  
EuroFire Partnyorları və onların müvafiq işçiləri yaxud vasitəçiləri məlumatlarda 
rast gəlinən hər hansı səhvlər, buraxılmalar yaxud yanlış cümlələr, o cümlədən 
sözügedən məlumatlara inamaqla əlaqədar olaraq, hər hansı şəxsin  məruz qaldığı 
itki, zərər yaxud narahatlıq ilə bağlı hər hansı öhdəlik (qanunvericilik əsasında irəli 
sürülən maksimum həcmdə) daşımır. 
  
[məlumatlar müəllif hüquqları və əqli mülkiyyət qanunları ilə qorunur və əksi yazılı 
olaraq ifadə olunmazsa yaxud razılaşdırılmazsa, məlumatları müvafiq bəyanat 
əsasında, şəxsi, qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə etmək mümkündür.] 
  
Məlumatın təminatı və ondan istifadə Şotlandiya qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
tənzimlənməli və şərh olunmalıdır. Məlumatın bütün istifadəçiləri hər hansı 
məlumat yaxud ondan istifadə ilə əlaqədar yaranan istənilən iddia və ya digər 
məhkəmə işlərini Şotlandiya Məhkəmələrinin  yurisdiksiyasına təqdim etməlidir. 
 

 

 


