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Giriş: 
 
 

Bu təlim materialları EF 6 Bitki örtüyü yanğınlarında ocaq qalama üsullarının tətbiqi 
EuroFire 2-ci səviyyə kvalifikasiya standartına dəstək xarakteri daşıyır.  

Bu sənəd bitki örtüyü yanacaqlarının alışdırılması üçün əl ocaq qalama avadanlıqlarından 
istifadə etməsi tələb olunan insanlar üçün hazırlanmışdır. Xarakterik vəziyyətlər aşağıda 
təsvir olunur. Ocaq qalama əməliyyatı sadədir, riskin səviyyəsi, mürəkkəblik və yanğının 
dinamikası aşağıdır və operator birbaşa nəzarət altındadır. 

Ocaq qalama üsulları tənzimlənə bilən fəaliyyətdir. Ocaq qalama üsulları ilə bağlı olan 
bütün milli və yerli qanunlara əməl olunmalıdır. Bundan əlavə yerli sahibkarlara 
məsləhətlər verilməsi və ocaq qalama başlamazdan öncə onların razılığının əldə olunması 
tələb olunur.  

Bu bölmə üzrə təlim rəsmi təlim, yönləndirmə və fərdi göstəriş əsasında təmin olunur. Özü-
öyrənmə üsulu yalnız materiallar barədə bilik və onların başa düşülməsi ilə 
məhdudlaşdırılmalıdır və təcrübi olaraq tətbiq edilməməlidir. Bu proses birbaşa nəzarət 
altında saxlanmalıdır.  

Bu bölmə üzrə standart, nəzərdə tutulan/idarə olunan öyrənmə saatları 20-30 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 
bitki örtüyü yanğınlarının idarə olunmasında tam yaxud yarım ştat əsaslı rolu olan 
insanlardır. 

  
Eurofire kvalifikasiya standartları və riskin idarə olunması arasında əlaqələr  

  
Eurofire kvalifikasiya standartına istinad ehtimal olunan təlim nəticələrini tam şəkildə 
anlamaq üçün yerinə yetirilməlidir. Standartlar üzrə bölmələr 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 
məqsədilə hazırlanmışdır. Müvafiq hədəf auditoriyaya uyğun olaraq həmin materiallar 
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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 
proseduralarına 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 bitki örtüyü yanğınları lokallaşdırılmalıdır.  

  
Öyrənmə məqsədləri: 
  
Öyrənmə prosesi başa çatdıqdan sonra siz: 
  

1. Bitki örtüyü yanğınlarında istifadə məqsədilə ocaq qalama cihazlarını 
və köməkçi avadanlıqları hazırlamalı  

2. Qeyd olunan yanğın planlarından sonra ocaq qalama cihazlarını tətbiq 
etməlisiniz  

  
Əsas söz və ifadələr: 
  
Lövbər nöqtəsi, Nəzarət altında yanğın, Alovun geri (axının əksi istiqamətində) 
yayılması, Yanğın əleyhinə mübarizə zolağı, damcı məşəli, yanğın işləri yerində 
vəziyyət, yanğının xarakteri, yanan materialın nəmliyi, yanacaq yükü, yanacağın tipi, 
partlayış ardıcıllığı, planlı yanma  
  
Tətbiq: 
  
Bitki örtüyü yanğınları üçün ocaq qalama üsulları aşağıdakı yanğın idarəetmə 
əməliyyatlarında istifadə olunur: 
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• Nəzarət altında yanğın 
• Yanğının əksi istiqamətə yayılması 
• Yanğının əks istiqamətə doğru yönəldilməsi 
• Planlı yanma 

 
Ocaq qalama quru yanğın söndürmə üsuludur. Bu yanacağın qalanması yaxud 
kənarlaşdırılması üsulu ilə yanğını söndürür. Bu məqsədlə törədilmiş yanğınlar 
nəzarət həddində saxlanmalıdır, yəni alovun uzunluğu, yayılma sürəti, yanğının 
intensivliyi baxımından yanğının dinamikası yanğın söndürənlərin onun öhdəsindən  
gələ bilməsi üçün kifayət qədər alçaq olmalıdır.  
  
Arzu olunan yanğın dinamikasına nail olmaq üçün ocaq qalama qaydası, yanğın 
planı hazırlanmalıdır. Çox zaman yanacaq, külək, yanğın intensivliyinin mailliyi 
aspekti və yayılma sürətinin təsirinin azaldılması yaxud artırılması ilə əlaqədar 
yanğınlar aşağı intensivliyə malik yaxud yüksək intensivliyə malik olmaqla 2 yerə 
bölünür.  
  

1. Bitki örtüyü yanğınlarında istifadə məqsədilə (ocaq qalama) alışma cihazları 
və köməkçi avadanlıqların hazırlanması  

  
Ocaq qalama alətləri: 
  
Bunlar ocağın qalanması (ya əks istiqamətə yönəldilməsi, yan istiqamətə yönəldilməsi 
yaxud planlı alışdırma) üçün istifadə olunan alətlərdir. Hər bir alətin mənfi və müsbət 
cəhətləri vardır.  
  
Dizel odluğu  

 
 
 
 

 TUTACAQ 
  

 
 
 
 
 
 Odluq/Fitil  
 Boğazlığın  
 qapağı 
 
 
 Çən 
 
 

Şəkil 1.1 Dizel odluğu 

  
Bu dizel fitil cihazı sadə alətdir və iki mühüm hissədən ibarətdir: 

http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=1
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=1
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=2
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=2
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=3
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=3
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=4
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=4
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=5
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=5
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=6
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=6
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=7
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=7
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=8
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=8
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=9
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=9
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=10
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=10
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=11
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=11
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=12
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=12
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=13
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=13
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=14
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=14
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=15
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=15
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=16
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=16
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=17
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/EuroFire-Presentation-EF6-Ignition-AZ.pdf#page=17
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Odluq Burada dizel yanacağı fitildən axır və ucluqda yanır. 

 
Rezervuar  Tutacaq və çən başlığı tıxacından ibarət olan metal silindr 
 
  
Bu cihazı işə salan isə dizel yanacağıdır. Cihaz quru yanacaqlarda vahid ocaq 
qalama üçün münasib hesab olunan alçaq alov yaradır. istifadədən öncə başlıq 
yaxud boru və hər hansı sızma yeri təmizlənməli və cihaz şaquli vəziyyətdə 
yanacaqla doldurulmalıdır. Rezervuar yaxud ehtiyat dizel konteynerində birbaşa 
qızmanın qarşısı alınmalıdır.  
  
Damcı məşəli 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damcı məşəli ən çox istifadə olunan ocaq qalama cihazlarından biridir. O, üç əsas 
hissədən ibarətdir:  
 
Odluq Burada yanacaq forsunkadan materialın üzərinə çıxır və bununla 

onun fitil formasında alışmasına kömək edir 
Boğazlıq Boğazlığın ucunda alışan yanacaqdan boğazlıqda əks alışmanın 

qarşısını alan sarğılı bölməli metal boru bölməsidir. 
Rezervuar Tutacaqlı, tıxaclı və hava klapanlı metal silindr 
    
Damcı məşəli dizel və benzin yanacaqlarının qarışığından istifadə edir. Dizel əvəzinə 
kerosin istifadə oluna bilər. Damcı məşəli vahid yaxud zolaqvari alışma kimi vetter 
yanacaqları alışdıra bilər. Bu, əksər alışma ardıcıllığını yarada bilən münasib alət hesab 
olunur.  

Dizelin benzinə olan müvafiq qarışıq nisbəti: 
 
Quru yanacaq  
 

4:1 (normal hədd)  
 

Hava trubkası 

Suvarma 
boğazlığının qapağı 

Qaytarılmaya 
nəzarət 

Hava klapanı 
 Yanacaq rezervuarı 

QULP 
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Yaş yanacaq 3:1 
  
 
 

Damcı məşəlinə yanacağın doldurulması/təkrar doldurulması: 

1. Əgər tələb olunarsa, təkrar yanacaqla doldurmadan öncə cihaz soyudulmalıdır.  
2. Benzindən çıxan buxarlar gözlə görülür və İtki (sızma) yaxud yanacaq doldurma 

yerindən kifayət qədər məsafəyə hərəkət edə bilər. Bütün müddət ərzində yanğın 
və digər alışma mənbələrindən təhlükəsiz məsafə qorunmalıdır.  

3. Yanacaq öncədən müvafiq nisbətdə doldurulmalı və müvafiq şəkildə işarələnmiş 
konteynerdə saxlanmalıdır.  

4. Əvvəlcədən qarışdırılmış yanacaqdan istifadə etməklə, damcı məşəli  sızmanın 
qarşısını almaq üçün başlıqdan yaxud boğazlıqdan təxminən ¾ həcmində 
doldurulmalıdır. İstifadədən öncə hər hansı sızma qalığı təmizlənməlidir.  

5. Damcı məşəlinin boğazlığı elə yerləşdirilməlidir ki, həncama tutacaqdan kənar çölə 
doğru baxsın.  

6. Doldurduqdan sonra yanacaq tıxacları müvafiq şəkildə dəyişdirilməlidir. Kipgəc 
yaxud “O” halqasının müvafiq şəkildə yerləşdirildiyinə əmin olun. Alışmadan öncə 
hər hansı yanacaq qalığı təmizlənməlidir.  

7. Yanacağı dəridən kənar saxlamaq tələb olunur. Əgər yanacaq gözə düşərsə, steril 
su ilə dərhal yuyulmalıdır və ən qısa zamanda tibbi müayinədən keçmək lazımdır.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.3 Qaz odluğu 

  

Qaz butulkası  

Boru  

Qlğılcım yandıran  

Qaz klapanının 
yandırılması/söndürülməs
i  



 
 

6 

 
Sıxılmış benzin qaz təzyiqli qaz odluğu üç əsas hissədən ibarətdir: 

Boğazlıq  Alışan qazların istiqamətləndirilməsi üçün ucluqda halqası olan 
metal boru 
  

Qığılcım yandıran  Ocaq qalama cihazı  
 

Qaz butulkası  Təzyiqli sıxılmış benzin qaz konteyneri  
 
Qaz odluğu vahid ocaq qalama üçün münasib olan təmin cihaz hesab edilir. Lakin, 
konteynerin zədələnməməsi, deşilməməsi yaxud qızdırılmaması tələb olunur. 
İstehsalçının göstərişlərinə hər zaman əməl edilməlidir.  
  
Alışma cihazlarının və ehtiyat yanacağın daşınması və saxlanması: 

1. Damcı məşəllərində bütün dəliklər və yanacaq klapanları bağlanmalı və alışma fitili 
söndürülməlidir. 

2. Damcı məşəlləri və dizel fitil cihazları sızmaya yol verməmək məqsədilə şaquli 
vəziyyətdə saxlanmalı və daşınmalıdır.  

3. Qaz odluqları və qaz butulkaları daşınmadan öncə təhlükəsiz vəziyyətdə saxlanmalı 
və boş qaz konteynerləri isə təhlükəsiz şəkildə və istehsalçının göstərişlərinə uyğun 
olaraq yerləşdirilməlidir. 

4. Yanacaq konteynerləri benzin yaxud dizellə istifadə üzrə layihələndirilməli və 
razılaşdırılmalıdır. Onlar möhkəm vəziyyətdə olmalı, aydın şəkildə markalanmalı və 
müvafiq tıxaclarla təmin olunmalıdır.  

5. Buxar alışmasının qarşısını almaq üçün yanacaq yanğın məkanından müəyyən 
məsafədə saxlanmalıdır. Birbaşa günəş şüasının düşmədiyi, su hövzələri və 
drenajlardan kənar yer seçilməlidir.  

 
Şəxsi mühafizə məqsədli Avadanlıqları (PPE)  
Ocaq qalama işini həyata keçirən şəxs üçün tələb olunan şəxsi mühafizə 
avadanlıqları təlim modulu EF1-də (Bitki örtüyü yanğını yerində tərəfinizdən görülən 
işlər zamanı özünüzə və digərinə qarşı olan risklərin azaldılmasını təmin edin) təsvir 
olunur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avadanlığa daxildir:  

• Şlem 
• Qoruyucu gözlük 
• Yanğına davamlı geyim 
• Möhkəm çəkmələr 
• Əlcəklər  
• Su butulkası 
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Şəkil 1.4 Şəxsi Mühafizə məqsədli avadanlıqlar  
 
 
 

2. Xüsusi yanğın planlarının arxasında alışma (ocaq qalama) cihazları tətbiq 
olunmalıdır: 

 
Damcı məşəli və dizel odluqla ocaq qalama  və söndürmə prosesləri: 
  

1. Fitil, ilkin alışmanın baş verməli olduğu yerə doğru yönəldilməlidir. Bu, təhlükəsiz 
zonada yaxud alışdırılması nəzərdə tutulan yanacaqlar üstündə yerinə yetirilə bilər.  

2. Yanacağın fitilə çıxışını təmin edin, kifayət qədər yanacağın verilişini təmin etmək 
üçün damcı məşəli ilə hava dəlikləri və hər hansı tıxaclar açılmalıdır.  

3. Nəmlənmiş fitili kibrit yaxud alışqanla alışdırın. Fitil qəza lampası kimi hər zaman 
yanılı qalmalıdır.  

4. Dizel/benzinin fitilə və alışması tələb olunan bitki örtüyünə doğru axını nəzarət 
altında saxlanmalıdır. Klapanlar, tıxaclar yaxud hava dəlikləri vasitəsilə (hansı tələb 
olunarsa) qarışığın axını tənzimlənməlidir.  

5. Yanğın planında göstərilən yanacaqlar seçilməlidir və digər yanacaqların 
alışmaması təmin olunmalıdır.  

6. Alışma başa çatdıqdan sonra, cihaz ehtiyatla şaquli yerləşdirilməli, tıxaclar və hava 
dəlikləri bağlanmalı, yanacağın aşağı hədlə yanmasına şərait yaradılmalı, daha 
sonra güclü nəfəs yaxud əlcəkli əllərlə “fitili” vurmaqla qəza odluğu söndürülməlidir.  

7. Söndürmək məqsədilə fitili torpağa tullamaq olmaz, çünki bu, odluğu zədələyə bilər.  

Qaz odluğunun alışması və sönməsi  
 

1. Boğazlıq ilkin alışmanın baş verməsi tələb olunan yerə doğru yönləndirilməlidir. Bu, 
təhlükəsizlik zonası yaxud alışdırılacaq yanacaq üzərində ola bilər.  

2. Qaz klapanı açılmalıdır. 
3. Qığılcım yaradan sıxılmalıdır. 
4. Qaz axını zəruri şəkildə tənzimlənməlidir. 
5. Yanğın planında göstərilən yanacaqlar seçilməlidir, onlar alışdırılmalıdır. Digər növ 

yanacaqların alışmamasına əmin olun. 
6. Alışma baş verdikdən sonra, cihaz boğazlıqla birlikdə yanacaqdan, adamlar yaxud 

avadanlıqlardan kənar tutulmalı, qaz klapanları bağlanmalı, qazın alışmasına şərait 
yaradılmalıdır.  

  
Ocaq qalama üsulunun tətbiqi 
  
Yanğının söndürülməsi məqsədilə yaxud planlı alışmada istifadə olunarkən, ocaq 
qalamanın bir üsul kimi uğurlu tətbiqi arzu olunan yanğın xarakterinə nail olmaqdan 
asılıdır.  
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Arzu olunan yanğın xarakteri, ocaq qalama və yanğının mövcud yanğın söndürmə 
ehtiyatlarının öhdəsindən gələ bildiyi həddə saxlanması kimi tədbirlərin kombinasiyasıdır.  

EF 2 (Bitki örtüyü yanğınlarını lokallaşdırmaq üçün üsul və taktikaların tətbiqi) təlim 
materialında təsvir olunduğu kimi, yanğının xarakteri əsasən yanacaq, hava və topoqrafiya 
daxil olmaqla, bir çox faktorların birgə təsiri ilə müəyyən olunur. Yanğının xarakterinə olan 
bu təsirlər nisbətən geniş ərazilərə tətbiq olunduğu kimi, kiçik local ərazilərə də tətbiq 
olunur. Bu anlamda yanğın xarakteri aşağıdakılarla əlaqədardır: 

• Yayılma sürəti 
• Alovun uzunluğu və yanğının intensivliyi 
• Yerin dəqiq müəyyən olunması  
• Ümumi yanma vaxtı 
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Cədvəl 1. Yanğın şəraitinin alışma (ocaq qalama) üsullarına təsiri  

Yanğın xarakteri faktoru Təsviri Təsiri 

Yanacaq faktorları    

Tipi Ot, məhsul, kol, ağaclar, torf 
bataqlıqlar və köklər  

Yeraltı, yerüstü və yüksək 

yanğınlar üçün potensial 

Miqdarı Ton/hektar Yanğının intensivliyi  

Yerləşməsi Aerasiyalı, yerüstü yaxud 
bərk və torpağın üzərində  

Yayılma sürəti və yanğının 

intensivliyi, asta alışma 

potensialı  

Yanacaq nəmliyi  Harada, nə və necə 
alışdırılmalıdır  

Yanacağı nəmliyi alışma, 

mövcud yanacaq və enerji 

ayrılması normasını 

tənzimləyir  

Hava faktorları    

Külək  Möhkəmlik və istiqamət  Alışması tələb olunan yer və 

qarşısı alınacaq hadisələr  

Temperatur və nisbi rütubət  Yanacaqların quruluğu  Alışma üçün münasib 

gündüz/gecə vaxtı 

Atmosfer sabitliyi  Dəyişkən küləklər  Partlayış potensialı  

Topoqrafik faktorlar    

Maillik  Potensial alışma nöqtələri  Küləyə istiqamətində maillik, 

maillik başlanğıcı,  maillik 

ortası, maillik sonu  

Aspekt  Yanacaqların quruluğu və 
isinməsi  

Günün vaxtı  
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Ocaq qalama üsulunun tətbiq olunduğu Yanğın söndürmə mərhələləri nokdaun və 
yayılmanın qarşısının alınmasıdır. Nokdauna nail olmaq üçün əsas yanğın söndürmə 
strategiyaları paralel və dolayı həmlədir.  
Müxtəlif yanğın söndürmə alətləri və üsullarının tətbiq olunduğu alov uzunluqları 
aşağıdakılardır: 
 
  
Cədvəl 2.Yanğın təhlükəsi, alov uzunluğu və taktikanın əhəmiyyəti arasındakı 
münasibət  

 
Alovun uzunluğu Əhəmiyyəti 

0 – 0.5 
 

Yanğınlar adətən öz-özünə sönür  

 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 həmlə üçün çox sürətlidir. 
Vertolyotlar yaxud möhkəm qanadlı  təyyarələr tələb oluna bilər. 
Lokal alov uzunluğundan asılı olaraq yandan/paralel həmlə tələb 
olunur   

 
 
 
3.5 – 8 

 

Çox sürətli yanğındır 

Yanğının əksi istiqamətə və yana doğru yönəldilməsi 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 

  

*NB işıqlandırılmış bölmə ocaq qalama üsullarının tətbiq olunduğu yanğın 
təhlükəsinin həddini göstərir.  
  
Lokallaşdırma hədləri, o cümlədən ümumi mövcud ehtiyatlar ocaq qalama üçün 
müvafiq icazə verilmədən öncə nəzərə alınmalıdır.  
  
Ocaq qalama üsulunun istifadə olunduğu yerlərin nəzərə alınması üçün, tipik yanğın 
formasına baxmaq faydalıdır: 
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Şəkil 2.1 Bitkilərin yanma forması 

 
Diaqram yuxarıdan və yandan tipik yanğını göstərir. Burada alovun uzunluğu yanğının 
perimetrinə görə fərqlənir. Bu yanğın forması yanğının tipik formasıdır və mülayim külək 
yaxud maillik ilə idarə olunur. Bunlar yanğının xarakterinə təsir edən əsas faktorlardır. 
Yanğının arzu olunan nəzarət həddində qalmasını təmin etmək üçün, yanğının xarakterini 
tənzimləyən bir yaxud bir neçə faktorların qarşısı alınmalı yaxud ləğv edilməlidir.  

Yanğınların kiçik və nəzarət həddində saxlanması üçün onları küləyin əksi 
istiqamətində, aşağı yamaca, külək yaxud yamac istiqamətində alovlanmasına yaxud 
böyüməsinə yol verməmək tələb olunur. Yanğınlar həmçinin günəşi (aspektini) 
tutmaq yaxud qarşısını almaq məqsədilə günün müxtəlif saatlarında, yaxud gecə 
sərin olan saatlarda alışdırıla bilər. Müxtəlif yanacaq tipləri və yanacaq yükləri 
müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif üsullarla alışdırılmalıdır. 
 
 

Nəzarət xətləri və lövbər nöqtələri  

Nəzarət zolaqları üzrə təfsilatlı məlumat EF 4 (Bitkilərin yanmasını lokallaşdırmaq üçün əl 
alətlərinin tətbiqi) təlim materialında göstərilir.  

Lövbər nöqtəsi yanğın əsasında sıxışdırıla bilən, az yaxud heç yanacaq olmayan 
ərazilərdir. Lövbər nöqtələri mühafizə zolaqlarını qorumaq üçün istifadə olunur. Lövbər 
nöqtələri yol yaxud çayın mühafizə zolaqları yaxud yanğından mühafizə zolağı ilə birləşdiyi 
yerlərdir. Bu həmçinin dağlıq ərazi, gölməçə yaxud hər hansı digər xüsusiyyətə malik  
yanacaqsız ərazi ola bilər.  

Mühafizə zolaqlarının eni müxtəlif cür inşa oluna bilər. Bu, ətraf bitki örtüyünün 
hündürlüyündən, yanğının xəttə yaxınlaşma bucağından, alovların ölçüsündən və 
aparılan müşahidənin miqdarından asılı ola bilər.  
 
Cinah yaxud əks istiqamətdə alışan yanğını dayandırmaq üçün nəzarət zolağı ətraf bitki 

YUXARI 
YAN 

KÜLƏYİN İSTİQAMƏ Tİ  
YUXARI YAMACA 

ALT HİSSƏ 
OCAQ 
QALAMA 
NÖQTƏSİ 

YAN 

YANĞININ ƏKS 
 İSTİQAMƏTƏ 
YÖNƏLDİLMƏSİ 

YANĞININ 
YUXARIYA 
YÖNƏLDİLMƏSİ 

YANĞININ YANA 
YÖNƏLDİLMƏSİ 
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örtüyünün hündürlüyündən ½ dəfə enli olmalıdır. Digər nöqteyi-nəzərdən isə, yanğın 
arakəsmələri alovların uzunluğu ilə müqayisədə 2 ½ dəfə enli olmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şəkil EF4 3.4 Müxtəlif bitki örtüyü növlərində yanğın zolağının eni  

 
 

Nəzarət xətlərində tullanan kömürün yeni vahid yanğınlardan başlayaraq xüsusi diqqət 
mərkəzində saxlanması tələb olunur. Yanğına müşahidə məqsədilə nəzarətçilər və 
nəzarət xətlərini mühafizə edən adamlar tapmaq mühüm hesab olunur.  

 
Ocaq qalama üsulları 
  
Arzu olunan yanğın dinamikasına nail olmaq üçün, Ocaq qalama üsullarının tiplərinə 
aşağıdakılar daxildir: əks istiqamət almaq, yandan həmlə, köməkçi məntəqə, zolaq və 
zolaqdan yuxarı yanğın. Ocaq qalama üsulları iki səviyyədə tətbiq olunur. Birincisi, tək 
başına, ikincisi isə dəstənin bir hissəsi kimi ocaq qalama qaydasını həyata keçirməkdir. 

Prosesin başlanğıcında və ocaq qalama əməliyyatı boyunca ərazidə yanğının xarakterinə 
təsir edə biləcək faktorların (misal üçün, külək, maillik, yanacaqlar və aspekt) davamlı 
olaraq qiymətləndirilməsidir. Bu faktorlar ehtimal yanğın dinamikasına (bəzən bir xətt 
boyunca yerləşir) təsir edirmi yaxud onlar yanğın dinamikasını azaldırmı? Yanğın 
irəlilədikcə bu faktorlar dəyişirmi yaxud eyni qalırmı? 

Hər bir ocaq qalama üsulu yanğının intensivliyi və yanğının kəskinliyi baxımından arzu 
olunan yanğın dinamikasını yaratmalı və qorumalıdır (Digər sözlə, yayılmanın qəbul 
olunan həddi, alovun uzunluğu və yanacaq sərfi). Hər bir ocaq qalma üsulu aşağıdakılar 
əsasında buna təsir edə bilər: 

  
• Yamac aşağı yaxud yuxarıya doğru ocaq qalama  
• Küləyin əksi yaxud küləyə doğru ocaq qalama  
• Çoxlu kiçik və bir neçə böyük ocaqların qalanması 
• Sərin tərəfdə yaxud nisbətən isti tərəfdə ocaq qalama  

Ağaclar   Hündürlüyün azaldılması  

Kollar 1 ½ hündürlük  

QISALDILMA VƏ ARADAN QALDIRILMA  
Otlar 1 ½ hündürlük  

QISALDILMA VƏ ARADAN QALDIRILMA  
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Hər bir hal üzrə və istifadə olunan alışma ardıcıllığı üzrə seçilmiş ocaq qalama alətləri 
seçilmiş ərazinin yanması üçün tələb olunan vaxta və baş verəcək yanğın 
intensivliyinə təsir edəcəkdir. 
 
 

Əks istiqamətdə baş verən yanğın 
  
Yan istiqamətdə yanğınlar küləyin əksi istiqamətində, yamac aşağı yaxud onların 
kombinasiyası əsasında alışdırılır. Bu yolla, yayılma norması və alovun uzunluqları 
azaldılır. Külək və yamacın təsirlərinin aradan qaldırılması ilə, yanğının, yanğın 
dinamikasına təkan verən əsas faktorlar ilə qeyri müntəzəm olduğu söylənilə bilər. 
Alçaq sürətə malik yanğınlar ehtimal oluna bilər. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şəkil 2.2 Eyni ocaqlı yanğının müxtəlif istiqamətə yönəldilməsi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARXA TƏRƏFDƏN 
BAŞ VERƏN 
YANĞININ 
İSTİQAMƏTİ 

KÜLƏYİN 
İSTİQAMƏT
İ 

OCAQ QALAMA İSTİQAMƏTİ 

Lövbər nöqtəsi 

Nəzarət xətti 
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Şəkil 2.3 Ocaq qalanmasından yaranan yanğını əks istiqamətə yönəldən dəstə  
 

Yanğının yan istiqamətə yönəldilməsi  
  
Yan istiqamətə yönəldilən yanğınlar yanğının yanlara doğru, yaxud yamac 
istiqamətində yayılmasına şərait yaratmaqla yamacın əksi istiqamətində yaxud 
küləyin əksi istiqamətində alışdırıla bilər. Yayılma sürəti və alovun uzunluğu oxşar 
vəziyyətlərdə əks istiqamətə yönəldilən yanğına nisbətən yüksək ola bilər, çünki 
yanğının dinamikasına təsir edən faktorlar daha bərabər olur. Alçaqdan orta 
dərəcəyə qədər yanğın intensivliyi ehtimal olunur. 
  

Ocaq qalama 
istiqaməti 

Lövbər nöqtəsi 

Ocaq qalama 
istiqaməti 

Nəzarət xətti 

Küləyin 
istiqaməti/yuxarı 
yamaca 

Arxa tərəfdə baş 
verən yanğının 
istiqaməti 
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Şəkil 2.4 Eyni ocaqlı yanğının yan istiqamətə yönəldilməsi 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 2.5 Ocaq qalanmasından yaranan yanğını yan istiqamətə yönəldən dəstə  

OCAQ 
QALANMASI 
NÖQTƏSİ 

Ocaq qalanmasının 
başlanması  

Nəzarət xətti  

Yan tərəfdə baş verən 
yanğının istiqaməti  

Yan tərəfdə baş verən 
yanğının istiqaməti  

Ocaq qaqlanması 
nöqtəsi  

Küləyin istiqaməti/yuxarı 
yamaca doğru   

Ocaq qalamanın 
başlanması   

Lövbər nöqtəsi 

Nəzarət xətti 

Küləyin istiqaməti/ 
yuxarı yamaca doğru   

Küləyin əks istiqamətdə və ya aşağı 
yamaca doğru yeriyən zaman ocaq 
qalama  
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Vahid nöqtədə ocaq qalama 
  
Yanğının yayılmasının ilkin mərhələsində, ocaq qalama nöqtəsindən yanğının intensivliyi 
aşağı olur. Tor şəklində müxtəlif nöqtədə ocaq qalama üsulu yanğının gücünü azaltmaq 
məqsədilə istifadə oluna bilər. 

Lakin iki yanğın birlikdə isti hava sütununa birləşdikdə, bir birini gücləndirir və 
yanğının gücünü artırır, bu isə nəticədə külün və potensial yanaşı yanğınların 
yaranmasına səbəb olur. Bu ümumi təsir kimi başa düşülür. Əlavə yanğın gücünü 
azaltmaq və birləşmə təsiri nəticəsində yanaşı yanğınların baş verməsinin qarşısını 
almaq üçün müvafiq məsafə (addım) tələb olunur. Həddən artıq çox sayda ocaq 
qalamaq əvəzinə az məntəqədə ocaq qalamaq daha məqsədəuyğundur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 2.6 Vahid nöqtədə ocaq qalama  

Küləyin 
istiqaməti/yuxar
ı yamaca doğru  

Ocaq qalama 
nöqtəsi  

Yanğının üst hissəsi  

• Alovun yüksək yeri 
• Oksigenin ən böyük 
reaktiv formaları 
• Ən çox yanıq ləkəsi  

Yan tərəfdə yanğın  
•  Alovun orta 
hündürlüyü  
• Oksigenin orta reaktiv 
formaları  
• Bir neçə yanıq ləkəsi  



 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Şəkil 2.7 Tor formal ocaq qalama  

  
Zolaqvari ocaq qalama  
  
Zolaqvari ocaq qalama o deməkdir ki, nazik yanacaq zolaqları külək yaxud yamac 
istiqamətində qalanır və qısa yanğınların baş verməsinə səbəb olur. Üst yanğın 
genişləndikcə (xüsusilə külək və maillik buna təkan verərsə) alovun uzunluğu və yayılma 
sürəti böyüyür. Yanğının intensivliyi alışan zolağın eni ilə tənzimlənir. Ocaq qalama xətti nə 
qədər enli olarsa, yanğın bir o qədər sürətli olar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocaq qalamanın  
başlanması 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ŞƏKİL 2.8: Zolaqvari ocaq qalama 

  
 

Ocaq qalama 
ölçüsü 3 

Ocaq qalama 
ölçüsü 2 

Ocaq qalama 
ölçüsü 1 

Lövbər nöqtəsi 

Yanğının əks istiqamətə 
yönəldilməsi 

Lövbər nöqtəsi  

Nəzarət xətti 

Küləyin istiqaməti/yuxarı 
yamaca doğru 

Yanğının istiqaməti 

Yanğının yuxarı hissəsi  

• Alovun ən yüksək 
nöqtəsi 

• Oksigenin ən böyük 
reaktiv formaları  

• Ən çox yanıq ləkəsi 

 

Küləyin istiqaməti 

Yanğının istiqaməti 

Yanğının arxa hissəsi 

• Zəif alov  
• Oksigenin reaktiv formalarının zəif 

olması  
• Heç bir yanğın ləkəsinin olmaması 

 



 
 

18 

Zolaqvari ocaq qalama üsulu ilə, hətta ən qıza məsafələrdə, yanğın dinamikasına 
təsir edən faktorlar tənzimlənəcək və yüksək yanğın intensivliyi əmələ gətirə bilər. Bu 
üsulla ehtiyatlı olmaq tələb olunur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 2.9 Dəstənin zolaqvari ocaq qalaması 
 
 
 
Zolaqvari yüksək ocağın qalanması 
  
Zolaqvari yüksək ocağın qalanması zamanı, yanma materialı xətti alışdırılır və 
yanğının külək və yamac istiqamətində alışmasına şərait yaradılır. Bu üsul pis alışma 
şəraitlərində yaxud yüksək yanğın intensivliyi əldə etmək məqsədilə yaxşı alışma 
şəraitlərində istifadə olunur. Əməliyyat adətən əks yanğından istifadə etməklə torpaq 
sahəsinin küləyə doğru sərhədində yanğın mühafizə divarı yaratmaqla başlanılır. Bu 
üsul yanğından qaçmaqla bağlı yüksək riskə malikdir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCAQ 
QALAMANIN 
BAŞLANĞICI 

OCAQ QALAMA 
ÖLÇÜSÜ 3 

KÜLƏYİN İSTİQAMƏTİ/ 
YUXARI YAMACA DOĞRU OCAQ 

QALAMA 
ÖLÇÜSÜ 2 

LÖVBƏR 
NÖQTƏSİ 

YANĞININ ƏKS 
İSTİQAMƏTƏ 
YÖNƏLDİLMƏSİ  

N ƏZARƏT XƏTTİ TAM ÇƏRÇİVƏYƏ SALINMIŞ 
OCAQ QALAMA ÖLÇÜSÜ 1 

OCAQ QALAMA 
  BURADAN 
  BAŞLANIR 
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Şəkil 2.10: Dəstə tərəfindən yüksək zolaqvarı ocaq qalaması  

 
Vahid nöqtədə ocaq qalama və zolaqvari yüksək ocaq qalama arasında fərq  
  
Arzu olunan yanğın dinamikasının əldə olunması ilk növbədə ocaq qalamaq üçün 
münasib yerin seçilməsi, ocaq qalamanın tipi və qaydasından asılıdır.  
  
Zolaqvari yüksək ocaq qalama ilə müqayisədə yanğın dinamikası ilə bağlı vahid ocaq 
qalamada rast gəlinən  fərqlər bu fərqləri aydın şəkildə nümayiş etdirir.  
  
Arzu olunan yanğın dinamikası (alçaq, orta yaxud yüksək yanğın gücünə malik 
olmasından, sürətlər yaxud asta hərəkət etməsindən asılı olmayaraq) əks ocağın, 
yan ocağın və yüksək ocağın miqdarını müəyyən edəcəkdir..  
 
 

Paralel həmlədə ocaq qalama  – nəzarətli yanğın 
  
Orta yanğın zamanı və alovun uzunluqları 3 metrdən böyük olan hallarda birbaşa 
həmlə mürəkkəb olur. Yanğının kənarından qısa məsafədə Nəzarət xəttindən paralel 
həmlə tələb olunur  
 
Etibarlı nəzarət xətlərinin yaradılması ilə bağlı əksər metodlar nisbətən aşağı sürətlidir və 
xəttin enlənməsi tələb olunduqca, inşaat sürəti də azalacaqdır. Lakin, aşağı  alov 
uzunluqları və dar nəzarət zolağına qarşı yan yaxud əks ocaqların yaradılması 

Küləyin istiqaməti/yuxarı yamaca 
doğru Ocaq qalamanın 

başlanması  
  Ocaq qalama 

ölçüsü 3 

Ocaq qalama 
ölçüsü 2 

Lövbər 
nöqtəsi 

Ocaq qalama 
başlanılır 

Ocaq qalama 
ölçüsü 1 

Lövbər 
nöqtəsi 

Ocaq qalama 
ölçüsü 2 

Yanğının ortaya 
yönəldilməsi 

Yanğının 
üst hissəsi 
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mümkündür. Bu, xəttin inşasını sürətləndirəcəkdir. Yanma materialı nəzarət xətti və yanğın 
arasından götürülür. Bu metod nəzarətli yanğın kimi tanınır. Bu adətən paralel hücum 
strategiyasının bir hissəsi kimi yerinə yetirilir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 2.11: Paralel həmlədə söndürmə  

 
 

Nəzarət altında yanğın törətmənin əsas məqsədi yanğın və yanğın zolağı arasındakı 
yanma materialını kənarlaşdırmaqdır. Bu, əməliyyat müddətini azalda, xırda yanğın 
ocaqlarını yanğın perimetrinə birləşdirə və yanğın xəttini genişləndirə bilər. Tamamilə 
yandırma bəzən, təhlükəsizlik zonasının yaradılması üçün istifadə olunur.  
  
Yanğının sondürülməsi üsulu kimi, yanğına yaxınlaşmağın ən təhlükəsiz yolu 
arxadan və lövbər (köməkçi) nöqtəsindəndir. Əgər mövcud nəzarət xətləri yaxud inşa 
olunmuş nəzarət xətləri hazırdırsa, o zaman yandırma əməliyyatları xəttin 
genişləndirilməsi üçün başlanmalıdır. Bir nəfər nəzarətçi yanğının yaxınlaşmasına, 
mühafizəçi adamlara və xırda yanğınlarını nəzarət xəttindən kənarda baş verib-
verməməsinə nəzarət etməlidir. 
 
Dolayı həmlədə ocaq qalama  – əks istiqamətdə alışma və əks istiqamətə yönəltmə  
  
Əgər yanğın sürətlə yayılarsa və böyük alovlarla güclü yanırsa, ona birbaşa 
yanaşmaq çox təhlükəlidir. Həmçinin ucqar ərazidə yanğın baş verərsə, onu 
dayandırmaqla bağlı səylər başlayana qədər, həmin yanğının yanmasına imkan 
yaratmaq mümkündür. Belə olan hallarda, dolayı həmlə, yanğının kənarından 

Küləyin istiqaməti 

Lövbər nöqtəsi 

Ocaq qalama ölçüsü  
Nəzarət xətti 

Əsas yanğın 
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təhlükəsiz məsafənin seçilməsi ən yaxşı metod hesab olunur. 
  
Əks istiqamətdə alışma: 
  
Hadisəyə rəhbərlik edən dəstə komandiri yaxud başçısı əsas yanğının yayılma 
sürətini hesablayır və işin başlanması üçün münasib yeri seçir. Yer elə seçilməlidir ki, 
əks istiqamətdə alışma əməliyyatının tamamlanması üçün dəstənin kifayət qədər 
vaxtı olsun.   
  
Ocaq qalama lövbər nöqtəsində  yaxud nəzarət xəttinin bir hissəsində başlamalıdır. 
Yanğın hər zaman nəzarət xətti istiqamətində alışdırılmalıdır. Nəzarət xətti və yanğın 
arasında yanma materialı alçaq sürətə malik əks istiqamətli yanğınla  tədricən 
alışdırılır. Əməliyyatı sürətləndirmək üçün, Növbəti alışma tədbirləri ilk alışma xətti ilə 
yanğın arasında aparılır.   
  
Bütün vaxt ərzində, ocaq qalama işinə cəlb olunan bütün heyətin evakuasiya 
marşrutlarına və təhlükəsizlik zonalarına çıxışı təmin olunmalıdır. Həmçinin yanğınlar 
külək istiqamətində yaxud ocaq qalama işinə cəlb olunan dəstənin üzvlərindən aşağı 
alışdırılmamalıdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şəkil 2.12 Yanğının əks istiqamətə yayılması 

  
Yanğının əks istiqamətə yönəldilməsi: 
  
Əks istiqamətdə alışma əməliyyatında olduğu kimi, (ocağın əsas yanğının önündə 
qalanması halları istisna olmaqla) əsas yanğından alınan havanın sorulması əsas 
yanğına doğru əks istiqamətdə yanğına təkan verir. Bu, əsas yanğın üçün mövcud 
yanma materialını nəzarət altında azalda bilir.  
 
Bu üsul üçün vaxt düzgün seçilməli və yanğın üzrə digər əməliyyatlarla 
uyğunlaşdırılmalıdır.  
  
Yanğının istiqamətinin əks yönəldilməsi yüksək risk tələb edən əməliyyatlardır. Əgər 

İşıqlandırmanın 
istiqaməti 

Küləyin 
istiqaməti/Yuxarı doğru 
qalxan 

Nəzarət xətti 
Tam çərçivəyə alınmış 
ocaq qalama 

Lövbər nöqtəsi 

Ocaq qalama ölçüsü 1 

Ocaq qalama ölçüsü 2 

Ocaq qalama ölçüsü 3  
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ümumi yanğının vəziyyəti nəzərə alınmadan, səhv istiqamətlərdə aparılarsa, bu, 
təhlükəli ola bilər. Bu səbəbdən, bu əməliyyat məsul şəxsin nəzarəti altında yerinə 
yetirilməlidir.  
  



 
 

23 

NƏZARƏT XƏTTİ 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Şəkil 2.13 Yanğının əks istiqamətə yönəldilməsi  

  
Yanğına cavabdeh olan şəxs bütün yanğınlar üçün ocaq qalama üsullarından 
istifadəyə razılıq verməlidir və əməliyyat birbaşa nəzarət altında həyata keçirilməlidir.  
  
Nəzarət altında alışma 
  
Nəzarət altında alışma təbii ehtiyatların rasional idarə olunması məqsədlərinə nail 
olmaq məqsədilə müvafiq ətraf mühit şəraitlərində və müəyyən sərhədlər 
çərçivəsində yerinə yetirilən planlı yanğının tətbiqidir. Məqsədlərə aşağıdakılar 
daxildir: 
  

• Yanğın divarlarının yaradılması 
• Yanacaq yüklərinin azaldılması  
• Heyvanat aləmi üçün şəraitin yaxşılaşdırılması  
• Yeni kənd təsərrüfatı torpağının istifadəyə verilməsi  
• Otlaqların yaxşılaşdırılması  
• Yerüstü bitki örtüyünün çıxarılması və ağac və kolların təbii regenerasiyasına 

kömək məqsədilə yerüstü bitki örtüyü və üst tullantı qatının çıxarılması  
• Təkrar əkindən öncə budaqlar və digər kəsiklərin təmizlənməsi  
• Yerin təbii gübrələnməsinin təmin olunması  
• Açıq mədəni landşaftın saxlanması  
• Mədəni cəhətdən mühüm kənd təsərrüfatı sistemlərinin nümunələrinin qorunması  
• Yanğının araşdırılmasına dəstək 

  
Ehtimal olunan yanğın dinamikası və intensivlik torpağın idarə olunması 
məqsədlərinə cavab vermək məqsədilə müvafiq şəkildə idarə olunmalıdır. Digər ocaq 
qalama üsullarında yanğının dinamikasına təsir edən faktorları azaltmaq yaxud 

Ocaq qalama 
ölçüsü 

Ocaq qalama 
ölçüsü 2 

Əsas yanğın 

Küləyin istiqaməti 

 

Arxa hissədən 
yandırılma 

 

Nəzarət xətti 
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artırmaqla arzu `olunan yanğın dinamikasına, həmçinin müxtəlif alışma qaydalarına 
nail olmaq mümkündür. Ümumiyyətlə bu aşağıdakı mühüm yanma kateqoriyaları ilə 
nəticələnəcəkdir: 
  
Aşağı intensivliyə malik yanğınlar: 

  
Normalda arzu olunan növdur. Burada əsas məqsəd yerüstü yanacaq materialının bir 
hissəsinin istehlak edilməsi və orta və çox yaruslu bitki örtüyünə az ziyan vurmaqdır. Belə 
yanğınlar təhlükənin azaldılması məqsədi daşıyan proqramlar və bəzi ekoloji məqsədlər 
(yalnız aşağı səviyyədə olan yanacaq material və bitki örtüyü dəyişdirilməlidir) üçün 
münasibdir. 

Yüksək intensivliyə malik yanğınlar: 

Normalda istifadə olunan məqsədlər aşağıdakılardır: 

• maksimum yanacaq yüklərindən istifadə 
• bəzi hədəf cinslərin maksimum ölümünə səbəb olma  

  
Yüksək intensivliyə malik planlı yanğınlardan istifadə nümunələri aşağıdakılardır: 
  

• kol yaxud ağacların məhvinə nəzarət  
• meşə qırğını qalıqlarının yandırılması (təhlükənin azaldılması və regenerasiyaya 

təkan)  
• digər ekoloji məqsədlər (flora və fauna təbii faydaları) 

Cədvəl 3: Ocaq qalama qaydası üzrə xülasə: 

 
Ocaq qalama qaydası  Xüsusiyyətləri Təhlükələr  
Yanğını əks istiqamətə 
yönəltmə  

Yavaş hərəkət edən aşağı 
intensivliyə malik yanğın 
yaratmaq üçün külək 
istiqamətində yaxud yamaca 
doğru alışma  

Küləyin istiqamətinin və 
sürətin dəyişməsi, kiçik 
yanğınların yaranması 
ehtimalı böyükdür 

Yanğını yan istiqamətə 
yönəltmə  

Küləyin düz bucaqlarında 
yaxud yamaca doğru alışma. 
Nisbətən yüksək yanğın 
intensivliyinə malikdir.  

Küləyin istiqamətinin və 
sürətin dəyişməsi, kiçik 
yanğınların yaranması 
ehtimalı böyükdür 

Vahid Tez-tez tor şəklində kənar 
məsafədən alışdırırlır və bu 
yanğının əks istiqamətə 
yönəldilməsi, yanğını 
yanlara doğru yönəldilməsi 
yaxud yüksək ocaq, birləşmə 
effektlərini tənzimləyəcək. 
Yaxın məsafələr nisbətən 
yüksək yanğın intensivliyinə 
və kiçik yanğınların baş 
verməsinə yol aça bilər.  

Yüksək yanğın intensivliyi və 
birləşmə effekti nəticəsində 
kiçik yanğınların əmələ 
gəlməsi ehtimalı  
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Zolaqvari  Ocaq nəzarət xəttinə paralel 
zolaqvari alışdırılır. Zolağın 
eni yanğının intensivliyini 
tənzimləyir. Ocaq qalayanlar 
komandasından istifadə 
mümkündür.  

Dəstə üzvləri arasında 
əlaqənin pozulması. Yanğın 
nəzarətdən çıxır  

Zolaqvari yüksək ocaq/xətti 
ocaq qalama 

Zəif alışma şəraitlərində 
yaxud yaxşı alışma 
şəraitlərində yüksək yanğın 
intensivliyi əldə etmək üçün 
istifadə olunur. Çox vaxt 
əməliyyat yanğının əks 
istiqamətə yönəldilməsi 
metodundan istifadə etməklə 
yanğın divarının yanması ilə 
başlayır 

Qaçma və yüksək yanğın 
intensivliyi risklərinin artması 

 
Dəstə şəklində işləmə  
  
Ocaq qalama üsuluna rəhbərlik edən şəxslə birlikdə iş: 

  
Yanğına qarşı mübarizə yaxud planlı yanğın zamanı yanğından istifadənin də 
özünəməxsus risk elementi mövcuddur. əgər əməliyyatlar müvafiq ixtisaslı dəstə 
tərəfindən həyata keçirilərsə, bu risklərə əhəmiyyətli dərəcədə azalır.  
Dəstə şəklində yaxşı işləmək vahid məqsəd uğrunda bir-biri ilə və rəhbərlərlə işləmək 
və mütəmadi əlaqə saxlamaq deməkdir. Dəstə rəhbərləri tərəfindən aydın brifinqlər 
bu nailiyyətin əsas hissəsi hesab edilir. Brifinqlərin qısa zamanda mənimsənilməsi 
ocaq qalama əməliyyatlarına cəlb olunanlar (alışdırmanı yerinə yetirənlər kimi yaxud 
yanğın söndürmə dəstəsinin bir hissəsi kimi çıxış etməsindən asılı olmayaraq) üçün 
mühüm qabiliyyət hesab olunur. 
  
Cədvəl 4: Planlı yanğın brifinqləri üçün təklif olunan sxem: 
 
S/s Element Təsvir 
1 Ümumi vəziyyət Mövcud ərazinin coğrafiyasına 

ümumi baxış, dövr üzrə hava 
proqnozu, xüsusilə mühüm 
dəyişikliklər, mövcud və ehtimal 
olunan yanğın təhlükəsi dərəcəsi, 
əməliyyat konteksti 

2 Məqsəd və vəzifələr Ocaq qalamanın ümumi məqsədləri, 
daha ətraflı vəzifələr  

3 Ocaq qalama qaydası Mühüm tədbirlər qrafiki və vaxt 
qrafikinə əsasən, məqsədlərə nail 
olmaq məqsədilə ocaq qalama növü 
və qaydası  

4 Məhdudlaşdırma (lokallaşdırma) 
planı 

Nəzarət xətləri, nəzarət dəstəsi, 
ehtiyatların yerləşdirilməsi, tüstünün 
idarə olunması  

5 Tapşırıqlar Əməliyyat zamanı fərdi və dəstə üçün 
tapşırıqlar  

6 Əmr və rabitə  Yanğın meydançasında hər kəs kimin 
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qarşısında hesabat vermək tələb 
olunduğunu, başçının kim olduğunu 
bilməlidir. Onlar “yoldaşlar”, komanda 
arasında münasib rabitə metodlarını, 
məlumatın rəhbərliyə ötürülməsi 
qaydasını bilməlidir.  

7 Təhlükələr Ərazidə ola biləcək və əməliyyatların 
bir hissəsi kimi təhlükələrin 
işıqlandırılması  

8 Təhlükəsiz zonalar və evakuasiya 
marşrutları 

Əgər yanğının dinamikası tez bir 
zamanda dəyişərsə və bütün heyət 
üçün təhlükəli olarsa, bütün heyət 
üzvləri təhlükəsiz zonalara çıxış 
marşrutlarını bilməlidir  

9 Fövqəladə hallar zamanı fəaliyyət 
planı 

Aşağıdakılarla bağlı fəaliyyətlər: 
qaçış (təsadüfi yanğın), qəzalar/zədə, 
rabitə əlaqəsinin itməsi, yanğına 
çatma hədəfləri və s.  

 
  
Yaxşı dəstə işinin digər bir aspekti isə köməkçi yaxud gənc dəstə üzvü ilə işləməkdir. 
“Köməkçi” ilə birlikdə işləmə yanğın zamanı rabitə, təhlükəsizlik və ümumi effektivlik 
üçün mühüm hesab edilir. 
  
LACES 
  
LACES aşağıdakıları əhatə edən yaddaş qeydidir: 
  
L Lookouts (Nəzarətçilər)  

A Awareness (Xəbərdar olma) 

C Communications (Rabitə) 

E Escape routes (Evakuasiya marşrutları) 

S Safety zones (Təhlükəsizlik zonaları) 

  
Ocaq qalayan dəstənin bir hissəsi kimi çıxış edərkən, təhlükəsiz iş təcrübələrinin 
təmin olunması məqsədilə bu təlimatlara riayət etmək tələb olunur. 
 
Alışmaya mane olan ətraf mühit məhdudiyyətləri   
Tüstü  
Ocaq qalama əməliyyatları zamanı tüstü mövcud olmalıdır. Tüstü çaşqınlığa (yəni 
özünü itirməyə) səbəb ola bilər. Hər zaman olduğunuz yeri bilmək, evakuasiya 
marşrutunu bilmək və dəstə üzvləri və rəhbərlə davamlı olaraq əlaqə yaratmaq çox 
vacibdir.  
  
Planlı yanğınlardan ayrılan tüstü çox vaxt yaxınlıqdakı ictimai yollarda görməyə təsir 
edə bilər. Nəqliyyatın məlumatlandırılması məqsədilə yanma əməliyyatının 
aparılması ilə barədə lövhələr yollarda qoyulmalıdır.  
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Tüstü həmçinin ümumi ictimai sağlamlığa təhlükə yarada yaxud qıcıqlanmaya, ya da 
müəyyən tibbi problemlərə malik fərdlər üçün təhlükəyə səbəb ola bilər.  
  
Ekoloji məhdudiyyətlər  
  
Təsadüfi yaxud planlı yanğınların baş verdiyi əksər ərazilərdə təbii mühafizə məqsədləri 
yaxud nəsli kəsilməkdə olan heyvanat aləmi üçün müvafiq yerlər vardır. Bu ərazilərdə 
alışma planları ilə bağlı və hər hansı qeyri-müvafiq yanğın söndürmə metodu  (misal üçün 
sintetik köpük konsentratı) tətbiq olunmadan öncə torpaq menecerləri ilə məsləhətləşmək 
tələb olunur. 

  
Ocaq qalama əməliyyatlarında yol verilən və yol verilməyən addımlar   

• Ocaq qalama əməliyyatına hər zaman lövbər nöqtələrindən yaxud möhkəm nəzarət 
xəttindən başlayın 

• Göstərişləri, ocaq qalamanın məqsədini, istifadə olunacaq metodları, təhlükələri, 
nəzarət tədbirləri və fövqəladə planları dəqiq anladığınıza əmin olun 

• Yanğın dinamikasında baş verən hər hansı dəyişiklik və plana uyğun olmayan hər 
hansı faktorla bağlı dəstə yaxud rəhbərə məlumat verin  

• Mümkün halda, alışmanı yamac istiqamətində həyata keçirin  
• Mümkündürsə, küləyin əksi istiqamətində ocaq qalayın. 
• Yuxarıdan başlayaraq, yanlardan aşağıya doğru hərəkət edin. Mümkün hallarda 

qılıcın arxa hissəsindən (üstdən deyil) ocaq qalamaya başlayın 
• Hər iki istiqamətdən eyni anda alışmanı başladın  
• Ocaq qalama ardıcıllığını vəziyyətə uyğun tənzimləyin. 
• Əgər vəziyyət münasibdirsə, gecikmədən alışdırmaya başlayın. Azacıq ləngimə 

gecikməyə səbəb ola bilər. 
• Xəttin qısa bölmələrini alışdırın ki, hər hansı problem yaranan zaman onu idarə 

etmək mümkün olsun. 
• Ocaq qalama sürəti ona nəzarət etmə qabiliyyətinə uyğun olmalıdır, Nəzarət 

ehtiyatının öhdəsindən gələ bildiyi qədər ocaq qalayın.  

  
Bütün nəzarət altında olan yanğınlar üçün ilkin sahə hazırlığı (nəzarət xətləri və yanğın 
divarları) tələb olunur. Alternativ olaraq onlar təbii yanğın maneələri çərçivəsində 
planlaşdırılmalıdır.  
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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.   


