
 
Անտառային հրդեհների մարման  եղանակները  և մարտավարական հնարքները 

 

Կախված նրանից, թե անտառի որ հատվածում է տարածվում  կրակը, անտառային  
հրդեհները լինում են գետնատարած, վերնատարած, ստորգետնյա: Հատկապես վտանգավոր է 
անտառային և այլ լանդշաֆտային հրդեհների օջախների առաջացումը տարվա չոր 
ժամանակ`տեղանքում չոր խոտի, հասունացած հացաբույսերի և գյուղատնտեսական այլ 
մշակաբույսերի  առկայության դեպքում: Ըստ կրակի տարածման /հրդեհի եզրի 
առաջացման/արագության և բոցի բարձրության` անտառային հրդեհները լինում են թույլ, միջին և 
ուժեղ: Ուժեղ հրդեհի դեպքում կրակի տարածման  ամենամեծ արագությունը կազմում է` 
գետնատարած  հրդեհի միջև  1կմ/ժ, իսկ  վերնատարած հրդեհի`մինչև 30կմ/ժ արագության: 
Տափաստանային /դաշտային/հրդեհները ծագում են բաց տեղանքում`չոր խոտի և այլ բուսականու-
թյան առկայության դեպքում: Հացաբույսերի հրդեհների տարածման արագությունը 2-3 անգամ 
փոքր է տափաստանային հրդեհի արագությունից: Անտառային հրդեհների  մեկուսացման և մար-
ման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ամենադժվարը վերնատարած հրդեհների դեմ 
պայքարն է: Անտառային հրդեհների մարումը բաղկացած է հետևյալ փուլերից` մեկուսացում, 
լիամարում և պահակություն: Հրդեհի մեկուսացումն ամենաբարդ և ծավալուն աշխատանքն է, որը 
մեծ մասսամբ կատարվում է երկու փուլով: Առաջին փուլում կասեցվում է հրդեհի տարածումը նրա 
եզրերին  անմիջական ներգործության միջոցով: Դա հնարավորություն է տալիս ժամանակ շահելու և 
այնուհետև ուժերն ու միջոցները կենտրոնացնելու երկրորդ փուլի`արգելակիչ շերտերի և առուների 
անցկացման ավելի ծավալուն աշխատանքների և հրդեհի սահմանների անհարժեշտ լրացուցիչ 
մշակման վրա, որպեսզի բացառվի նրա տարածման վերսկսման հնարավորությունը: Հրդեհի 
պահակության ժամանակ անընդհատ կամ պարբերաբար ստուգվում է հրդեհի անցած 
տարածքը`նպատակ ունենալով կանխել հրդեհի վերսկսումը լիամարման ժամանակ  չբացահայտն-
ված ծածուկ օջախներից: Անտառային հրդեհները մարելու համար կիրառվում են հետևյալ 
եղանակները  

-  հրդեհի եզրով կրակին խփելը /ճյուղերով,ավելներով/, հրդեհի եզրերը հողով լցնելը /բահե-
րով, հողանետներով, շերտաբացիչներով և այլ հողափոր տեխնիկայով /, 

- հրդեհի  տարածման ճանապարհին արգելափակիչ հանքայնացված շերտերի ու առուների 
անցկացումը, հրդեհաշիջումը /հանդիպակաց  կրակի  բաց թողում/, 

- այրվող եզրի մարումը ջրով և քիմիական կրակմարման նյութերով:  
Մարման այս կամ այն եղանակն ընտրելիս հրդեհաշիջման հրամանատարը պետք է հաշվի 

առնի անտառային հրդեհի տեսակը, ուժը և չափերը, օդերևութաբանական պայմանները, տեղանքի 
բնույթը և առկա  ուժերն  ու միջոցները: Կախված կիրառվող եղանակից և  առկա ուժերից ու 
միջոցներից` ընտրվում է անտառային  հրդեհի մարման  տակտիկան, հնարքը և որոշվում է  կրակի 
դեմ  պայքարի  աշխատակարգը:  

Գետնատարած անտառային  հրդեհների շիջման ժամանակ կարող են կիրառվել հետևյալ 
տակտիկական  հնարքները. 

1. հրդեհի  եզրի   շիջումը հրդեհի  ամբողջ տարածքով  /բավարար քանակությամբ ուժերի  ու 
միջոցների  առկայության  դեպքում/, 

2.  հրդեհի ճակատի շիջումը հրդեհաշիջման երկու խմբով դեպի թևերը հետագա  
առաջխաղացմամբ /ուժերի ու միջոցների պակասի դեպքում/ 

3. հրդեհի եզրի շիջումը հրդեհաշիջման երկու խմբով` հրդեհի թիկունքից թևանցմամբ և դեպի  
ճակատը առաջխաղացմամբ /ուժերի և միջոցների պակասի և թույլ ինտեսիվության  հրդեհի 
դեպքում/ 

Գետնատարած հրդեհի  եզրում կրակը կարելի է մարել նրան խփելով, հող լցնելով, ջուր  և 
քիմիական  կրակմարիչ  նյութեր օգտագործելով: Կրակին խփելը կատարվում է կանաչ ճյուղերից 
սարքած ավելով կամ խիտ սաղարթով,  մատղաշ ծառով /1.5-2մ/: Եզրին հարվածելով, 
անտառածածկի այրված զանգվածներն ուղղվում են դեպի  կրակի կողմը: Պետք է հարվածել ոչ թե 
վերևից /այդ դեպքում ցրվող մանր վառվող մասնիկներից  կարող են առաջանալ այրման նոր 
օջախներ /այլ կողքից, թեքությամբ դեպի կրակը և որոշ  չափով  ավելի սեղմելով եզրին  /հանգցնելով  
կրակը/: Հրդեհի եզրը հողով լցնելու համար եզրի մոտ բահով փոսեր են փորում, որոնց հողը նետում 
են եզրին հովհարաձև, որպեսզի ավելի մեծ տարածք գրավեն: Նետումը պետք է կատարել եզրի  
երկայնքով, ընդ որում  որքան ուժեղ է  բոցը, այնքան  փոքր պետք է լինի ցրումը: Սկզբում հողով  
հանգցնում են բոցը, կանգնեցնելով կրակի  տարածում: Այնուհետև ստեղծում են մինչև 6-8 սմ 
հաստությամբ և 40-60 սմ լայնությամբ  հողի մեծ շերտ, ընդ որում  այդ շերտի  կեսը պետք է  
տեղադրված լինի  եզրից  առաջ, չվառված այր ունակ  նյութերի վրա,իսկ մյուս կեսը  եզրի արդեն 
այրված մասում: Վառվող կոճղերի և տապալված ծառաչորուկների վրա  պետք է հողի  ավելի հաստ  
շերտ լցնելը: Անտառային հրդեհները ջրով մարելու համար օգտագործվում են հրշեջ ավտոբաքեր, 
հրշեջ մոտոպոմպեր /շարժական, լցնովի, փոքրածավալ/, ավտոմեքենաների և տրակտորների 
շարժիչներից  աշխատող կախովի պոմպեր: Բացի այդ, մարման համար կարող են օգտագործվել  



ջրաբաշխիչներ, ջրելու մեքենաներ, գյուղատնտեսական տիպի պոմպակայաններ և ջուր տվող 
/վերամղող/ այլ մեքենաներ ու ագրեգատներ: Թույլ և միջին ուժի գետնատարած անտառային 
հրդեհները մարելու համար կարելի է օգտագործել ուսապայուսակային սրսկիչներ, որոնց մեջ լցվում 
է ջուր կամ ջուր թրջիչների հետ, ընդ որում  այրման տարածումը դադարեցնելու համար եզրը պետք 
է մշակել փոշիացված շիթով, իսկ տերևաշերտում, կոճղերի և արմատների մոտ օգտագործել հոծ 
շիթ: Հզոր հոծ շիթը քայքայում է այրվող  նյութերի  կառուցվածքը ,դրանց խառնում  հողի հետ, և 
նետում հրդեհի արդեն անցած տարածքը: Թռիչքները /մակերեսային ակտիվ նյութեր/ ավելացված են 
ջրին նրա հրամարիչ հատկությունները բարձրացնելու նպատակով: Ջուրը թրջիչների հետ պետք է 
օգտագործել գետնատարած և ստորգետնյա հրդեհների հանգեցնելու համար, ինչպես նաև  
հրդեհների լիամարման համար:Մակերեսային  ակտիվ նյութերի հետ միասին որպես թրջիչ  կարող 
են օգտագործվել  լվացքի փոշիները: Թրջիչի լուծույթ պատրաստելու համար ջրով  բաքի  մեջ 1մ  
խորանարդ  ջրի հաշվարկով  լցնում են 3կգ  սուլֆանոլ, կամ այլ փոշու թրջիչ , կամ 5լ հեղուկ  թրջիչ 
/ՕՊ -7,ՕՊ-10 և այլն/: Անտառային  հրդեհների  մարման համար կարող  են  օգտագործվել  նաև 
հետևյալ  հրամարիչ քիմիական  նյութերը,մագնեզիումի քլորիդ,մոնո  կամ  դիամոնիումֆոսֆատ  և 
ամոնիումի սուլֆատ: Դրանք կիրառվում  են 15-20% խտությամբ  ջրային  լուծույթների տեսքով: 
Անտառային հրդեհները քիմիական նյութերով շիջելիս հիմնականում օգտագործում են 
ուսապայուսակային  սարքավորումները: Միջին և ուժեղ գետնատարած հրդեհների եզրի շիջման 
հետ միասին ստեղծվում են  արգելափակիչ հանքայնացման շերտեր, որոնք  մասնատում են հրդեհի 
շրջանը կամ սահմանափակում դրա զարգացումը: Արգելափակիչ  շերտերի և առուների 
անցկացման  համար  օգտագործվում են  տրակտորաքարշ և ձիաքարշ գութաններ, 
հողանետեր,շերտաբացիչներ,բուլդոզերներ, կախովի  հողամշակիչ գործիքներով հատուկ 
ագրեգատներ,զանազան առվափորիչներ: Արգելափակիչշերտերը կարող են անց կացնել նաև 
փոցխերի միջոցով` հեռացնելով հողատարածքը, կամ հանելով ճիմը/բահերով հողուրագներով/ 
մինչև հանքային շերտը, ինչպես նաև պայթեցմամբ: Արգելափակիչ շերտերը, կախված հրդեհի ուժից 
ու տարածման արագությունից և օգտագործվող գործիքի  տեսակից , գցվում են մեկ կամ երկու  
լայնքով, իսկ ավելի լայն  շերտերի  անհրաժեշտության դեպքում նրանք նրանք գցվում են  մի քանի  
քայլով: Յուրաքանչյուր արգելափակիչ շերտ իր ծայրերով պետք է հենվի որևէ բնական կամ  
արհեստական  հակահրդեհային  արգելքի /ճանապարհ ,առու ,հանքայնացման շերտ, և այլն/ վրա: 
Զանգվածային վերնատարած հրդեհների, ուժեղ ու միջինգետնատարած հրդեհների մեկուսացման  
և շիջման  ամենաարդյունավետ  եղանակը  հենաշերտից  հանդիպակաց կրակի բաց թողնումն է: 
Հրդեհաշիջումը սկսվում է անտառատարածքում գտնվող բնագծերից /ճանապարհներ, կածաններ, 
գետակներ, առուններ, հակահրդեհային կանխարգելման նպատակով գցված հանքայնացման  
շերտեր և կրակի տարածման այլ բնական կամ արհեստական արգելքներ/, իսկ հրդեհի մոտ այդպիսի 
արգելքների բացակայության դեպքում `0.3-0.5մ  լայնությամբ հատուկ գցված հենաշերտերից: 
Հանդիպակաց կրակի բաց թողումը`հենաշերտի և մոտեցող հրդեհի եզրի միջև գտնվող գետնի ան-
տառածածկի /տերևափռոցաշերտի/ այրումն է, որի շնորհիվ մեծացվում է արգելքի  լայնությունը: 
Այրման շերտի լայնությունը պետք է հավասար լինի գետնատարած հրդեհի եզրի խորության  եռա-
պատիկին, ոչ պակաս 100-200մ` մինչև վերնատարած հրդեհի ճակատը: Հենաշերտը պետք է  ամ-
բողջությամբ շրջապատի հրդեհի  օջախը/լինի փակ/ կամ իր ծայրերով  հենվի  այնպիսի  արգելքների 
վրա, որոնք թույլ չեն տա կրակի առաջխաղացումը/գետեր,ճանապարհներ և այլն/: Հրդեհաշիջումից 
առաջ հավաքվում և հեռացվում են բոլոր ծառերը, թփերը, որոնք գտնվում են հենաշերտից դեպի  
հրդեհի կողմը 5մ–ից ավելի մոտ: Գետնին ընկած չորացած ծառերի  ոստերը նետվում են 
հենաշերտից  այն կողմ կամ քարշ տալով  հեռացվում են նրանից  դեպի  անտառի  խորքը, որպեսզի  
հրդեհաշիջումն  սկսելուց հետո կանխվի կրակի անցումը դեպի այն տեղամասերը ,որոնք  գտնվում 
են հենաշերտի հրդեհի հակառակ կողմում: Հրդեհաշիջումը կատարվում է քաղ պաշտպանության 
կազմավորումների կողմից միայն անտառտնտեսության փորձված  ներկայացուցչի ղեկավարու-
թյամբ: Հրդեհաշիջման  ժամանակ հիմնականում տակտիկական հնարքը  անձնակազմի երկու  
խմբերի աշխատանքն է, որոնք հենաշերտի ճակատի կենտրոնից գտնվում են դեպի հակառակ 
կողմեր: Յուրաքանչյուր խումբ  սկզբում հրկիզում է  հողածածկը 20-30մ տեղամասում: Հաջորդ 
տեղամասը  հրկիզվում է այն բանից հետո, երբ կրակը  հենաշերտից  հեռանում է 2-3մ: 
Հրդեհաշիջման ժամանակ կրակի տարածումն արագացնելու համար հրկիզումը կարող է կատարվել 
ոչ միայն  հենաշերտի  երկայնքով ,այլև նրան ուղղահայաց /կոնաձև հրկիզում /յուրաքանչյուր  6-8 
մետրի վրա: Այդպիսի <<ատամների>>խորությունը  չպետք է գերազանցի  3-4մ: Հրդեհաշիջումից 
առաջ կազմավորման հրամանատարը պետք է համոզվի, որ հենաշերտի և հրդեհի ճակատի միջև  
մարդիկ չկան, իսկ հրդեհաշիջման թիկունքում յուրաքանչյուր 3-4  տեղամասի համար նա պետք է 
պահակակետեր դնի հետևյալ հրդեհաշիջման  ընթացքին  և կրակի այն օջախների 
վերացմանը,որոնք ծագում են  հենաշերտի  վրայից թռչող –անցնող  կայծերից և վառվող  ճյուղերից: 
Եթե հրդեհի շրջանում կան ջրաղբյուրներ, ապա անտառային վերնատարած հրդեհը արդյունավետ 
կերպով մեկուսացվում է նաև հրշեջ  ավտոբաքերից և մոտոպոմպերից  այրվող  ջրի  փոշիացված  
շիթերով: 

Լեռներում անտառնային հրդեհները մարելու համար պետք է հրդեհաշիջումը համատեղել  
հենաշերտերի հետ, որոնք ստեղծվում են ուսապայուսակային սրսկիչներից, քիմիական  լուծույթներ 



տալով, պայթեցմամբ /որտեղ այն հնարավոր է/,ինչպես նաև ձեռքի գործիքներով `բահերով և  
փոցխերով: Միջին և ուժեղ գետնատարած հրդեհները ,ինչպես նաև  վերնատարած  հրդեհները 
կանգնեցվում  են  հրդեհաշիջմամբ:Հրդեհաշիջման համար բնագծերը նշելիս  և հենաշերտերը անց 
կացնելիս պետք է խստորեն հաշվի առնել տեղանքը,քանի որ  լեռներում հենց  տեղանքով է որոշվում  
հրդեհի տարածումը: Լեռնային անտառներում հրդեհաշիջման եղանակով հրդեհները մարելիս  կազ-
մավորման հրամանատարը որոշում է հենաշերտի անցկացման  ուղղությունը և  այնտեղ 
անձնակազմ ուղարկում  հետևյալ կարգով, առաջին խումբը ուղեգծի ծառահատման և մաքրման 
համար, նրանից   հետո փոցխավորների խումբը`հողածածկույթը հեռանացնելու համար, այնուհետև 
հանքայնացման  շերտ  կամ  առու  անցկացնողների խումբը և վերջապես  հրդեհաշիջման խումբը: 
Հրդեհը մեկուսացնելուց հետո կազմավորման հրամանaտարը պարտավոր է անձամբ  զննել հրդեհի 
անցած տարածքը`մեկուսացման հուսալիության մեջ, համոզվելու համար: Զննման ընթացքում 
հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի հրդեհատեղի սահմանին`քամուց պաշտպանված կողմից: 
Սահմանների զննման հետ միաժամանակ  պետք է կազմակերպվի հրդեհաշիջում մնացած 
օջախների մարումը: Լիամարումը կատարվում է այրվող օջախների հող, ջուր,քիմիկատների 
լուծույթներ լցնելով` մինչև այրման լրիվ դադարեցումը: Լիամարումը առաջին հերթին կատարվում է   
հրդեհատեղի սահմանագծով, աստիճանաբար տեղափոխելով ծայրամասերից դեպի կենտրոն: 
Առաջնահերթ ուշադրություն է հատկացվում  շրջագծի քամուց  պաշտպանված մասին,որպես   
հրդեհի վերսկսման տեսակետից  ամենավտանգավորին: Լեռնային անտառներում  զառիթափ 
լանջերին  հրդեհը  մեկուսացվելուց հետո կարող են  ներքև գլորվել  մարմրող կոներ,ոստեր և այլն և  
առաջացնել հրդեհի  նոր օջախներ: Այդպիսի դեպքերում ներքևում պետք է վարել 0.5մ-ից ոչ պակաս  
լայնությամբ առու:Հրդեհատեղի առկայությունը  պետք է կատարվի կազմավորման այնպիսի 
քանակությամբ անձնակազմով, որ նա կարողանա մշտական  հսկողության տակ պահել 
հրդեհատեղի ամբողջ շրջագիծը`սիստեմատիկորեն շրջելով մեկուսացման շերտի երկայնքով: 
Յուրաքանչյուր ճանապարհին հատկացվում է հրդեհատեղի սահմանի որոշակի  հատված, որի 
երկարությունը,կախված այրման վերսկսման վտանգի աստիճանից ,/տերևափռվածքի շերտի  
հաստություն, գետին ընկած փտող ծառերի ոստերի առկայություն,ուժեղ քամի և այլն/լինում է 
100մետրից /ճակատագծով/մինչև 500մ/թիկունքով/: Օջախների վերսկսման դեպքում  
պահակություն անողները  պարտավոր են դրանք անհապաղ վերացնել: Պահակության 
տևողությունը որոշվում է  եղանակի պայմաններից կախված: Անտառային հրդեհների դեմ 
պայքարում պետք է հաշվի առնել,որ գիշերը նրանց տարածման արագությունը կտրուկ նվազում 
է,ուստի ուշ երեկոյան  և վաղ առավոտյան ժամերը անհրաժեշտ է օգտագործել հրդեհն առավել 
ինտեսիվ  մարելու համար: 

Հրդեհաշիջմամբ զբաղված անձնակազմի անդամները  պետք է տեսողական  կապ պահպանեն 
իրար հետ, իսկ  կազմավորումներից անջատ աշխատող  խմբերը պետք է հսկողության տակ լինեն  
կամ նրանց հետ կապ պահպանվի: Վերնատարած հրդեհները մարելիս, կրակի արագ  թռչքաձև  
տարածման կապակցությամբ  անձնակազմը պետք է հրդեհի ճակատից  գտնվի 250մետրից ոչ ավելի 
մոտ: Հրդեհաշիջումը սկսելուց առաջ  կազմավորման հրամանատարը պարտավոր է   ստուգել,թե  
մարդիկ չեն մնացել արդյոք ծրագրված հրդեհաշիջման սահմանագծի  և  առաջացող հրդեհի 
ճակատի միջև: Անտառային հրդեհները հանգցնելիս  առավել վտանգավոր են  երկու 
լեռնաշղթաների կամ լեռնաճյուղերի միջև  գտնվող լեռնագոգերը,որոնցով  արագ բարձրանում է 
հրդեհի եզրը: Առավել վտանգավոր  են չոր լեռնագոգերը,ձորակները և զառիթափ  հատակով խոր 
կիրճերը  այնպահին ,երբ  հրդեհը նրանցով  բարձրանում է վեր: Չի կարելի գտնվել հրդեհի եզրից 
վերև 20-ից  ավելի զառիթափություն ունեցող չայրված լանջին, հատկապես, եթե լանջը ծածկված է 
փշատերև  մատղաշով և այլ այրունակ նյութերի կուտակումներով: Ստորգետնյան/տորիֆային/ 
հրդեհները հանգցնելիս մարդկանց և տեխնիկայի տեղաշարժերը պետք է զգույշ կատարել այրված  
գետնի/այրուտի/մեջ ընկնելուց խուսափելու համար: Անհրաժեշտ է նաև  հետևել արմատի վրա չորա-
ցած և տակից վառված ծառերին, սղոցելով կամ հատելով դրանք` հանկարծակի ընկնելուց  
խուսափելու համար: Հրդեհի գոտում տրակտորների, բուլդուզերների և այլ  տեխնիկայի միջոցով  
արգելափակիչ շերտեր ստեղծելիս  աշխատող  մեքենանների մոտ  պետք է գտնվի  քարշակ` 
խափանված տեխնիկան  և նրա անձնակազմը  անվտանգ վայր հանելու համար: Արգելվում է 
հրդեհաշիջման  համար  օգտագործել  անսարք  շարժիչներով  և արտահոսք ունեցող  վառելիքային 
համակարգով  տեխնիկա: Կրակի մոտ  շարժիչների  լիցքավորումը վառելիքով  կտրականապես  
արգելվում է: Հրդեհի ժամանակ  ինքնակամ իր տեղը  լքելը արգելվում է ,բացառությամբ  
այրվածքներ ստանալու ,վիրանորելու  կամ ծխից  թունավորելու ,ինչպես նաև  կյանքին վտանգ  
սպառնակլու /կրակով շրջապատվելու/դեպքերից: 

Տուժածներին ժամանակին  առաջին  օգնություն ցույց տալու համար հրդեհաշիջում կատարող  
կազմավորումներում պետք  է լինեն  բուժաշխատողներ կամ անձնակազմին  պետք է  բաժանվի  
անհրաժեշտ  դեղորայք:Այրվածքներ կամ վերքեր  ստացածներին պետք է  անհապաղ  օգնություն 
ցույց  տրվի ,իսկ  վտանգավոր  այրվածքի ,վերքի կամ թունավորման  դեպքում  պետք է  
ապահովվեն փոխադրամիջոցներ  տուժածին  անհապաղ  հիվանդանոց  ուղարկելու համար: 
Հանգստի  և գիշերելու տեղերը  պետք է  լինեն  հրդեհի մեկուսացված մասի սահմանից 100մետրից 
ոչ մոտ  և պաշտպանված լինեն 2մետրից  ոչ պակաս  լայնությամբ  հանքայնացման /այրունակ  



նյութերից մաքրված/ շերտերով:Այդպիսի  տեղերը կարող են լինել  անտառաեզրերը` մինչև 200մ  
հեռավորությամբ ,ճանապարհներին  և անտառներին  մոտ տեղերը; Կրակի հանկարծակի  
մոտեցման դեպքի  համար պետք է նախատեսել նոր արգելափակիչ շերտերի ստեղծման  
հեռավորություն: 

Ընթացող անտառային հրդեհի գոտում գիշերել կտրկանապես արգելվում է: 
 


