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ՈՒսումնամեթոդական ձեռնարկը նախատեսված է բնակչության լայն շրջանակների 
համար: 



ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ ՀԱՄԱՌՈՏ 
 

Նախաբանի փոխարեն 
 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29743 քառ. կմ է: 2006թ.-ի հողային 

հաշվեկշռի տվյալներով հանրապետության տարածքի 71,6%-ը կազմում են 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, 12,5%-ը՝ անտառային հողերը, 7,4%-ը` 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողերը, 0,9%-ը ջրային հողերը, 5,4%-ը` 

բնակավայրերը, 13%-ը` արդյունաբերության, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ 

ենթակառուցվածքների հողերը, 1,3%-ը՝ այլ հողեր: Հայաստանը սակավանտառ երկիր 

է, և անտառածածկ է տարածքի 10,4%-ը: 

Հայաստանում ամենափոքր տարածությունների վրա նկատվում են բարդ ռելիեֆով 

պայմանավորված կլիմայի զգալի տարբերություններ [7]: Օդի ջերմաստիճանը կախված 

է բարձրությունների մակարդակից: Հայկական բարձրավանդակում ձմռանը օդի միջին 

ջերմաստիճանը 00 C է, իսկ ամռանը՝ 250 C: Տարեկան միջին տեղումներն Արաքսի 

հովտում կազմում է (200-250)մմ, Դեբեդ գետի հովտում՝ 300մմ, բարձրադիր 

լեռնային վայրերում՝ (800-1000)մմ, նախալեռնային և հովտային մասերում՝ (200-

250)մմ: Շիրակի, Գեղարքունիքի մարզերի ողջ տարածքում, Սյունիքի մարզի 

լեռնային շրջաններում, Կոտայքի մարզի հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան 

մասերում ձմռան տևողությունը (6-7) ամիս է, իսկ հանրապետության ցածրադիր և 

հովտային մասերում՝ (2-2,5) ամիս: Ձմռանը գիշերվա ամենացածր ջերմաստիճանը 

կարող է հասնել մինուս (28-30)0 C [22]:  

Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 76,5%-ը գտնվում է ծովի մակերևույթից 

(100-2500) մ բարձրության վրա: Ամենացածր վայրը գտնվում է ծովի մակերևույթից 

350մ բարձրության, իսկ ամենաբարձր վայրը՝ 4096մ բարձրության վրա: Փաստորեն 

երկրի փոքրիկ տարածքում բարձրությունների տարբերությունը կազմում է մոտ 

3500մ: Դրանով է բացատրվում այն, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առկա 

են կլիմայի բոլոր տեսակները՝ չոր մերձարևադարձայինից մինչև ցուրտ 

բարձրլեռնայինը, ինչով էլ պայմանավորված է հանրապետության տարածքին 

առանձնահատուկ բնական վտանգների բազմազանությունը:  

Այսպիսով կարելի է ամրագրել, որ հանրապետության տարածքի 100%-ը ենթակա է 

ուժեղ երկրաշարժերի (սեյսմավտանգ է), 3%-ը սողանքների (առկա է ավելի քան 3000 

սողանքային հատված, որոնցից 300-ը՝ բնակավայրերում), 30%-ը՝ սելավների և 

ջրհեղեղների, 0,5%-ը՝ փլուզումների և քարաթափումների, 12%-ը` 

ցրտահարությունների, 15%-ը՝ երաշտի, 17%-ը կարկտահարման ազդեցությունների, 

իսկ հողատարածքների 80%-ից ավելին ենթակա են էռոզիայի, աղակալման, 

գերխոնավության, ջրակալման վտանգների ազդեցության: 

Բավարարվելով վերը նշված բնական վտանգների թվարկմամբ, նշենք, որ տեխնածին 

վտանգների մի ամբողջ շարք նույնպես առկա է հանրապետության տարածքում: Այսպես՝ 

հանրապետությունում գործում են շուրջ 27 քիմիական, 1500-ից ավելի 



հրդեհապայթյունավտանգ օբյեկտներ, 100-ից ավելի ջրամբարներ, մոտ 19 պոչամբար, 

մեկ ատոմային էլեկտրակայան և այլն: 

 Վտանգների վերոգրյալ հակիրճ ներկայացումից երևում է հարապետության 

տարածքին սպառնացող վտանգների գրեթե ողջ սպեկտորն իր բազմազանությամբ:  

Յուրաքանչյուր ոք պետք է որոշակիորեն ճանաչի իր բնակավայրին սպառնացող 

վտանգները, իմանա վարվելակերպի կանոնները մինչև վտանգի ծագումը, վտանգի 

ծագման ժամանակ և վտանգից հետո: 

 

 

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺ 
 

Այն կետը, որտեղից սկսվում է ամենաառաջին սեյսմիկ ալիքների տարածումը 

կոչվում է հիպոկենտրոն: Հիպոկենտրոնի ուղղահայաց պրոյեկցիան երկրագնդի 

մակերևույթի վրա կոչվում է էպիկենտրոն: Այս երկու կենտրոնների միջև եղած 

հեռավորությունը կոչվում է օջախի խորություն: Օջախը տարածության այն մասն է, 

որտեղից անջատվում է կուտակված լարումների էներգիան: Միևնույն ուժգնության 

երկրաշարժի դեպքում որքան մեծ է օջախի խորությունը, այնքան երկրի մակերևույթի 

վրա ցնցումները փոքր են: 

 

 
 



Ի՞նչ անել երկրաշարժից առաջ 
 

1. Տանը մշտապես ունենալ խմելու ջրի, պահածոների այն քանակությամբ պաշար, որ 

բավարար լինի ինքնուրույն մի քանի օր դիմանալու համար: 

2. Մշտապես ձեռքի տակ ունենալ գրպանի լապտերիկ և թարմ մարտկոցներ: Լապտերը 

պահել մահճակալի մոտ: 

3. Ինքնուրույն չկատարել բնակարանի վերափոխման, վերակառուցման շինարարական 

աշխատանքներ, որոնք կարող են ազդել բնակարանի սեյսմակայունության վրա: 

4. Բնակարանի մուտքի դռներն ու աստիճաններն ազատ պահել ծանր իրերից: 

5. Մահճակալները տեղավորել պատուհաններից հեռու և վերևում չկախել ծանր իրեր 

(ջահեր, ծանր շրջանակներով նկարներ և այլն): 

6. Նախօրոք որոշել բնակարանում և աշխատավայրում առավել անվտանգ տեղերը:  

7. Տանն ունենալ մարտկոցային ռադիոընդունիչ: 

8. Հարմար և մատչելի տեղում պահել մեկ կամ մի քանի կրակմարիչ: 

9. Ձեռքի տակ պահել առաջին օգնության դեղարկղիկ և կարողանալ օգտվել դրանից:  

10. Հեռախոսի ապարատի կողքին պահել շտապ օգնության, փրկարար ծառայության և 
ոստիկանության կանչի համարները: 

11. Ընտանիքի անդամներին, աշխատակիցներին և այլ անձանց բացատրել, թե ի՞նչ 

պետք է անել երկրաշարժի ժամանակ և դրանից հետո: 

12. Մանկահասակ երեխաներին ասել, թե ինչպես վարվեն երկրաշարժի ժամանակ, եթե 
գտնվեն դպրոցում: 

13. Ձեռքի տակ ունենալ առաջին անհրաժեշտության իրերով և տաք հագուստով 

պայուսակ: 

14. Նախապես պայմանավորվել ընտանիքի անդամների հետ միմյանց կորցնելու դեպքում 
հանդիպելու վայրի մասին: 

15. Միջանցքները, ելքերը, մերձատար ուղիները չծանրաբեռնել մեծածավալ իրերով:  
16. Վտանգավոր նյութերը (արագ բռնկվող հեղուկները, թունավոր նյութերը) պահել 

անվտանգ տեղում: Վերին դարակաշարերի վրա չպահել ծանր առարկաներ: 

17. Ջրատաքացուցիչը և գազավառարանը ձգել ճկուն մետաղյա ժապավենով և 

հուսալիորեն ամրացնել:  

18. Պատերին կամ հատակին ամրացնել գրապահարանները և ծանր կահույքը:  
19. Մշտապես հարստացնել գիտելիքներն առաջին օգնություն ցույց տալու 

վերաբերյալ:  



Ինչ անել երկրաշարժի ժամանակ 

 

1. Խուճապի չմատնվել: 

2. Պահպանել հանգստություն, չանել ոչինչ, որը կարող է ապակողմնորոշել 

շրջապատին (չբղավել, չաղաղակել): 

3. Շենքում գտնվելու դեպքում անհապաղ անցնել անվտանգ տեղ՝ կանգնել արտաքին 

դռան որմնանցքում կամ սենյակի անկյունում՝ հենասյուների մոտ: Զգուշանալ 

վայր ընկնող բեկորներից և ծանր կահույքից: 

4. Անմիջապես շենքից դուրս չփախչել, քանի որ շենքին մոտ վայր ընկնող 

բեկորները նույնպես վտանգ են ներկայացնում: Փրկություն որոնել գտնվելու 

վայրում, սպասել ցնցումների ավարտին, այնուհետև դուրս գալ շենքից: 

5. Բարձրահարկ շենքում գտնվելու դեպքում չնետվել դեպի աստիճանները, 

չկուտակվել աստիճանների վրա (դրանք ցնցումներից կարող են թուլանալ), 

չօգտվել վերելակից: 

6. Չպետք է շփոթվել, եթե անջատվի էլեկտրականությունը կամ լսվեն տագնապ 

հայտարարող ահազանգերը, զրնգացող ամանեղենի, վայր ընկնող առարկաների 

ձայները: 

7. Վտանգավոր շինությունում գտնվելու դեպքում պետք է ինքնուրույն որոշել՝ 

թողնել շենքը, թե մնալ ներսում: Հարկավոր է արագ, բայց զգուշորեն դուրս 

փախչել, խուսափել վայր ընկնող աղյուսներից, պոկված հաղորդալարերից և 

վտանգի այլ աղբյուրներից: 

8. Բարձրահարկ շենքի մոտ գտնվելու դեպքում կանգնել դռների որմնանցքում՝ վայր 

ընկնող բեկորներից և առարկաներից պաշտպանվելու համար: 

9. Շենքից դուրս գտնվելու դեպքում դուրս գալ բաց տարածություն՝ հեռանալով 

շենքերից և էլեկտրահաղորդման գծերից:  

10. Ավտոմեքենայում գտնվելու դեպքում հանգիստ արգելակել ավտոմեքենան, կայանել 
բարձրահարկ շենքերից, ուղետարներից և կամուրջներից հնարավորինս հեռու: 

11. Հիշել, որ օրվա ցանկացած ժամի, հատկապես քնից առաջ, սենյակի ելքի 

ճանապարհին չպետք է թողնել ոչ մի իր (սեղան, աթոռ, ձեռնասայլակ, մանկական 

մահճակալ): 

12. Երկրաշարժի ժամանակ շենքում գտնվելու դեպքում փոշուց պաշտպանվելու համար 
թաշկինակով կամ ցանկացած լաթով փակել քիթը և բերանը: 

13. Ուշադիր լինել երեխաների, ծերերի և հաշմանդամների նկատմամբ, քանզի աղետի 
ժամանակ նրանք առավել խոցելի են, կարիք ունեն ֆիզիկական ու բարոյական 

օգնության: 

14. Օգնել թույլերին և անօգնականներին; 
Ինչ անել երկրաշարժից հետո 

 



Ցնցումները դադարելուց հետո կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ոք պահպանի 

հանգստություն և կարողանա օգնել ուրիշներին, առաջին հերթին՝ տուժածներին, 

այնուհետև անհրաժեշտ է կանխել հրդեհների առաջացումը: Միայն դրանից հետո 

կարելի է անցնել վնասների գնահատմանը և վերականգնողական միջոցառումների 

ձեռնարկմանը: 

1. Պահպանելով հանգստություն՝ գնահատել իրավիճակը: 

2. Օգնել տուժածներին, կազմակերպել առաջին օգնություն: Որոնել և բժշկական 

օգնություն ցույց տալ կարիք ունեցողներին: 

3. Ստուգել գազամատակարարման գծերը և սարքերը: Գազահոսքի փոքր իսկ նշանի 

դեպքում անջատել գազածորակները: Արտահոսքը ստուգել ըստ հոտի, ոչ թե 

լուցկու կամ մոմի օգնությամբ: Ստուգել էլեկտրահաղորդալարերը, ջրագիծը: 

Վնասվածքների դեպքում հայտնել համապատասխան ծառայություններին և հետևել 

նրանց ցուցումներին: 

4. Չվառել լուցկի, չօգտագործել բաց կրակ, անջատել լուսավորությունը, 

տաքացուցիչ սարքերը և գազօջախները, միացնել միայն գազի արտահոսքի 

բացակայությունը պարզելուց հետո: 

5. Չդիպչել էլեկտրահաղորդման գծերին, հաղորդալարերին կամ դրանց առնչվող 

առարկաներին: 

6. Հեռախոսն զբաղեցնել միայն շտապ օգնության կանչի, լուրջ վտանգի (վնասվածք, 

հրդեհ, հանցագործություն) մասին հաղորդումների համար կամ կարևոր գործեր 

կատարելու նպատակով: Վտանգն անցնելուց հետո զանգահարել ազգականներին և 

ընկերներին՝ հայտնելու համար ձեր վիճակը և գտնվելու վայրը: 

7. Անտեղի չզբաղեցնել փողոցները՝ քաղաքն ուսումնասիրելու համար: Չայցելել 

ավերածությունների գոտի, եթե օգնության կարիք չկա: 

8. Չօգտվել զուգարանից՝ առանց ստուգելու համակարգի սարքին վիճակը: 

9. Կրել հաստ ներբաններով կոշիկ՝ կոտրտված ապակիներից և սուր բեկորներից 

վնասվածքներ չստանալու համար: 

10. Հեռացնել թափված կամ ցրիվ եկած վտանգավոր նյութերը (քիմիկատներ, 

վառելանյութ), դրանց մասին զգուշացնել մյուսներին: 

11. Լսել երկրաշարժի, դրա դեմ պայքարի ու հետևանքների վերացման համար 

անհրաժեշտ միջոցառումների մասին տեղեկատվությունը: 

12. Պատրաստ լինել հետցնցումներին, որոնք հաճախ հանգեցնում են գլխավոր 

ցնցումից վնասված շենքերի լրացուցիչ ավերածությունների: 

13. Զգույշ լինել վնասված շենք մուտք գործելիս և այնտեղ տեղաշարժվելիս: 
14. էլեկտրականության անջատված լինելու դեպքում անմիջապես օգտագործել 

սառնարանում եղած մթերքը:  

15. Ստուգել վառարանները և ծխնելույզները, որոնց վնասված լինելու դեպքում 

կրակ չվառել: 



16. Զգուշորեն բացել խորդանոցի և պահարանների դռները՝ ծանր իրերի թափվելուց 
խուսափելու համար: 

17. Օգնել երեխաներին և երկրաշարժի հետևանքով հոգեկան ցնցում ստացած 

մարդկանց:  

18. Օգնել ոստիկանությանը, հրշեջ-փրկարարներին, բուժաշխատողներին, 

փրկարարական ու վերականգնողական աշխատանքներով զբաղված այլ անձանց: 

19. Հնարավորության դեպքում փլատակների տակից հանել անկողինը, տաք հագուստը, 
մթերքը, վառելանյութը, առաջին անհրաժեշտության բոլոր առարկաները: 

20. Հոգալ հացի և ջրի մասին, խմելու ջուրն անպայման եռացնել՝ համաճարակից 
խուսափելու համար: 

21. Ուշադիր լինել թույլերի և օգնության կարիք ունեցողների հանդեպ, ջանալ 

ֆիզիկապես և բարոյապես սատարել տուժածներին:  



 

ՋՐՀԵՂԵՂ ԵՎ ՍԵԼԱՎ 
 

Ջրհեղեղը ցամաքի զգալի մասի ժամանակավոր ջրածածկումն է գետերում, 

լճերում, ջրամբարներում, ծովերում ջրի մակարդակի բարձրացման հետևանքով: 

Ջրհեղեղների վտանգը պայմանավորող գործոններն են ջրի խորությունը, ջրի 

շարժման արագությունը, հեղեղման տևողությունը, հաճախականությունը, 

սեզոնայնությունը:  

Հայաստանի Հանրապետությանն առանձնահատուկ են սելավները, քանի որ 

հանրապետության տարածքում գետերը հիմնականում լեռնային են ու արագահոս: 

Սելավը կարճատև ավերիչ ջրհոսք է, որը հագեցած է ցեխաքարային նյութով: 

Փաստորեն սելավային հոսքի մեջ կան լողացող կարծր մասնիկներ, մարմիններ, որոնք 

կոչվում են ջրաբերուկներ: Սովորաբար մեկ սելավի դեպքում ընդամենը մի քանի 

ժամվա ընթացքում այնքան նյութ կարող է գետավազանից բերվել, որքան նորմալ 

էրոզիայի միջոցով տասնյակ տարիների ընթացքում: Սելավային հոսքերը մեծ վնաս են 

հասցնում ավտոճանապարհներին, երկաթուղուն, կամուրջներին, ոռոգման համակարգին, 

էլեկտրահաղորդման գծերին, շենքերին և շինություններին, բնակավայրերին, ինչպես 

նաև ցեխաջրով ծածկում են ցանքատարածություններ, այգիներ ևայլն:  

 
 

Ինչ անել ջրհեղեղից և սելավից առաջ 
 

 Պարզել բնակավայրին սպառնացող վտանգավոր ջրածածկման կամ սելավի 

ազդեցության տարածքի սահմանները: 

 Տեղական կառավարման մարմնից նախօրոք իմանալ հնարավոր ջրհեղեղի կամ սելավի 

դեպքում տվյալ բնակավայրի տարհանման պլանը: 

 Իմանալ բնակավայրի ռելիեֆը և այնտեղից հարկ եղած դեպքում անվտանգ 

հեռանալու ուղիները: 

 Միշտ պատրաստ պահել աղետի կապոցը: 

 Նախապատրաստել հնարավոր ջրհեղեղի դեպքում փրկարարական միջոցների 

պահուստներ՝ փրկարարական օղակ, փրկարարական բաճկոն, ջրապաշտպան զգեստ, 

փչովի իրեր և այլն: 



 Միշտ պատրաստ ունենալ լուսային ազդանշանային սարքեր: 

 Ջրածածկման ենթակա բնակավայրերում նախօրոք պատրաստել ավազով լցված 

պարկեր; 

 Մաքրել սելավատարերը ջրաբերուկներից, թփապատել, ծառապատել սելավաբեր 

ձորերի լանջերը:  

 

Ինչ անել ջրհեղեղի կամ սելավի սպառնալիքի դեպքում 
 

 Հետևել օդերևութաբանական տեղեկություններին: 

 Հետևել կառավարման մարմինների կողմից տրվող ցուցումներին: 

 Թունավոր, հրդեհապայթունավտանգ նյութերը տեղափոխել անվտանգ վայր: 

 Փչացող իրերը տեղափոխել վերին հարկեր, կամ ձեղնահարկ: 

 Ամուր փակել դռները, լուսամուտները, այն բոլոր ճեղքերն ու անցքերը, 

որոնցով կարող է ջուջ լցվել բնակարանը: 

 Անջատել գազը, էլեկտրականությունը և ջուրը: 

 Բնակարանը բերել Առանց տերերի վիճակի: 

 

Ինչ անել ջրհեղեղի կամ սելավի դեպքում 
 

 Հստակ կատարել կառավարման մարմինների կողմից տրվող ցուցումները: 

 Կառավարման մարմինների կողմից ցուցումներ չստանալու դեպքում խուճապի 

չմատնվել, ինքնատիրապետումը չկորցնել, արագ շարժվել դեպի մոտակա 

բարձրադիր վայրը: 

 Սահմանափակ տարածքում հայտնվելիս բարձրացեք վերին հարկեր, ծառերի վրա և 

այլ բարձր տեղ: 

 Ձեր տեղի մասին իմաց տվեք լուսային, ձայնային ազդանշաններով, գունավոր 

շորեր թափահարելով և այլն: 

 Ջրհեղեղի դեպքում ջրում հայտնվելիս լողալով կամ լողամիջոցով շտապ հասնել 

մոտակա ափ: 

 Սելավի դեպքում չմտնել հոսքի մեջ, եթե նույնիսկ հոսքի խորությունը լինի 

15սմ, քանի որ այդ հոսքում կան հարվածող մարմիններ: Սելավային հոսքը 

չկտրել մեքենայով, եթե այդ հոսքի խորությունն անցնում է 50սմ-ից, քանի 

որ սելավային հոսքի մեջ մեքենան կարող է դառնալ լողացող մարմին:  

 Հիշել՝ երբեք չի կարելի հայտնվել սելավային հոսքում: 

 

Ինչ անել ջրհեղեղից կամ սելավից հետո 
 

 Զգուշանալ կտրտված կամ կախված էլեկտրալարերից: 

 Մինչև շենք մտնելը հավաստիանալ, որ կառուցվածքները վտանգավոր չեն: 



 Չբնակվել վթարային, կամ վստահություն չներշնչող տանը: 

 Սենյակները ստուգելիս բաց կրակ չօգտագործել: Օգտվել ինքնաբավ լապտերից: 

 Զգուշանալ թունավոր օձերից, որոնք կարող են հայտնված լինել ջրային 

հոսանքների հետ: 

 Խմելու ջուրն օգտագործել միայն եռացնելուց հետո: 

 Չօգտագործել ջրում հայտնված սննդամթերքը: 

 Ջրատար, գազատար, կոյուղու համակարգերի վնասված լինելու մասին անմիջապես 

տեղեկացնել համապատասխան ծառայություններին: 

 Առանց անհրաժեշտության չմտնել ջրածածկ և ջրացեխածածկ տարածքներ: 

 

Անտառային հրդեհներ 
 

Անտառային հրդեհը բուսականության անվերահսկելի այրումն է, որը 

տարերայնորեն տարածվում է անտառային տարածքում: Անտառային հրդեհները լինում 

են՝ 

 Ստորին - երբ հրդեհի ժամանակ այրվում են վերգետնյա ծածկը, ծառերի կեղևը, 

արմատների վերին մասերն ու թփերը: 

 Վերին - երբ հրդեհների ժամանակ այրվում են ծառերի պսակները, սաղարթները, 

տերևները: 

 Ստորգետյա - երբ հրդեհների ժամանակ այրվում է 30սմ-ից խորը գտնվող 

տորֆային շերտը: 

Անտառային հրդեհների սահմանում ծագում են ծխի ընդարձակ գոտիներ, կտրուկ 

նվազում է տեսանելիությունը, տեղի է ունենում մարդկանց ու կենդանիների 

թունավորում ածխաթթու գազից: Անտառային հրդեհներ առաջանում են բնական և 

արհեստական ճանապարհներով: Բնական անտառային հրդեհները ծագում են ամպրոպի 

ժամանակ ճայթող կայծակից, ինչպես նաև տորֆի ինքնաբռնկումից և կապված են 

օդերևութաբանական ոչ բարենպաստ պայմաններից: Արհեստական անտառային հրդեհները 

ծագում են մարդու գործունեության և անփութության հետևանքով: Պետք է հիշել, որ 

անտառային հրդեհների 90%-ը մարդու անփութության հետևանք են: 



 
Անտառային հրդեհների դեմ պայքարն առաջին հերթին կազմակերպում են այն 

կազմակերպությունները, որոնք տնօրինում են անտառները: Անտառտնտեսությունների 

կից գործում են մասնագիտացված ստորաբաժանումներ: Կարող են գործել նաև 

ավիացիոն բաժանմունքներ: Առավել հրդեհավտանգ շրջաններում կարող են 

կազմակերպվել անտառահրդեհային կազմավորումներ: Անտառային հրդեհների 

կանխարգելման կարևոր միջոցառումներից են արգելափակիչ գոտիների, անջրպետների 

ստեղծումը և բնակչության հետ տարվող քարոզչական աշխատանքները: 

Անտառային հրդեհների դեմ կիրառվում են պայքարի հետևյալ եղանակները՝ 

հրդեհի դադարեցում (բոցերի դադարեցում), տեղափակում, մարում, հսկողություն: 

Պայքարի այդ եղանակները կախված են հրդեհի տեսակից, ուժգնությունից, չափերից, 

օդերևութաբանական պայմաններից, տեղանքի բնույթից, հրշեջ ուժերի ու միջոցների 

առկայությունից: 

Անտառային հրդեհը հանգցնելու հիմնական եղանակներն են՝ 

 հրդեհի եզրերի ձաղկումը, կամ վրան հող լցնելը: Հրդեհի ձաղկումն 

իրականացվում են (1-2)մ երկարությամբ ճյուղերի խրձերի, ոչ մեծ սաղարթավոր 

ծառերի, կամ ձաղկման համար նախատեսված պարզագույն միջոցների շնորհիվ. 

 արգելափակիչ գոտիներ և ակոսներ բացելը.  

 ջուր կամ կրակմարիչ քիմիական լուծույթներ օգտագործելը. 

 հանդիպակաց կրակ բաց թողնելը (հրաշիջումը): 

Պետք է հիշել, որ արգելվում է՝ 

 անտառում գետին գցել վառվող լուցկու, ծխախոտի մնացորդներ. 

 անտառում թողնել դյուրավառ նյութերով ներծծված թղթեր և շորի կտորներ. 

 անտառում գցել ապակու կտորներ, կամ ապակյա տարաներ. 

 անտառային ճանապարհներին մեքենայի շարժիչի աշխատանքի ժամանակ բաքը 

լիցքավորել վառելիքով. 

 խարույկ վառել և այլն: 

 



ՀՐԴԵՀՆԵՐ 
 

Հրդեհը չվերահսկվող այրումն է, որը բարոյական, ֆիզիկական, գույքային վնաս 

է հասցնում անձին, հասարակության և պետության շահերին, վտանգում է մարդու 

առողջությունն ու կյանքը: Այրումը ֆիզիկաքիմիական երևույթ է, որի ժամանակ 

այրվող նյութի և թթվածնի միացումից անջատվում է լույս ու ջերմություն: Այրման 

համար անհրաժեշտ է այրվող նյութ, այրման աղբյուր (բոց), թթվածին: 

Հրդեհը բաժանվում է երեք գոտու՝ 

 այրման գոտի-գրավում է տարածության այն մասը, որտեղ անմիջապես կատարվում 

է այրումը, 

 ջերմային ազդեցության գոտի - այրման գոտուն հարակից տարածքի մաս, որում 

կատարվում է այրման գոտու ու շրջակա շինությունների, նյութերի ու 

տարածության միջև ջերմափոխանակություն, 

 ծխագոյացման գոտի - այրման գոտուն կից տարածություն, որտեղ հնարավոր է 

այրման արգասիքների տարածումը: 
 

 
Հրդեհաշիջման կազմակերպման կարևորագույն գործընթացներից է հրդեհի 

հետախուզման իրականացումը: Այն սկսվում է հրդեհի մասին ահազանգ ստանալու 

պահից, իրականացվում է անընդհատ և ավարտվում է հրդեհի լրիվ մարման հետ: 

Հրդեհի հետախուզման ընթացքում պարզվում է՝ 

 մարդկանց համար վտանգի առկայությունը, 

 մարդկանց գտնվելու տեղը, 

 նրանց փրկելու ճանապարհն ու եղանակները, 

 այրվող նյութերի տեսակները, այրվող օբյեկտի տեսակը, 

 հրդեհի տեղն ու չափերը, 

 կրակի տարածման ուղիները, 

 հրդեհաշիջման ուժերի ու միջոցների ներգրավման ճանապարհներն ու 

ուղղությունները, 



 պայթյունի, փլուզման, թունավորման վտանգի առկայությունը, 

 դյուրավառ նյութերի և լարման տակ գտնվող էլեկտրասարքավորումների 

առկայությունը, 

 գույքի տարհանման, ինչպես նաև կրակից, ծխից և ջրից պաշտպանելու կարիքը, 

 կառուցվածքները բացելու, քանդելու տեղերն ու անհրաժեշտությունը, 

 մոտակա ջրաղբյուրների տեղերն ու դրանցից օգտվելու եղանակները, 

 հրդեհաշիջման անշարժ սարքավորքումների առկայութունը, դրանց գործարկման 

կարգը: 

Հրդեհների մարումն իրականացվում է կախված հրդեհվող օբյեկտի 

առանձնահատկություններից: 



ԿԱՅԾԱԿ 
 

Կայծակն էլեկտրական լիցքերի պարպում է, որը տեղի է ունենում տարբեր նշանի 

էլեկտրական լիցքերով լիցքավորված ամպերի, կամ ամպի և երկրի մակերևույթի միջև: 

Կայծակները ծնվում են ամպրոպից: Ամպրոպաբեր ամպը էլեկտրականության վիթխարի 

կուտակիչ է: Բնության մեջ հանդիպում են կայծակի երեք տեսակ՝ 

 գծային - ուղղված է ապից դեպի երկրի մակերևույթ, կամ հակառակը և ունի գծի 

տեսք. 

 ոչ գծային - ունի ընդհատումներով գծի տեսք և հանդիպում է հազվադեպ. 

 Գնդային - իրենից ներկայացնում է տանձաձև կամ գնդաձև լուսարձակումով 

զանգված, որի տրամագիծը տատանվում է 0,2-ից մինչև մի քանի մետրի 

սահմաններում: 

Կայծակները մարդկությանը հասցնում են մեծ վնասներ: Դրանց ազդեցության 

հետևանքով կարող են լինել պայթյուններ, կարող են բռնկվել հրդեհներ, կարող են 

նույնիսկ քարուքանդ անել շենքեր, շինություններ, սպանել մարդկանց, 

կենդանիներին և այլն: 

Հայաստանի Հանրապետությունում ամպրոպային երևույթները սկսվում են ապրիլ 

ամսից, երբ ամպրոպով օրերի թիվը հանրապետության տարբեր տարածքներում կազմում 

է 3-6 օր: Գյումրիում, Տաշիրում ամպրոպային օրերի թիվը տարեկան կազմում է 70 

օր, Երևանում՝ 35-40 օր, մյուս մարզերում՝ 40-50 օր: 

Կայծակներից պաշտպանվելու լավագույն միջոցը շանթարգելի կիրառումն է, որը 

շինությունները կայծակի ուղղակի հարվածից պաշտպանող հատուկ սարքավորում է: 

 

 



Կայծակից պաշտպանվելու համար չի կարելի կանգնել մենավոր ծառի տակ: Ապրոպի 

ժամանակ չի կարելի հայտնվել բարձրադիր վայրում: Բաց տարածքում գտնվելով 

ամպրոպի հանդիպելիս անհրաժեշտ է շտապ գտնել հողակցված ապաստան, օրինակ 

քարանձավ (բայց չի կարելի կանգնել մուտքի մոտ): Եթե մոտակայքում չկա ապաստան, 

ապա վտանգը նվազեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է տարածքի ամենացածր տեղում 

նստել: Կայծակի դեպքում անհրաժեշտ է հեռու մնալ գետերի, լճերի ապերից, չի 

կարելի լողալ կամ լինել նավակի մեջ: Չի կարելի պատսպարվել խոտի դեզի մեջ: 

Տանը գտնվելիս անհրաժեշտ է փակել դռները, լուսամուտները, անջատել 

էլեկտրասարքավորումները, չօգտվել ջրի ծորակներից:  

 

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳ 
 

Դիտարկենք քիմիական վտանգի հետ կապված մի շարք հասկացողություններ: 

Քիմիական վտանգավոր օբյեկտ - օբյեկտ, որում պահում, վերամշակում, 

օգտագործում կամ փոխադրում են վտանգավոր քիմիական նյութեր, որի վթարումը կամ 

ավերումը կարող է առաջացնել մարդկանց, կենդանիների, բույսերի կորուստ կամ 

քիմիական վարակում, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վարակում: 

Վտանգավոր նյութ - նյութ, որն իր ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական կամ 

թունաբանական հատկությունների պատճառով վտանգ է ներկայացնում մարդկանց կյանքի 

և առողջության, կենդանիների, բույսերի և շրջակա միջավայրի ու շինությունների 

համար: 

Քիմիական վթար- վթար քիմիական վտանգավոր օբյեկտում, որն ուղեկցվում է 

քիմիական վտանգավոր նյութերի արտահոսքով կամ արտանետումով, որն ընդունակ է 

հանգեցնել մարդկանց, պարենամթերքի, սննդամթերքի, կերերի, կենդանիների և 

բույսերի կորուստի կամ քիմիական վարակման կամ շրջակա միջավայրի քիմիական 

վարակման: 
 

 



Քիմիական վարակ - շրջակա միջավայրում քիմիական վտանգավոր նյութերի 

տարածում այնպիսի խտություններով կամ քանակներով, որոնք որոշակի ժամանակի 

ընթացքում ստեղծում են սպառնալիք մարդկանց, կենդանիների, բույսերի, շրջակա 

միջավայրի և շինությունների համար:  

Քիմիական վտանգավոր օբյեկտում վթարի դեպքում առաջնահերթ միջոցառումներից 

են՝  

 ազդարարումը: Երբ վթարի հետևանքները դուրս են գալիս օբյեկտի սահմաններից, 

ապա ազդարարվում են նաև օբյեկտին մոտ գտնվող կազմակերպությունների 

ղեկավարները և բնակչությունը, ինչպես նաև ՀՀ ԱԻՆ տարածքային 

ստորաբաժանումները և տարածքային կառավարման մարմինները. 

 քիմիական վտանգավոր օբյեկտի անձնակազմի և բնակչության պաշտպանության 

իրականացումը: Պաշտպանության այս, կամ այն եղանակի օգտագործման 

առաջնայնությունը որոշվում է ելնելով կոնկրետ պայմաններից, ինչպես 

օրինակ, բնակելի տարածքների հեռավորությունից, պաշտպանական կառույցների և 

անհատական պաշտպանության միջոցների առկայությունից, տեղանքի ռելիեֆից, 

օդերևութաբանական պայմաններից և այլն. 

 հետախուզություն, որի արդյունքում տեղի է ունենում իրավիճակի գնահատում. 

 վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարումը: Այն ներառում է ավտոմատ 

փականների գործարկումը, վթարի տեղափակումը, վթարի վերացումը. 

 տուժածների փնտրումը, նրանց բժշկական օգնության ցուցաբերումը, 

տեղափոխումը բուժհիմնարկներ. 

 վթարի հետևանքների վերացումը: 

Հասկանալի է, որ վերոգրյալ միջոցառումներից կան այնպիսիները, որոնք 

իրականացվում միմյանց զուգահեռաբար: 

 

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄ 
 

Միջուկային էներգետիկայի արագ զարգացումը և իոնացնող ճառագայթման 

աղբյուրների լայն կիրառումը տարբեր բնագավառներում հանգեցնում է մարդկանց և 

շրջակա միջավայրի համար իրական վտանգի առկայության: Օրինակ, ատոմային 

էլեկտրակայաններում ճառագայթային վթարը կարող է բերել անձնակազմի և 

բնակչության ճառագայթահարման և շրջակա միջավայրի ռադիոակտիվ աղտոտման: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Մարդկանց ճառագայթային ախտահարման մեխանիզմը պատկերացնելու համար պետք է 

իմանալ գոյություն ունեցող այն երկու ուղիները, որոնցով ճառագայթները 

թափանցում են հյուսվածքներ և դրանք աղտահարում: Առաջինն արտաքին 

ճառագայթահարումն է: Այն տեղի է ունենում հիմնականում գամմա և բետտա 

ճառագայթների ազդեցության հետևանքով: Ընդ որում՝ եթե գամմա ճառագայթների 

թափանցելիության մեծ լինելու հետևանքով դրանք կարող են անցնել մարմնի միջով, 

ապա բետա ճառագայթների համեմատաբար փոքր թափանցելիության պատճառով դրանք 

կարող են թափանցել մաշկի վերին շերտերը: 

Երկրորդը ներքին ճառագայթահարումն է, երբ ռադիոակտիվ նյութերը թափանցում 

են օրգանիզմ շնչուղիների կամ կերակրափողի միջոցով (սննդամթերքի հետ): 

Արտաքին ճառագայթահարումից պաշտպանվելու համար հաշվի են առնվում երեք 

գործոններ՝ ժամանակը, տարածությունը և պաշտպանիչ էկրանները: Հասկանալի է, որ 

որքան փոքր է ճառագայթման ժամանակի տևողությունը և որքան մեծ է ճառագայթման 

աղբյուրից հեռավորությունը, այնքան փոքր է ճառագայթման ազդեցությունը: 

Ճառագայթումից պաշտպանվելու համար որպես էկրան պետք է օգտագործել մեծ 

խտություն ունեցող նյութեր: Ավելի նպատակահարմար է պաշտպանությունն 

իրականացնել պաշտպանական կառույցներում: 

Ճառագայթային վթարի դեպքում յուրաքանչյուր մարդ լսելով «Ուշադրություն 

բոլորին ազդանշանը պարտավոր է՝ 

 պահպանել շնչառական օրգանները, օգտագործելով անհատական պաշտպանության 

միջոցներ, կամ ձեռքի տակ գտնվող միջոցներ(թաշկինակ, գործվածքային 

պարագաներ). 

 չնստել գետնին, չծխել. 

 պատսպարվել մոտակա շենքում, պաշտպանական կառույցներում. 

 մտնելով տուն հանել և պոլիմերային տոպրակում տեղավորել վերնահագուստն ու 

կոշիկները. 

 միացնել հեռուստացույցն ու ռադիոն, փակել դուռն ու լուսամուտը, անջատել 

օդափոխիչը. 

 հերմետիկացնել սենյակը, տեղավորվել պատուհանից հեռու. 

 չօգտագործել բաց տարածքում գտնվող սննդամթերք, բաց պարենը տեղավորել 

պոլիէթիլենային տոպրակներում. 

 ուտելուց առաջ ձեռքերը լվանալ օճառով, բերանը ողողել 0,5%-ոց կերակրի 

սոդայի լուծույթով. 

 սնունդը, կամ ջուրը տեղավորել սառնարանում կամ պահարանում. 

 7օր ընդունել յոդային կալիում (օրական մեկ հաբ). 

 խստիվ պահպանել անձնական հիգիենայի կանոնները: 





ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հայտնի է, որ փրկարարական աշխատանքները մարդկանց, նյութական և 

մշակութային արժեքների փրկության նպատակով իրականացվող միջոցառումների 

համալիր է: Այս սահմանումն ընկալելու համար բավական է պատասխանել հետևյալ 

հարցերին՝ 

1. Ի՞նչ է. 

Պատասխան - իրականացվող միջոցառումների համալիր: 

2. Ի՞նչ նպատակով. 

Պատասխան – փրկության: 

3. Ու՞մ, կամ ինչի՞ 

Պատասխան - մարդկանց, կենդանիների, նյութական արժեքների, մշակութային 

արժեքների: 

Փրկարարական աշխատանքներ կատարում են փրկարար ուժերը:  

Փրկարար ուժերը փրկարարական աշխատանքներ կատարելու համար նախատեսված 

կազմավորումներ են, որոնք համալրված են մասնագիտացված փրկարարներով և հագեցած 

են համապատասխան փրկարարական միջոցներով: Այս սահմանման մեջ կա երկու 

հասկացություն՝ փրկարար և փրկարարական միջոցներ, հասկացություններ, որոնք 

ունեն պարզաբանման կարիք: Եվ այսպես՝ փրկարարական միջոցները փրկարարական և 

անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարման և դրանց ղեկավարման 

համար նախատեսված տեխնիկական և գիտատեխնիկական միջոցներն են, մտավոր 

գործունեության արդյունքները, գույքը, հանդերձանքը, նյութերն ու 

սարքավորումները: Փրկարարը փրկարարական աշխատանքներ կատարելու համար 

նախապատրաստված և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ատեստավորված ֆիզիկական 

անձ է:  

Փրկարարներին տրվում են որակավորման հետևյալ դասերը՝ 

 միջազգային կարգի փրկարար. 

 առաջին կարգի փրկարար. 

 երկրորդ կարգի փրկարար. 

 երրորդ կարգի փրկարար. 

 փրկարար: 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փրկարարի կարգավիճակ ձեռք են 

բերում որակավորման արդյունքում: Փրկարարների որակավորմանը ներկայացվում են 

պահանջներ, որոնք վերաբերում են փրկարարների ֆիզիկական, առողջական վիճակին, 

մասնագիտական գիտելիքներին և ունակություններին: Այդ պահանջները ներառվում են 

փրկարարների որակավորման նորմատիվային ակտերում: 

Փրկարարական աշխատանքների բնույթն ու ծավալները կախված են արտակարգ 

իրավիճակի տեսակից ու մասշտաբներից: Սակայն փրկարարական աշխատանքներն ունեն 



ընդհանուր փուլեր, որոնք կախված չեն արտակարգ իրավիճակի տեսակից ու 

մասշտաբներից:  

Դրանք են՝ 

 արտակարգ իրավիճակի մասին տեղեկատվության ստացումն ու վերլուծությունը: 

Տեղեկատվության հավաքն իրականացվում է տեղեկատվությունը հաղորդողին, 

ականատեսներին, փրկվածներին հարց ու փորձ անելու միջոցով, որի նպատակն է 

պարզել փլատակներում եղած մարդկանց թիվը, վիճակը, գտնվելու վայրը: Բացի 

այդ, կարևոր է իմանալ արտակարգ իրավիճակի ծագման ժամը, վայրի 

տեղադրությունը, առկա վտանգները, որոնք ճշտվում են հերթապահից ստացվող 

տվյալներով: Կարևոր նշանակություն ունի նաև տարվա եղանակը, երբ տեղի է 

ունենում արտակարգ իրավիճակը. ժամանակը 

 արտակարգ իրավիճակի վայր փրկարարների երթի կազմակերպումը: Այն կապված է 

երթուղիների վիճակից, օդերևութաբանական պայմաններից, փրկարարական ուժերի 

և միջոցների ծավալից, արտակարգ իրավիճակի բնույթից, տեղանքի ռելիեֆից, 

տարբեր արգելքների առկայությունից և այլն. 

 փրկարարների կենսաապահովման կազմակերպում: Յուրաքանչյուր փրկարարական 

խումբ, աղետի գոտի մեկնելիս, իր հետ պետք է ոնենա անհրաժեշտ քանակի 

սննդամթերքի, խմելու ջրի, վառելիքաքսուկային նյութերի և առաջին 

անհրաժեշտության այլ նյութական միջոցների պաշարներ. 

 փրկարարական աշխատանքների անցկացման վայրում հետախուզության իրականացում: 

Այն իրականացվում է իրավիճակի գնահատման նպատակով, որը կարելի է բաժանել 

երկու մասի՝ առաջնային և երկրորդային: Առաջնային գնահատման արդյունքում 

պարզվում է զոհերի ու տուժածների թիվը, վիճակն ու դրությունը: 

Երկրորդային գնահատման արդյունքում պարզվում է կառույցների վիճակը, 

օգտագործման նպատակն ու նշանակությունը, կառույցում պարունակությունը և 

այլն. 

 փրկարարական աշխատանքների անվտանգության ապահովում: Այն իրականացվում է 

առաջին հերթին փրկարարական աշխատանքների կատարման տեղամասում և վայրում 

տեխնիկակի, տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների ճիշտ տեղակայման 

միջոցով: Երկրորդը՝ կոնկրետ աշխատանքների կատարման ժամանակ իրականացվում 

է փրկարարական անձնակազմի անվտանգության ապահովման միջոցով. 

 տուժածներին հայտնաբերելու համար որոնողական աշխատանքների կատարում: 

Փրկարարների կողմից որոնողական աշխատանքներն իրականացվում են 

զգայարաններով, որոնող շների օգնությամբ, փրկված ականատեսների, 

տուժածների հարազատների միջոցով, այնպիսի որոնող սարքավորումների 

միջոցով, ինչպիսիք են՝ ձայնորսիչները, ջերմորսիչները, տեսաչքերը և այլն. 

 տուժածների հայտնաբերում, առաջին օգնության ցուցաբերում, դուրսբերում. 

 նյութական և մշակութային արժեքների փրկում. 



 արտակարգ իրավիճակ առաջացնող աղբյուրի տեղայնացում, անհետաձգելի 

վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարում:  

 

ՈՐՈՆՈՂԱՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԳՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
 

Որոնողափրկարարական աշխատանքների կատարման գործընթացում ուրույն տեղ են 

զբաղեցնում տուժածների հարազատները, մտերիմները, ծանոթները, հարևանները, 

կամավորները և այլ մարդիկ, ովքեր ինքնաբերաբար մասնակից են դառնում նշված 

աշխատանքներին: Նման մասնակցության ժամանակ այդ մարդիկ կարող են օգտագործել 

այն սարքավորումները, գործիքներն ու միջոցները, որոնք օգտագործվում են իրենց 

առօրյա կենցաղում: Դրանցից են՝ պարանը, աստիճանը, բահը, քլունգը, կացինը, 

երկաթյա խողովակը, ամրանը, դույլը, մետաղյա թասը, դեղարկղիկները, տախտակը, 

գերանը, աշխատանքային ձեռնոցը, պինդ գործվածքի կտորները, գրպանի լապտերը, 

ոռոգման խողովակները և այլն: Եթե խոսք գնա անտառային հրդեհների ժամանակ 

հրդեհաշիջման աշխատանքներին կամավորների մասնակցությանը, ապա նրանք կարող են 

օգտագործել այնպիսի պարզ միջոցներ, ինչպիսիք են՝ կացինը, թփուտի մանգաղը, 

կրակին հարվածելու միջոցները (շարժվող գլխով բահ, ցանցավոր մետաղյա բահ, մեծ 

մակերես ունեցող մետաղյա բահ և այլն), փորփող, քերող և կտրող գործիքներ 

(քաղհանի բրիչ, քլոնգ, պուլասկի, մաքլեոիդի փոցխ-հատիչ, գորգիու համակցված 

գործիք), պայուսակով հեղուկացիր:  

Տուժածներին փնտրելու համար անհրաժեշտ է՝ 

 ուսումնասիրել փրկարարական աշխատանքների ամբողջ տեղամասը: Օրինակ 

տարաբնույթ վտանգների ազդեցությունից փլուզման դեպքում անհրաժեշտ է 

ուսումնասիրել փլվածքները, կիսաավերված և վնասված շենքերը, դրանց ներսի 

հատվածները (բնակարանները, նկուղները, աստիճանները, տանիքները և այլն). 

 մարդուն հայտնաբերելու դեպքում որոշել նրա վիճակը. 

 պարզել հայտնաբերված մարդու վրա ազդող երկրորդային վտանգի առկայությունը 

(հրդեհ, ծուխ, գազ, շենքի անկայուն տարրեր և այլն) և գնահատել 

վտանգավորության աստիճանը. 

 ցույց տալ առաջին օգնություն և կանխել տուժածի վրա երկրորդային վտանգների 

ազդեցությունը:  

Դիտարկենք վերոգրյալն առավել մանրամասն վերը թվարկվածներից առաջին կետում 

բերված օրինակով: Քանդված, կիսաքանդված կամ վնասված շենքի հետազոտումն 

սկսվում է արտաքին զննումից: Ընդ որում՝ ուշադիր զննվում են լուսամուտները, 

պատշգամբները, պատերը, քանդված տեղամասերը, տանիքը և այլն: Պետք է ի նկատի 

ունենալ, որ նման տեղերում հնարավոր է այնպիսի տուժածներ լինեն, ովքեր կարող 

են ինքնուրույն տեղաշարժվել, բայց չունենալ վտանգավոր վայրը լքելու 

հնարավորություն: 



Շենքերի ներքնամասերի զննումը կատարվում է ըստ մուտքերի՝ մակարդակից 

մակարդակ, հարկից հարկ փրկարարների հաջորդաբար տեղաշարժումով: Այդ 

տեղաշարժման ընթացքում հետազոտվում են բոլոր սենյակները՝ նույնիսկ դժվար 

հասանելի: Աստիճանների փլուզման կամ մուտքի դռները օգտագործելու 

անհնարինության դեպքում արգելափակված սենյակներ և հաջորդ հարկեր կարելի է 

մուտք գործել պատշգամբների, օթյակների, հարևան բնակարանների կամ սենյակների 

պատուհանների, պահպանված հրշեջ աստիճանների միջոցով: Ամրափակված դռները 

կոտրվում են, կամ բացվում: Ուշադիր զննվում են մակերևույթը, դատարկ տեղերը, 

խոռոչները, խոշորածավալ բեկորների տակ գտնվող ազատ տարածքները, կիսաքանդված 

շենքերի պահպանված պատերի մոտ գտնվող տարածքները և այլն: Այդ զննումն 

ուղեկցվում է հաջորդաբար տրվող ձայնային ազդանշաններով, կամ ձայնային 

կանչերով: Դա հնարավորություն է տալիս տուժածին արձագանքելու և հայտնելու իր 

տեղի մասին: Հայտնաբերված տուժածներից պետք է տեղեկանալ նրանց վիճակի, 

գտնվելու պայմանների մասին, ինչպես նաև այն մասին, թե նրանց կողքին կամ 

մոտակայքում կան արդյոք ուրիշ տուժածներ: Եթե հայտնաբերված տուժածը ի վիճակի 

է սպասել մինչև մասնագիտական օգնության ժամանումը, ապա նրան ցուցաբերվում է 

միմիայն խիստ անհրաժեշտ օգնություն՝ որպեսզի չխոչընդոտվի որոնման գործընթացը:  

Դժվար հասանելի վայրերում գտնվող տուժածների և զոհվածների տեղը հայտնում 

են մասնագիտացված փրկարարներին: 

Հիշել՝ որոնողափրկարարական աշխատանքների կարևոր գործառութներից է 

ականատեսների հարցումը: 

Որոնողափրկարարական պարզագույն աշխատանքները երկրաշարժից առաջացած աղետի 

դեպքում 
 

Հայտնի է, որ երկրաշարժերի դեպքում ծագում են հրդեհներ, լինում են 

պայթյուններ, ջրածածկումներ և այլն, որոնց հետևանքով առաջանում են զգալի 

կորուստներ: Հետևաբար, մինչև տուժածների որոնումն ու փրկումն անհրաժեշտ է 

անջատել էլեկտրամատակարարումը, դադարեցնել գազամատակարարումը, 

ջրամատակարարումը: Դրանով իսկ փոքրացվում են տուժածների որոնման ու փրկման 

աշխատանքների հետ կապված ռիսկերը: Փլատակներում հայտնված մարդկանց որոնմանը 

կարող են օգնել փլատակներից եկող ձայները: Դա թելադրում է փլատակների մոտ 

լիակատար լռության պահպանման անհրաժեշտությունը: Անհրաժեշտ է դա կատարել 

փլատակի ողջ տարածքով, լսել փլատակից եկող աննշան ձայները և հիշել այն 

տեղերը, որտեղից դրանք լսվում են: Եթե լսվել է ինչ- որ ձայն, ապա չի կարելի 

շտապել և կանչել բոլորին, քանի որ փլատակների տակ հնարավոր է, որ էլի մարդիկ 

լինեն և պետք է այնպես անել, որ նրանց ձայնն էլ լինի լսելի:  

 Եթե փլատակի տակ գտնվող մարդու մոտ տանող որևէ ճեղք, կամ ճեղքվածք կա, 

ապա առաջին հերթին պետք է փորձել դրանով դեպի տուժածի դեմքն անցկացնել ինչ-որ 

խողովակ, որպեսզի փրկարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր փլվածքի կամ 

այնտեղ թափվող ավազի ու փոշու հետևանքով տուժածը չզրկվի օդից, հեևաբար և՝ 



կյանքից: Փլվածքների մաքրումը պետք է իրականացնել զգուշորեն՝ սկսելով 

հեռացնել ջարդոնները վերին շերտից, անցնելով հաջորդ շերտին: Չի կարելի 

ջարդումների տակից քաշել, հանել մեծ բեկորներ, կամ հեծաններ: Այն վտանգավոր 

է, քանի որ կույտը կարող է նստել իր տակ գտնվող մարդկանց վրա և սպանել նրանց: 

Անհրաժեշտ է մեծ բեկորը կամ հեծանը նախ ամբողջովին մաքրել ջարդոններից, հետո 

միայն հանել, կամ բարձրացնել: Փլվածքների մաքրման ժամանակ շատ վտանգավոր է 

նաև քաշել թեքված, անկայուն կամ ավերված պատերի մի ծայրով հենված ջարդոնների 

մեծ բեկորներ: Մինչև ջարդոնների վրա կանգնելն անհրաժեշտ է ստուգել դրանց 

կայունությունը, ինչը կապված է ինչպես փրկողի, այպես էլ փրկվողի 

անվտանգության հետ: Եթե հայտնաբերվել է տուժած, որի վերջավորությունները 

գտնվում են սեղմված վիճակում (քարերի, պանելների տակ և այլն), ապա դրանք 

ազատելիս նախապես պետք է պարտադիր կերպով սեղմված վերջույթի վերին տեսանելի 

մասը ձիգ կապել սեղմակով: Պետք է հիշել, որ առաջնահերթ է մարդու փրկությունը 

և մինչև բոլոր մարդկանց փրկելը չի կարելի փլատակներից հանել իրերը, քանի որ 

կարող են փակվել դեպի տուժածը գնացող օդի ճանապարհը նոր փլվածքների կամ այլ 

պատճառներով: 

 Անհրաժեշտ է երեխաներին, կանանց, ծերերին, տուժածներին հավաքել անվտանգ 

տեղ, պաշտպանել նրանց քամուց, ցրտից, տեղումներից մինչև մասնագիտացված 

փրկարարների ժամանումը: 

Որոնողափրկարարական պարզագույն աշխատանքներ ջրհեղեղների դեպքում 
 

Բնակչությունը և կամավոր փրկարարները պետք է իմանան, որ ջրհեղեղները բացի 

տարածքի ջրածածկումից կարող են բերել նոր այնպիսի վտանգների և վտանգավոր 

երևույթների ազդեցության, ինչպիսիք են՝ տարածքի ճահճացման, սողանքների ու 

փլուզումների առաջացման, վտանգավոր օբյեկտներում վթարների առաջացման, 

սանիտարական իրավիճակի բարդացման և այլ վտանգները: 

Ջրհեղեղի վտանգի դեպքում կամավոր փրկարարները կարող են բնակչությանն 

օգտակար լինել և օգնել՝ 

 ջրհեղեղի վտանգի մասին բնակչությանը տեղեկացնելու հարցում. 

 ջրածածկման հնարավոր տարածքներից բնակչության, գյուղատնտեսական 

կենդանիների, նյութական արժեքների տարհանման հարցում. 

 շինության վերին հարկեր արժեքավոր իրերի տեղափոխման հարցում. 

 առաջին հարկի պատուհանների, դռների տախտակապատման հարցում և այլն: 

Անսպասելի ջրածածկման դեպքում մարդիկ, ովքեր հայտնվել են հեղեղված 

տարածքներում, պետք է պատսպարվեն բարձր հարկերում, կտուրներում, ծառերի կամ 

այլ բարձրություների վրա: Նրանց փրկելու և անվտանգ գոտի տեղափոխելու համար 

օգտագործվում են լաստեր, նավակներ, մոտորանավակներ, ուղղաթիռներ, ինչպես նաև 

ձեռքի տակ գտնվող լողամիջոցներ: Ինչպես տուժած բնակչությանը, այնպես էլ 

մասնագիտացված փրկարարներին կամավոր փրկարարները կարող են օգտակար լինել 

անելանելի վիճակում գտնվող և օգնության կարիք ունեցող տուժածներին 



հայտնաբերելու գործում: Ցերեկային ժամերին դա արվում է ինչ-որ բարձր տեղում 

սպիտակ կամ գունավոր դրոշ կախելով, իսկ գիշերային ժամերին լուսային 

ազդանշաններով: Կամավոր փրկարարները կարող են նաև օգտակար լինել տուժածներին 

հոգեբանական օգնություն ցուցաբերելու հարցում: 

 

Որոնողափրկարարական պարզագույն աշխատանքներ շենք-շինություններում ծագած 

հրդեհների դեպքում 
 

Հրդեհների դեպքում մարդկանց վրա վտանգավոր ազդեցություն են գործում բաց 

կրակը, կայծերը, շրջակայքում բարձր ջերմաստիճանը, ծուխը, այրման թունավոր 

արգասիքները, թթվածնի ցածր խտությունը, ներքև ընկնող տարրերի առկայությունը, 

պայթյունները և այլն: 

Յուրաքանչյուր հրդեհ ունի իրեն բնորոշող հատկանիշներ: Օրնակ՝ ծխի սև 

գույնի առկայությունն ասում է այն մասին, որ այրվող նյութերում կան 

նավթամթերքներ, ռետինե նյութեր, կամ ածուխ, քանի որ սև գույնը կապված է մրի 

առկայության հետ:  

Պետք է նշել, որ հրդեհի դեպքում հաճախ ծուխն ու մուրն ավելի վտանգավոր են 

և հեշտությամբ կարող են վնասել մարդուն: Բավական է հիշել, որ սինթետիկ 

նյութերը, որոնք օգտագործվում են վարագույրերի, գորգերի, կահույքի և 

շինարարական հարդարման աշխատանքներում, այրվելով գունավոր ծուխ են արձակում: 

Հրդեհի և ծխի պայմաններում աշխատողները պետք է օգտագործեն անհատական 

պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներ: Հրդեհի և ծխի գոտում հաճախ բավականաչափ 

կրճատվում է տեսանելիությունը, ինչը թելադրում է տեղաշաժն ու որոնումն 

իրականացնել հատուկ մշակված ձևերով: Օրինակ՝ նման դեպքում ցանկալի է, որ 

փրկարարները միմյանց հետ կապված լինեն պարանով: Նրանք տեղաշարժը պետք է 

կատարեն շարժվելով հնարավորինս պատերին մոտ: Ընդ որում՝ շարժվելիս մի ձեռքով 

շոշափում են պատ՝ որպես ուղեցույց, իսկ մյուս ձեռքը պարզում են առաջ՝ 

առարկաների չդիպչելու համար: Ոտքերը տեղափոխում են զգուշությամբ՝ շոշափելով 

հատակի իրերը: Պատից պատ տեղափոխվելու ժամանակ առաջին փրկարարը մնում է իր 

տեղում, երկրորդ փրկարարը մի ձեռքով բռնում է առաջին փրկարարի ձեռքը, իսկ 

մյուս ձեռքով որոնում է դիմացի պատը: Տուժածների որոնումն այդպիսի 

իրավիճակում կատարվում է ոտքերի օգնությամբ: Ոտքերի տակ կասկածելի իր 

շոշափելիս փրկարարը սկսում է զննել այն ձեռքերով: Տուժածին հայտնաբերելու 

դեպքում փրկարարը պետք է ընտրի նրան օգնելու և դուրս բերելու անվտանգ ու 

ամենակարճ ճանապարհը:  

 

Անվտանգության ապահովման պարզագույն աշխատանքներ ավտոտրանսպորտային վթարների 

դեպքում 
 



Ավտոտրանպորտային վթարների դեպքում կամավորները պետք է տիրապետեն 

անվտանգության մի շարք վարքականոնների, որպեսզի կարողանան օժանդակել 

մասնագիտացված փրկարարների կողմից կատարվող աշխատանքներին և տուժածների 

փրկությանն ուղղված գործընթացներին: 

Ավտոտրանսպորտային վթարի վայրում չի կարելի՝ 

 փոխադրամիջոցները (այդ թվում նաև՝ փրկարարական) տեղակայել վթարված 

տրանսպորտային միջոցներին այնքան մոտ, որ արտանետված գազերը, աղմուկն ու 

տատանումները բացասաբար ազդեն տուժածների վրա. 

 փոխադրամիջոցները (այդ թվում նաև՝ փրկարարական) տեղակայել էլեկտրական 

հաղորդալարերի, վնասված հոսանքափոխադրիչների (տրանսֆորմատորների), գազի, 

հրդեհապայթյունավտանգ նյութերի արտահոսքի աղբյուներին մոտ. 

 արգելափակել դեպի վթարի վայր տանող ճանապարհի մուտքը: Այն պետք է ազատ 

լինի շտապ օգնության և վթարային ծառայությունների փոխադրամիջոցների 

համար.  

 խոչընդոտել երթևեկության ընթացքը և առաջացնել խցանումներ: 

Ընդհանրապես, պատահարների դեպքում ձևավորվում է սահմանազատված տարածք: 

Այդպիսի տարածքի ստեղծման նպատակն է պատահական անցորդներին պատահարի վայրից 

անվտանգ հեռավորության վրա պահելը, փրկարարների և վթարային անձնակազմերի 

պատահարի վայր մտնելու ճանապարհի ապահովումը: Կամավորները պետք է իմանան, որ 

սահմանազատումն իրականացվում է պարանների կամ սահմանազատող ժապավենների 

միջոցով, որոնք ամրացվում են տարածքում գտնվող առարկաներից (ծառերից, 

սյուներից, ցցերից և այլն): Սահմանազատված տարածքը բաժանվում է երեք 

գոտիների՝ 

 տաք գոտի - այն գոտին է, որտեղ կատարվում են բուն փրկարարական 

աշխատանքները. 

 ջերմ գոտի - այն գոտին է, որտեղ գտնվում է անձնակազմի այն մասը, ով 

ուղղակիորեն պետք է օգնություն ցույց տալ տաք գոտում աշխատող 

անձնակազմին (օրինակ՝ ովքեր պատասխանատու են տաք գոտում գտնվող 

գործիքների, պոմպերի, վթարային լուսավության և այլ սարքերի աշխատանքի 

համար). 

 Սառը գոտի - տարածք, որտեղ գտնվում են կառավարման կետը, պատահարի 

վերաբերյալ տեղեկատվության կենտրոնները, օժանդակ սարքավորումները և այլն:  

 

Տուժածի տեղափոխումն անվտանգ վայր 
 

Տուժածների տեղափոխումն իրականացվում է նրանց մոտ հասանելիություն 

ապահովելուց և նրանց առաջին բժշկական օգնություն ցուցաբերելուց հետո: 

Տուժածի տեղափոխման ձևի ընտրությունը կախված է՝ 



 տուժածի ստացած վնասվածքի տեսակից ու աստիճանից, 

 տուժածի վիճակից, 

 տուժածի և փրկարարի համար արտաքին վտանգի տեսակից ու աստիճանից, 

 տեղափոխման առկա միջոցներից, 

 տեղափոխման ճանապարհի վիճակից ու երկարությունից, 

 տուժածի գտնվելու տեղի արգելափակման տեսակից և տուժածին հասնելու 

ապահովման եղանակից: 



Անհրաժեշտ է՝ 

 տիրապետել տուժածի տեղափոխման եղանակներին. 

 ունենալ տեղափոխման միջոցներ պատրաստելու հմտություն. 

 ցուցաբերել հանգստություն, լրջություն, զգուշություն, չանտեսել ուղղակի 

առկա այն վտանգները, որոնք կվտանգեն կյանքը. 

 տուժածներին անվտանգ վայր տեղափոխել հնարավորինս արագ:  

Պետք է հիշել, որ տեղափոխման միջոցի ընտրությունը կարող է որոշիչ դեր 

խաղալ տուժածի հետագա վիճակի վրա: Տեղափոխման ոչ ճիշտ միջոցի ընտրությունը 

կարող է հանգեցնել տուժածի վիճակի վատթարացման: 

Տուժածներին տեղափոխելու համար կամավոր փրկարարը ցանկալի է, որ ունենա 

պատգարակներ, ամուր գործվածքից կտորներ (օրինակ՝ բրեզենտե), բրդյա ծածկոցներ 

և այլն:  

 Պատգարակով տեղափոխելիս տուժածի ոտքերը պետք է ուղղված լինեն շարժման 

կողմը, ինչը բխում է տեղափոխման հիմնական կանոնից՝ տուժածի հայացքը պետք է 

ուղղված լինի վտանգին հակառակ կողմը (այդ կանոնը կարող է խախտվել տուժածին 

վերև բարձրացնելիս): Պատգարակով տեղափոխելու ժամանակ փրկարարները պեք է 

քայլեն խառը քայլքով: 

Տուժածի բարձրացումը, կամ իջեցումը պետք է կատարվի անվտանգության 

ապահովմամբ (փրկարարական գոտիներ, պատգարակներ և այլն): Նման դեպքերում 

արգելվում է գործվածքե կտորների կամ այլ նման միջոցների օգտագործումը:  

Աստորև նկարների ձևով ներկայացված են տուժածի տեղափոխման մի շարք 

եղանակներ, այդ թվում նաև՝ ձեռքի տակ եղած միջոցների օգտագործմամբ: 
 
 

 
 

Փրկարարները տուժածի վերևում 

 

Փրկարարները պատրաստ դիրքում 

 

 

 



  
Փրկարարները տուժածին տեղափոխում են 

պատգարակի վրա 
Եռոտանու դիրքը 

 

  
Օգնություն 5-ով- փրկարարները տուժածի 

վերևում 
Փրկարարները պատրաստ դիրքում  

 

 

 

Որկարարները վերցնում են տուժածին և 
տեղավորում պատգարակի վրա 

Օգնություն 3-ով՝փրկարարները պատրաստ 
դիրքում  

 

 
 

 

Փրկարարները վերցնում են տուժածին 
 

Փրկարարները տուժածին տեղավորում են 
պատգարակի վրա 

 



  
Տուժածին բարձրացնելը 3 փրկարարի 

օգնությամբ 
Օգնություն 3-ով՝ փրկարարները բարձրացնում 

են տուժածին  

 

 

Փրկարարները տոձժածին տեղավորում են 
պատգարակի վրա Օգնություն 3-ով 

 
 

փրկարարները բարձրացնում են տուժածին 
 

Փրկարարները վերցնում են տուժածին 
 

  
 

Փրկարարները կանգնում են ոտքի փրկարարները 
մոտենում են պատգարակին    

 

 
Փրկարարները ձախ ծունկը դնում են 
գետնին և տեղավորում տուժածին 

պատգարակի վրա  
 



 

 
Փրկարարները պատրաստ դիրքում   Պատգարակի տեղափոխում 2 փրկարարով 

 
Պատգարակի տեղափոխում 4 փրկարարով 

 
 

Տուժածների տեղափոխման պարզագույն եղանակներ 

  

Տեղափոխում քուղի միջոցով մեջքի վրա 
 

Տեղափոխում քուղի միջոցով մեջքի վրա 
չորեքթաթ 

  
Տեղափոխում քուղի միջոցով կրծքի վրա Տեղափոխում՝ քաշելով վերին հաֆուստից  



  

Տեղափոխում՝ քաշելով ձեռքերից Տեղափոխում՝ քաշելով պինդ գործվածքի 
միջոցով 

 

Փրկարարի օգնությամբ ինքնուրույն տեղափոխում 

 
Տուժածի տեղափոխում երկու հոգով ձեռքերի վրա 

 
Տեղափոխում մեջքի վրա Տեղափոխում ձեռքերի վրա Տեղափոխում ուսի վրա 



 
Տեղափոխում ինքնաշեն պատգարակի միջոցով 

  

Տեղափոխում ձեռքի տակ եղած միջոցներով  Տեղափոխում քուղերի միջոցով 

  

  

  

Տուժածի տեղափոխման հիմնական դիրքերը 

 



ՀՐՇԵՋ-ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
 

Փրկարարական աշխատանքներ կատարելիս կիրառվում են տարբեր գործիքներ և 

սարքավորումներ: Այդ գործիքներն ու սարքավորումները դասակարգվում են մի շարք 

ցուցանիշներով: Օրինակ՝ բանող մասն աշխատեցնող ուժի տեսակից կախված լինում 

են. 

 հիդրավլիկ գործիքներ, որոնց աշխատեցնելու համար օգտագործվում է հեղուկի 

(յուղի) ճնշման ուժը. 

 պնևմատիկ գործիքներ, որոնց աաշխատեցնելու համար օգտագործվում է օդի 

ճնշման ուժը. 

 էլեկտրական գործիքներ, որոնք աշխատում են էլեկտրական հոսանքի միջոցով. 

 ներքին այրման շարժիչով գործիքներ, որոնք աշխատում են հեղուկ վառելիքի 

միջոցով. 

 մեխանիկական գործիքներ, կամ ձեռքի գործիքներ: 

Փրկարարական գործիքներն ու սարքավորումներն օգտագործվում են կտրելու, 

բարձրացնելու, հորատելու, քաշելու կամ ձգելու-բարձրացնելու աշխատանքներ 

կատարելու համար: Հետևաբար դրանք կարող են լինել՝ կտրող, բարձրացնող, 

հարատող, ձգող-բարձրացնող գործիքներ ու սարքեր: Այլ կերպ ասած, նման 

դասակարգումն իրականացված է ըստ կատարվող աշխատանքի տեսակի: 

Փրկարարական բոլոր գործիքներն ու սարքավորումներն ըստ կառուցվածքի լինում 

են պարզ, կամ բարդ (դա վերաբերում է նաև հրդեհաշիջման համար 

օգտագործվողներին): Պարզ գործիքների շարքին են դասվում մեխանիկական և 

շանսային գործիքները, ինչպես նաև լեռներում որոնողափրկարարական աշխատանքներ 

կատարելիս օգտագործվող գործիքները:  

 

ՊԱՐԶ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 
 

Մեխանիկական գործիքներ 
  

Փրկարարական աշխատանքների ժամանակ անփոխարինելի դեր ունեն մեխանիկական 

կամ ձեռքի ուժով աշխատող գործիքներն ու սարքերը: Ամենալայն կիրառություն 

ունեցող սարքերի շարքին են դասվում մեխանիկական ամբարձիչներն ու ձգող 

ճախարակները, իսկ ամենալայն կիրառություն ունեցող գործիքների շարքին են 

դասվում հարվածող գործիքները, շանսային գործիքները և կտրող գործիքները: 

Մեխանիկական ամբարձիչի աշխատանքը կարելի է համառոտ ներկայացնել այսպես՝ ձեռքի 

ուժով շարժման մեջ է դրվում ատամնանիվը, որն իր հերթին փոխանցման տուփի և 

ուժեղացուցիչի օգնությամբ շարժում է ամբարձիչի ոտքը: Ամբարձիչն օգտագործվում 

է ծանրություն բարձրացնելու համար:  



  

 

 

Մեխանիկական ամբարձիչ Ձգող կարապիկ Վերամբարձ ճակարակ 
 

Ձգող կարապիկն օգտագործվում է ծանր իրեր քաշելու և բարձրացնելու համար: 

Աշխատանքը կատարվում է մետաղյա ճոպանի միջոցով: 

Վերամբարձ ճախարակը նախատեսված է ծանր իրեր բարձրացնելու համար:   

 

Շանսային գործիքներ 
 

 

 

 

Շանսային գործիքներն ունեն երկար բռնակներ: Որքան երկար է բռնակը, այնքան 

մեծ է բռնակից փոխանցվող ուժը: Համապատասխան հենման կետի առկայության դեպքում 

բռնակի մի ծայրին կիրառված որևէ ուղղահայաց ուժ կրկնապատկվում է գործիքի 

մյուս ծայրում: Որոշ շանսային գործիքների համար հենման կետն ապահովվում է 

գործիքի կլոր հիմքի միջոցով: Այդ գործիքները կարող են օգտագործվել որպես 

լծակներ (չափազանց ծանր առարկաներ բարձրացնելու համար): Լինգերը և մյուս 

շանսային գործիքները շատ հարմար են նեղ անցքերը լայնացնելու համար: Շանսային 

գործիքը երբեք չի կարելի օգտագործել որպես հարվածող գործիք: Շանսային 

գործիքները նախատեսված են փրկարարական աշխատանքների ժամանակ կոնստրուկցիաների 

բարձրացման, հեռացման և հողային աշխատանքների կատարման համար, հատկապես այն 

վայրերում, որտեղ հնարավոր չէ օգտագործել այլ տեխնիկական միջոցներ: 

Հարվածող գործիքներ 



 
Ձեռքի գործիքներից ամենատարածվածն ու ամենահիմնականը հարվածող գործիքներն 

են: Գործիքների այս խումբն իր մեջ ներառում է կացինների տարբեր տեսակներ, 

դակիչներ, թակեր, մուրճեր և այլն: Այս գործիքների օգտագործման ժամանակ 

պարտադիր պետք է կրել պաշտպանիչ հագուստ և ակնոցներ: Դյուրավառ կամ 

պայթյունավտանգ միջավայրում աշխատելիս պետք է օգտագործել այնպիսի հարվածող 

գործիքներ, որոնք կայծ չեն առաջացնում (օրինակ՝ պղնձե գլխիկներով գործիքներ): 

 

Կտրող գործիքներ 

 
Կտրող գործիքները բոլոր գործիքների շարքում ամենաբազմազանն են: 

  

Կտրող, կամ մկրատաձև գործիքները 

գործում են մկրատի աշխատանքի սկզբունքով՝ 

կտրում են այն, ինչ գտնվում է կտրող սայրերի 

միջև:  

  

Չնայած ձեռքի սղոցով աշխատելը 

պահանջում է համեմատաբար մեծ ժամանակ, 

սակայն տուժածի մոտ աշխատելիս այն ավելի 

 անվտանգ է:  

 

Ձեռքի սղոցներից են ատաղձագործական 

սղոցը 

և փականագործական մետաղասղոցը:  

 



 

 

Կոտրող գործիքներ 

Կոտրող գործիքները բնութագրվում են որպես ծանր մետաղական գլխիկ ունեցող 

գործիքներ՝ սրածայր են և ամրացված են երկար բռնակի: 

Այդ գործիքները կտրում են կոտրելու միջոցով: 

 

Բարձրությունների վրա և լեռնային պայմաններում աշխատելու պարզ 

գործիքներն ու սարքերը 

Բարձրությունների վրա և լեռնային պայմաններում աշխատելիս կիրառվող պարզ 

գործիքների և սարքերի շարքին են դասվում՝ սառցակտրիչը, կատվիկները, սառցային 

սեպերը, ինքնաապահովման ամրագոտին, վերելքի սարքերը (ոտքի և կրծքի 

ժումառները), ինքնաապահովման սարքերը, զսպանակակեռիկը և այլն: 

Սառցակտրիչն օգտագործվում է լեռնային պայմաններում ձյան, 

սառցային ծածկույթների հաղթահարման ընթացքում: Այն ծառայում է 

նաև որպես լրացուցիչ հենման կետ և պոկման ժամանակ ապահովում է 

անվտանգությունը: Սառցակտրիչները ժամանակակից կատվիկների, 

սառցային սեպերի հետ համատեղ հնարավորություն են տալիս արագ և 

անվտանգ աշխատանք կատարել ցանկացած սառցե և ձյունե մակերեսների 

վրա: 

 

 

Ինքնաապահովման ամրագոտին անվտանգության ապահովման համար 

անհրաժեշտ տարրերից մեկն է: Ամրագոտու վրա հատուկ դեսանտային 

փրկման միջոցների տեղադրման համար կան անհրաժեշտ հարմարանքներ: 

Ամրագոտին ունի այնպիսի կառուցվածք, որը թույլ է տալիս հիմնական 

ծանրաբեռնվածությունը պահել ստորին մասի վրա, իսկ վերևի մասի 

շնորհիվ ապահովել փրկարարի հավասարակշռությունը: 

Վերելքի սարքերից են ոտքի և կրծքի ժումառները: 

Ժումառները լինում են ինչպես աջ, այնպես էլ ձախ ձեռքի համար: 

Ժումառների բացակայության դեպքում կարելի է օգտագործել բռնող 

կապեր: Ժումառները նախատեսված են օգտագործել (9-12)մմ 

տրամագծով պարանների վրա: Արգելվում է դրանք օգտագործել 

միաժամանակ երկու պարանների վրա: 



 
 

 

 

Ինքնաապահովման սարքեր 
 

Ինքնաապահովման սարքերից ամենատարածվածն ութնյակն է: Այն նախատեսված է 

օգտագործել (9-12)մմ տրամագծով պարանների վրա: Ութնյակը վայրեջքի ժամանակ 

ամրանում է ամրագոտուն զսպանակակեռիկի միջոցով: 

 
 

Զսպանակակեռիկներ 
 

Զսպանակակեռիկները ծառայում են պարանների և տարբեր սարքերի ամրացման, 

ապահովման և ինքնաապահովման համար: Դրանք լինում են ամրացվող փականով և 

ինքնաամրացվող:  

 

Անտառներում և խոտածածկ տարածքներում հրդեհաշիջման պարզ գործիքներ 
 

Այս խմբում ներառված ձեռքի գործիքները պատրաստված են այնպես, որ հնարավոր 

լինի առավել արդյունավետ կերպով հասնել ցանկալի արդյունքի: Հաճախ բազմազան 

ձեռքի գործիքներով աշխատելու լավագույն տարբերակը թիմով աշխատելն է, հատկապես 

այն դեպքում, երբ դրանք համապատասխանում են տեղանքի պայմաններին և 

բուսականության տարբեր տեսակներին: Ձեռքի գործիքները հարմար են օգտագործել 

այնպիսի վառելանյութի դեպքում, ինչպիսիք են փոքր ծառերը, թփերը, ճյուղերը, 

խոտերը, կոճղերը, արմատները, տորֆը: 

  
Քլունգ Պուլասկի (համակցված կացին-թոխր) 



 
 

Քաղհանի բրիչը և քլունգը անտառային տնտեսության գործիքներ են, որոնք 

կարող են օգտագործվել նաև հրդեհներ հանգցնելու գործում: Պուլասկին հատուկ 

հրդեհների դեմ պայքարի գործիք է: Այս գործիքները հարմար են այն տարածքների 

համար, որտեղ կան խոտափնջեր, ժայռեր, գերաններ, կոճղեր, արմատներ և տորֆ: 

Մաքլեոիդ փոցխ հատիչները փոցխող, քերող և կեղևահանող գործիքներ են, և 

օգտագործվում են ծառի կեղևի և մահացած տերևների համար: Փոցխ-հատիչի մի 

կողմում փոցխելու համար նախատեսված ատամներն են, մյուս կողմում՝ սրած սայրը, 

որը նախատեսված է հողը կտրելու, պոկելու և քերելու համար: 

 
Կացին    Թփուտի մանգաղ 

Կացինը և կեռ կտրիչ թփուտի մանգաղը հաճախ օգտագործվում են բուսականության 

միջով նախնական արահետը մաքրելու-բացելու համար և հրդեհի վերջնական մարման 

գործողություններում՝ փոքր ծառեր կտրելու և ճյուղերը հեռացնելու, ցածր 

բուսականությամբ տարածքները մաքրելու համար, խանձողները և ջարդոտված 

գերանները հեռացնելու համար, կոճղերը հեռացնելու համար: 

 

Կրակին հարվածելու գործիքներ-օգտագործվում են ցածր 

ուժգնության հրդեհները եզրից հանգցնելու համար և 

կողային գրոհի ժամանակ: 

  
                 Մաքլեոիդի փոցխ-հատիչ                           Քաղհանի բրիչ 

 

Գորգիու համակցված գործիք 



 

Բահ՝ շարժվող գլխով 

 
 

Մետաղյա բահ    Մետաղյա բահ՝ ցանցավոր 

  

 

Պայուսակով հեղուկացիրը շարժական ջրցան պոմպ է, որը 

պարունակում է միչև 20 լիտր ջուր և համալրված է 

ուսագոտիներով մեջքին կրելու համար: Ժամանակակից 

պայուսակով հեղուկացիրներն ավելի շատ ճկուն , քան պինդ 

տարաներ են: 

 

 



2. 

ԲԱՐԴ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 

 

Փրկարարական բարդ գործիքների խմբում ներառվում են հիդրավլիկ, պնևմատիկ, 

ներքին այրման շարժիչով, էլեկտրական և այլ գործիքները: 

   
Հիդրավլիկ գործիքներ 

 

Այս գործիքներում շաչժիչ ուժն առաջանում է յուղի ճնշման միջոցով: Յուղի 

ճնշում կարող է ստացվել՝ 

 ձեռքի կամ ոտքի միջոցով աշխատող պոմպերով, 

 ներքին այրման կամ էլեկտրական շարժիչով աշխատող պոմպերով: 

  

  

 

Հիդրավլիկ աքցան 

  

    
Հիդրավլիկ աքցաններն օգտագործում են իրար մոտ գտնվող կոնստրուկցիաները 

միմյանցից հեռացնելու, կամ բարձրացնելու համար: Կան հիդրավլիկ աքցաններ, 

որոնք օգտագործվում են որպես սեղմող գործիք:  



 

Հիդրավլիկ մկրատ 
 

   
 

 Հիդրավլիկ մկրատները նախատեսված են մետաղական կոնստրուկցիաներ կտրելու 

համար:  

 

Հիդրավլիկ ամբարձիչ 

   

 

  Հիդրավլիկ ամբարձիչները նախատեսված են առավել մեծ բացվածքներում 

օգտագործելու համար: Երկարությունը փոփոխվում է ինչպես մխոցի տեղաշարժով, 

այնպես էլ երկարացման ձեղերի միջոցով: 

 

Պնևմատիկ գործիքներ 
 

Այս գործիքների շարժիչ ուժն առաջանում է օդի ճնշման շնորհիվ: 

 

Պնևմատիկ ամբարձիչ բարձիկներ 
 

Դրանք ռետինե բարձիկներ են, որոնց մեջ հատուկ սարքերից ներփչվում է օդ: 

Ներփչված օդի ճնշման հետևանքով ռետինե բարձիկն ուռչում է՝ բարձրացնելով 

ծանրությունը:  

 



 
Այս բարձիկներն օգտագործվում են մեկը մյուսի վրա ընկած կոնստրուկցիան 

բարձրացնելու, կամ կոնստրուկցիաներն իրարից հեռացնելու համար, երբ 

կոնտրուկցիաների միջև եղած ճեղքի չափերը հնարավորություն չեն տալիս 

օգտագործել մեխանիկական, կամ հիդրավլիկ այլ գործիքներ: 

 

Էլեկտրական գործիքներ 
 

Այս գործիքների գործարկումն իրականացվում է էլեկտրական շարժիչի միջոցով: 

Դրանք լինում եմ կտրող, հղկող, հորատող, բարձրացնող և այլն:  

 

 

Էլեկտրական կտրիչ՝ օգտագործվում է 

երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաներ կտրելու համար: 

 

 

 
 

 

 

Էլեկտրական սղոց (Սոզզո) 
 

Նախատեսված է առավել բարակ 

մետաղական կոնստրուկցիաներ և փայտ 

կտրելու համար:  

 



Հանքահատ մուրճ 

 

Նախատեսված է բետոնե զանգվածներ և ամուր գրունտ 

ջարդելու, փորելու համար: Աշխատում է էլեկտրական շարժիչով, 

իսկ հարվածող գործընթացն առաջանում է գործիքի հատիչի վրա 

որոշակի ուժի ազդեցությունից:  

 

 

 

 

Ներքին այրման շարժիչով աշխատող գործիքներ 

 

 
 

 

Այս գործիքները գործարկվում են ներքին այրման շարժիչի միջոցով, որի 

աշխատանքի արդյունքում փոխանցման տուփի միջոցով գործի է դրվում գործիքի 

պտտվող, սեղմող, հարվածող մասը: 

 

 

ՏԵՂԱՇԱՐԺ ԴԵՊԻ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԱՅՐ 
 

Փրկարարական աշխատանքների անցկացմանը մասնակցելու հարցի որոշումից հետո 

անհրաժեշտ է որոշել դեպի աշխատանքների կատարման վայր մասնակիցների տեղաշարժի 

եղանակը: Այդ տեղաշարժը կարելի է իրականացնել տրանսպորտային միջոցներով կամ 

առանց տրանսպորտային միջոցների: Տրանսպորտային միջոցներով տեղաշարժն 

իրականացվում է մարդկանց և բեռների փոխադրման կանոնների պահանջներին 

համապատասխան: Եթե տեղաշարժը տրանսպորտային միջոցներով հնարավոր չէ 

իրականացնել, ապա մասնակիցները փրկարարական աշխատանքի վայր են գնում տարբեր 

եղանակներով՝ սովորական քայլքով գնալ, իրանը կռացած շարժվել, «Սագային 

քայլքով» շարժվել, չորեքթաթ շարժվել, վազելով շարժվել, թռիչքներով շարժվել, 

սողոսկել, սողալով շարժվել, ճոճվելով շարժվել, լողալ, սուզվել և այլն: Դեպի 

փրկարարական աշխատանքի վայր տեղաշարժի եղանակը կախված է կոնկրետ առաջացած 

իրավիճակի բնույթից, տեղանքի մակերևութապատկերից, բնական և արհեստական 



արգելքների առկայությունից, տարվա եղանակից, հիդրոօդերևութաբանական 

պայմաններից և այլն: 

Դիտարկենք դեպի փրկարարական աշխատանքի վայր տեղաշարժի եղանակները՝ 

 կտրտված տեղանքով. 

 փլատակների պայմաններում. 

 սահմանափակ պայմաններում. 

 ձյան վրայով. 

 սառույցի վրայով. 

 ստորգետնյա պայմաններում: 

 

1. Փրկարարների տեղաշարժը կտրտված տեղանքով 
 

Կտրտված տեղանքը երկրի մակերևույթի հատված է՝ առանց բարձր սարերի: 

Կտրտված տեղանքին ներհատուկ է գետնի հարթ տարածությունների, բլուրների, 

բարձրությունների, ձորակների, գետերի, ջրավազանների, բուսականության 

առկայությամբ: 

Գետնի հարթ տարածություններով տեղաշարժը բնութագրվում է քայլերի 

համաչափությամբ, այսինքն՝ միևնույն երկարությամբ և հաճախականությամբ: Պետք է 

նշել, որ քայլի երկարությունը և հաճախականությունը կախված են մարդու հասակից, 

քաշից, ուժից, փորձից, մարզվածությունից, տարվող բեռի զանգվածից և այլն և 

կրում են խիստ անհատական բնույթ: Այս դեպքում շարժվելու միջին արագությունը 

կազմում է (4-5)կմ/ժ: 

Հարթ տարածությունով տեղաշարժվելիս ոտնաթաթը 

պետք է դնել ամբողջ մակերեսով և ոչ եզրով, ինչը 

հնարավորություն կտա խուսափել սրունքաթաթային 

հոդի վնասվածքից: Նաև հարկ է քայլել ծնկները 

թեթևակի ծալած: Վերելքների ժամանակ անհրաժեշտ է 

իրանը թեթևակի առաջ թեքել, ոտնաթաթի ծայրերը 

թեթևակի թեքել կողքի և իրանի ծանրությունը 

տեղափոխել ամբողջ ոտնաթաթի վրա: 

Լանջի զառիթափությունը 150 աստիճանը գերազանցելու դեպքում վերելքն 

իրականացվում է «Եղևնաձև»: Ընդ որում՝ ոտնաթաթերի ծայրերը թեքվում են կողքի: 

Որքան լանջը զառիվեր է, այնքան մեծ է ոտնաթաթերի թեքման անկյունը:  

 

Լանջով վերելքը և վայրեջքը կարելի է 

իրականացնել թղթաժապավենաձև («Սերպանտինա-

ձև), ինչը կապված է լանջի լայնքով գնալու 

հետ: Ոտքերն անհրաժեշտ է ամբողջ ներբանով 



դնել լանջի լայնքով այնպես, որ ոտնաթաթի՝ զառիթափին «ավելի մոտ ծայրը վեր 

թեքված լինի, իսկ «ավելի հեռավոր ծայրը՝ ոտքնիվար: Ոտքի թեքման անկյունը 

կախված է զառիթափի թեքությունից: Լանջի երկայնքով ընթանալու ուղղությունը 

փոխելու պահին անհրաժեշտ է կատարել երկարավուն քայլ՝ «հեռու գտնվող ոտքը 

դնելով լանջն ի վեր, այնուհետև «մոտ գտնվող ոտքի թաթը: 

Տեղավորել լանջն ի վար՝ «եղևնաձև», 

շրջվել և շարունակել ընթանալ: Լանջով 

ընթանալը թեթևացնելու համար հարկ է 

օգտագործել գազանների արահետները, փոս ընկած 

տեղերը, հուսալիորեն պինդ առարկաները և այլն: 

Հատուկ ուշադրությամբ պետք է ընթանալ 

փլվածքների միջով, քանի որ հնարավոր են 

երկրորդային վտանգներ, օրինակ՝ քարագահավի-

ժումներ: Փլվածքները լինում են ամուր և ոչ ամուր: Փլվածքների միջով ընթանալը 

կարող է լինել ուղիղ, կամ զիգզակաձև: Զիգզակաձև ընթանալու դեպքում չի կարելի 

հայտնվել անցնողներից որևէ մեկի ճիշտ վերևը, կամ ներքևը:  

 

2. Փլատակների պայմաններում տեղաշարժը 
 

Փլատակների առկայության պայմաններում տեղաշարժման երթուղին որոշվում է՝ 

հաշվի առնելով դեպի աշխատանքի վայր ամենակարճ հեռավորությունը: Անհրաժեշտ 

երթուղին ընտրվում է այնպես, որ ճանապարհին հնարավորևինս չլինեն անկայուն 

տարրեր և լրացուցիչ խոչընդոտներ: Պետք է հիշել, որ փլատակների առկայության 

պայմաններում տեղաշարժվելիս երթուղին կարող է թաքցրած լինել՝ 

 տուժածներ, 

 նյութական արժեքներ, 

 շենքերի անկայուն մասեր և տարրեր, ճարտարագիտական կառույցների փլվածքներ, 

 պայթունավտանգ գազեր, 

 վնասված կոմունալ ցանցեր, 

 ամայություններ, պայթյուններ, 

 հրդեհներ, 

 վնասակար նյութեր, այդ թվում՝ ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր և այլն: 

Վերը թվարկվածները մեծ վտանգավորություն են ստեղծում ինչպես 

տեղաշարժվելու, այնպես էլ փրկարարական աշխատանքներ կատարել ընթացքում: 

Չի կարելի փլատակների առկայության պայմաններում վազել, թռչել, փլատակի 

վրա ծանր իրեր գցել և այլն: Անհրաժեշտության դեպքում պետք է ճանապարհից 

հեռացնել շինություններից պոկված կտորները, տախտակները, խողովակները, 

ամրաններն ու շինարարական մնացորդները: 



 

3. Սահմանափակ պայմաններում տեղաշարժը 
 

Սահմանափկ պայմաններում (նեղ անցում, ջրհոր, ճեղք, խողովակ և այլն) 

տեղաշարժման առանձնահատկությունները կապված են տեղաշարժման ժամանակ մարմնի 

անսովոր դիրքերի հետ (օրինակ՝ կողքի, մեջքի վրա, չորեքթաթ և այլն): Այդպիսի 

տեղաշարժը սովորաբար ուղեկցվում է վախի զգացումով, ինչը հիմնականում կապված է 

տարածության փակ լինելու հետ: Որոշ մարդկանց մոտ վախի այդ զգացումը կարող է 

դառնալ սարսափի զգացում: Վերոնշյալից բխում է, որ սահմանափակ պայմաններում 

տեղաշարժը հանգեցնում է հոգեբանական անհարմարության: 

Փակ տարածությունում, որպես կանոն, լույսը բացակայում է, և այնտեղ 

հնարավոր է լինեն թունավոր ու պայթուցիկ նյութեր: Հետևաբար, նման 

պայմաններում տեղաշարժման ժամանակ անհրաժեշտ է՝ 

 ստուգել աշխատանքային տեղի օդը, 

 անվտանգությունն ապահովել պարանով, 

 չօգտագործել կայծ առաջացնող որևէ գործիք, 

 օգտագործել հատուկ լապտերներ: 

 



4. Ձյան վրայով տեղաշարժը 
 

Ձյան վրայով տեղաշարժվելը կարող է իրականացվել հետիոտն, դահուկների, 

սահնակների, ամենագնաց տեխնիկայի միջոցով:  

Որպեսզի ձյունը չլցվի կոշիկների մեջ, հարկ է դրանց վրայից հագնել 

անդրավարտիք և այն ստորին մասից կապել: 

Ձյունակեղևի (ձյունասառցե ծածկույթ) վրայով շարժվելիս տեղաշարժն ընթանում 

է անվտանգության առավելագույն միջոցների պահպանմամբ, հատուկ հարմարանքների 

(խյուսեր, հագուստի գործվածքե սեղմիրան, դիմահարներ և այլն) օգտագործմամբ: 

Խյուսը կազմված է 7մմ հաստությամբ փայտե ձողերից, որոնցով պատրաստվում է 

420մմ երկարությամբ և 200մմ լայնությամբ օվալաձև շրջանակ, որի վրա հանվում են 

(8-9)մմ տրամագծով անցքեր, որոնց միջով անց է կացվում կաշվե թոկեր: Ստացված 

ցանցին ամրացվում է (80x270)մմ չափերով բրեզենտե կամ ամուր կտոր և այնուհետև 

այն հատուկ օղակի միջոցով ամրացվում է կոշիկին:  

Ձյունապատ լանջով տեղաշարժվելու դեպքում անհրաժեշտ է կիրառել ալպյան 

ցուպ, սառցահատիչ, կոշիկի հակասպրդող հարմարանքներ: Առատ ձյան մեջ 

սառցահատիչով, սառցահատիչ բահով, կոշիկի ծայրերով կամ կրունկով կարելի է 

հատել աստիճաններ: 

Լանջով վերելքն իրականացվում է աստիճանաձև քայլով, կիսաեղևնաձև, 

եղևնաձև, սանդղաձև, իսկ վայրէջքը կատարվում է հիմնական, կամ ցածր 

ուղղակեցվածքով: Արգելակումը կատարվում է ձյունամաքրիչ-ով, կամ հենակ-ով. 

առանձին դեպքերում կիրառվում է վայր ընկնելու միջոցը, որի համար պետք է որքան 

հնարավոր է ցածր կքանստել և հետո ընկնել կողքի վրա: Տուժածների որոնման համար 

հիմնականում օգտագործում են զոնդեր (զննաձողեր), որոնք (3-4) մ երկարությամբ 

մետաղյա ձողեր են՝ համապատասխան գլխիկով: Ինչ վերաբերում է տուժածների 

որոնման վայր տեղափոխելուն, ապա տեղափոխման համար օգտագործվում են 

ձյունագնացներ, ամենագնացներ և դահուկներ: 

 

5. Սառույցի վրայով տեղաշարժը 
 

Սառույցի վրայով տեղաշարժվելուն ներկայացվում են մի շարք պահանջներ:  

 Անվտանգ է համարվում քաղցրահամ ջրի վրա սառույցի 10սմ և ավելի 

հաստություն ունեցող սառույցը: Սառույցի հաստությունը որոշելու համար 

անհրաժեշտ է այն հատել: 

 Սառույցի հուսալիությունը ստուգվում է դրա վրայով մարդու թեթևակի 

անցումով, որի ժամանակ մարդու անվտանգության ապահովման համար կիրառվում է 

պարան, կամ թոկ: Այդ անցման ժամանակ, եթե սառույցը ճաքճքում է, կամ 

ճեղքվում է արձակելով բնորոշ ձայներ, ապա առաջ գնալ չի կարելի: Սառույցի 

կոտրվելու դեպքում անհրաժեշտ է դեն նետել ծանր իրերը, դուրս գալ սառույցի 



կոտրված մասից, պառկել որովայնի վրա, հենվել ձողին, դահուկին, 

դահուկաձեռնափայտերին և սողալով շարժվել դեպի ափ: 

 Խորհուրդ չի տրվում սառույցի վրա կուտակվել մի քանի մարդուց բաղկացած 

խմբով կամ դարսել բեռը մեկ տեղում: 

 Սառույցի վրայով գնացող մարդկանց միջև անվտանգ տարածությունը պետք է լինի 

5մ և ավելին: 

 Սառույցի վրայով պետք է տեղաշարժվել հակասպրդուն կոշիկներով և հատուկ 

հակասպրդուն հարմարանքներով: 

 

6.Տեղաշարժը ստորգենյա պայմաններում 
 

Ստորգետնյա պայմաններում տեղաշարժման առանձնահատությունները բնորոշվում 

են հինականում լիակատար մթությամբ և օդի խոնավությամբ: Մթությունը թույլ չի 

տալիս նախորոշել երթուղին, իսկ խոնավության պատճառով մակերևույթը լինում է 

թաց: Բացի այդ, ստորգետնյա պայմաններում տեղաշարժման ժամանակ հիմնական 

վտանգները կապված են փլատակների, քարաթափման, գազավորվածության, ջրի 

առկայության, ծխոտվածության, նեղ սողանցքների առկայության, հոգեկան 

ընկճվածության, մոլորվելու հնարավորության և այլնի հետ: Դրա համար էլ 

ստորգետնյա պայմաններում տեղաշարժվելը պետք է լինի հաստատուն և թեթև: Չի 

կարելի թռչկոտել քարից քար, աստիճաններից աստիճան՝ մթության մեջ տարածության 

ոչ ճիշտ գնահատման, քարերի անկայունության, մակերևույթի թացության հեևանքով: 

 Անվտանգության ապահովման համար օգտագործվում են լապտերներ, մոմեր, 

թոկեր, աստիճաններ: 

 

ՋՐԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄ 
 

Ջրային արգելքները կարելի է հաղթահարել կատարելով անցում քայլելով, 

լողալով, քարերի միջոցով, լողամիջոցների օգտագործումով, հաստատուն, հիմնական 

կամուրջներով, ժամանակավոր կամուրջներով, գերաններով, կենդանիների միջոցով, 

պարանային անցումների միջոցով և այլն: Հաղթահարման միջոցների ընտրությունը 

կախված է ջրային խոչընդոտի և դրա շրջակա միջավայրի առանձնահատկություններից: 

Պետք է իմանալ, որ լեռնային գետերը հարթավայրերով հոսող գետերից 

տարբերվում են հոսանքի մեծ արագությամբ և ուժով, ջրի ցածր ջերմաստիճանով և 

մակարդակի հաճախակի փոփոխմամբ: Դրանք հաղթահարելիս հիմական խոչընդոտ են 

հանդիսանում նաև հոսանքի մեջ լողացող մարմինները՝ տարվող քարերը, կոճղերը և 

ժամանակ առ ժամանակ նույնիսկ քարքարոտ ափերից պոկված ժայռաբեկորները: 

Գետանցման ժամանակ պետք է հաշվի առնել ոչ միայն եղանակը, այլև անցման 

ժամը, որովհետև արևածագից հետո, երբ հալոցքն ուժեղանում է, գետում ջրի 

մակարդակը բարձրանում է և, երբեմն էլ՝ դուրս գալիս ափերից: 



Լեռնային գետերի հաղթահարումը հաեմատաբար ավելի հեշտ է առավոտյան ժամը -

(4-8)-ը, որովհետև պարզ ու ցուրտ գիշերվա ընթացքում իջնում է ջրի մակարդակը, 

և անցման համար անհնարին թվացող գետը ծանծաղուտ է հիշեցնում: Առանց անջրանցիկ 

կոստյումի և կոշիկների անհնար է ապահովել անցման անվտանգությունը: Հաշվի 

առնելով լեռնային գետերի շարժման արագությունն ու ջրային հոսքի 

ուժգնությունը, անցումը կազմակերպելիս մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել 

անցնողների անվտանգության ապահովմանը: Մեծ խմբով անցնելու ժամանակ, բացի 

հիմնական ապահովումից պետք է ստեղծել նաև բռնող կետեր:  

Հորդառատ գետերի անցման ժամանակ գետանցn իրագործելի կդառնա միայն ճիշտ 

ժամանակին ընդունված խելամիտ որոշումների իրագործման շնորհիվ: Գետանցի ձևն 

ընտրելիս պետք է հաշվի առնել գետի հոսքի արագությունը, գետի լայնությունն ու 

խորությունը, հունի մակերեսի անհարթություններn, ինչպես նաև գետի հոսանքով 

բերվող այն քարերի և ճյուղերի մեծությունը: Գետանցը կատարվում է հիմնականում 

երկու եղանակով' 

1. անցում գետի միջով, 

2. անցում գետի վրայով: 

Գետանցի յուրաքանչյուր եղանակ ունի իր տարատեսակները, որոնք կիրառվում են 

անցման կոնկրետ պայմաններից 

 

Անցում գետի միջով. 

Լեռնային գետերի միջով անցումը կատարվում է հետևյալ ձևերով'  

 անցում մեկ-մեկ (սառցակտրիչի կամ ձողի օգնությամբ, անցում ձգված պարանի 

միջոցով), 

 խմբակային (զույգերով, պատ կազմված և շրջանով): 

Անցումը կազմակերպվում է այն հատվածում, որտեղ գետը ճյուղավորվում է, ջրի 

հոսքը համեմատաբար հանդարտ է, իսկ գետի հունը՝ հնարավորինս հարթ: Սովորաբար 

փոքրիկ կղզիներից ներքև ընկած հատվածներն են լինում այդպիսին: Այստեղ գետի 

խորությունը չպետք է անցնի գոտկատեղից: 

 

 

 



Գետանցումը կամուրջով կատարելիս, եթե կամուրջն անծանոթ է, ապա առաջին 

հերթին պետք է ստուգել նրա ամրությունը: Դա խիստ կարևոր է հատկապես այն 

դեպքում, երբ գետանցումն իրականացվում է նեղ, սահուն և անծանոթ կամուրջով: 

Եթե բացակայում են բազրիքները, ապա պարաններից կամ գերաններից պետք է 

պատրաստել ժամանակավոր բազրիքներ: 

Գետանցումը քարերի վրայով անցնելու դեպքում պետք է քայլել կայուն քարերի 

վրայով, որոնք պատված չեն մամուռով, սառույցով կամ ձյունով: Անհրաժեշտության 

դեպքում քարերից կարող են կառուցվել կղզյակներ, որոնց միջև հեռավորությունը 

չպետք է գերազանցի (0.5-0.6)մ: 

Այս դեպքում նույնպես անվտանգության ապահովումն իրականացվում է պարանի 

միջոցով: Անհրաժեշտ է հիշել, որ այս դեպքում պարանը պետք է լինի հոսանքի 

ուղղությամբ, քարերից ներքև: 

Եթե անցումը գետով կատարվելու է պարբերաբար, ապա գերանով կառուցվում են 

ժամանակավոր կամուրջներ: Մեծ խմբերով լեռնային գետով անցում կազմակերպելու 

համար, հատկապես բարձր լեռնային գոտում, որտեղ չկան ծառեր, կառուցում են 

կախովի անցումեր: 

Գետն անցնելու տեղը պետք է ընտրել շրջադարձից ներքև: Ջուրն անցնելու 

ձևերն են' երկուսով, երեքով պարանի և փայտի օգնությամբ:  

Լեռնային գետերն անցնում են գետի ծանծաղ մասով, որտեղ գետի հոսանքը 

հանդարտ 

է:  

Այս դեպքում շատ կարևոր է անցնողի անվտանգության ապահովումը: Այն 

իրականացվում է հետևյալ ձևով՝ պարանի մի ծայրն օգտագործելով զսպանակեռիկը 

ամրացվում է անցնողի ապահովման գոտու մեջքից, որը թույլ է տալիս գետի մեջ 

ընկնողին դուրս բերել երեսը դեպի վեր և ինչը չի խանգարում շնչառությանը: Եթե 

պարանն ամրացվի կրծքավանդակին, դուրս 

բերելու ժամանակ տուժածը կհայտնվի երեսը 

դեպի վայր և չի կարողանա ինքնուրույն 

շնչել: Եթե ջրի հոսանքը քշում է անցում 

կատարողին, նրան պետք է պահել հիմնական 

պարանով, իսկ ապահովման պարանով պետք է 

մոտեցնել դեպի ափ: Ապահովման պարանը պետք 

է լինի հիմնական պարանից վերև և ջրի 

հոսանքին զուգահեռ: Առաջին անցնողի 

ապահովումը կատարվում է երկու կետից, 

երկու պարանով' հիմնական և օժանդակ, 

որոնց տրամագիծը պետք է լինի ոչ պակաս 

քան 9 մմ: Գետն առաջինն անցնողը պետք է 



ունենա ձեռնափայտ, որի օգնությամբ նա շոշափոմ է գետի հատակը, և հենվում նրա 

վրա: Անցնելու ժամանակ նա պետք է ունենա 2 հենման կետ' մեկ ոտքը և փայտը կամ 

երկու ոտքերը: Փայտը պետք է պահել գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, 

որպեսզի փայտը սահելու դեպքում հենման կետ ունենա: Գետի մեջ պետք է քայլել 

մանր քայլերով, խուսափել թռիչքներից: Գետի մյուս ափ հասնելուց հետո անմիջապես 

գետանցում կատարածն սկսում է իր ինքնաապահովումից: Կապում է ինքնաապահովման 

օղակ, որից հետո կատարում է ինքնաապահովում և ամրացնում հիմնական պարանը: 

Պարանը կարելի է ամրացնել ծառերից, քարերից կամ այլ անշարժ ու ամուր տեղերից: 

Հիմնական պարանի մի ծայրը, որի վրա կա ութնյակ հանգույց և մեկ զսպանակեռիկ, 

փաթաթում է ծառի կամ այլ հիմնական տեղի չորս բոլորը և զսպանակեռիկը ամրացնում 

նույն պարանին՝ փակելով այն: Գետի մյուս ափին գտվողները նախօրոք կապելով 

ինքնաապահովման օղակը, կանգնում են ինքնաապահովման և հատուկ մշակված ձևով, 

սկսում են ձգել հիմնական պարանը: Օժանդակ պարանի մեջտեղի մասում նույնպես 

կապվում է ութնյակ հանգույցը (կամ ուղեկցող) և զսպանակեռի օգնությամբ 

ամրացվում է գետանց կատարողի ապահովման գոտուց: Գետանց հաջորդ կատարողը 

նախօրոք կատարում է ինքնաապահովում' բեխիկով ինքնաապահովման օղակից, գլուխը 

կախվում է դեպի առաջ' հիմնական ձգված պարանից: Ինքնաապահովման գոտու 

կրծքավանդակից գցված զսպանակեռիկն ամրացնում է պարանից: Որից հետո մեկ այլ 

մասնակից, ով ունի ինքնաապահովում, մոտենում է անցում կատարողին, 

ինքնաապահովման բեխիկը ամրացնում է հիմնական պարանից: Մյուս ափ հասնելով' 

այնտեղ գտնվողից ստանում է 

օգնություն և կանգնում 

ինքնաապահովման, որից հետո միայն 

կարող է արձակել կրծքավանդակի 

զսպանակեռիկը և իջնել պարանից: 

Օժանդակ պարանը գցվում է հիմնական 

պարանից, և մյուս ափին գտնվողները 

ետ են բերում պարանը: 

Այս եղանակով կարող են կարճ 

ժամանակում անհրաժեշտ քանակությամբ 

մարդիկ գետանց կատարել և, եթե կա 

տուժած, ապա նաև տուժածին 

տեղափոխել անվտանգ գոտի:  

Գետանցները կարելի է կազմակեր-

պել նաև զուգահեռ պարանների օգնու-

թյամբ: Այս դեպքում պետք է 

ամրացնել երկու զուգահեռ պարաններ: 

Պարանները պետք է ամրացնել այնպես, 



որ վերևի հիմնական պարանը լինի կրծքավանդակին հավասար' ջրի մակարդակից (0,7-

1,0)մ բարձրությամբ 

Պարանների ձգումը կատարվում է նույն ձևով: Գետանցում կատարողը պարանի 

վրայով պետք է շարժվի կողքի և անպայման ունենա ինքնաապահովում և խմբակային 

ապահովում:  

Ինքնաապահովման պարանի երկարությունը չպետք է գերազանցի ձեռքի 

երկարությունից: 

Երկու հոգին կարող են անցնել գետը կից քայլերով' գետի միջով: 

Նրանք կանգնում են դեմ-դիմաց, ձեռքերը դնում են մեկը մյուսի ուսերին: Այս 

տարբերակում նրանք ունենում են ապահովում' միմյանց միջոցով: Նման ձևով կարող 

են գետանց կատարել նաև չորս հոգով: Նրանք կանգնում են դեմ - դիմաց, ձեռքերը 

դնում են կողքինի ուսերին և ստեղծում են' քառակուսի:  

Կա նաև այլ տարբերակ, երբ չորս հոգի կանգնում են կողք կողքի, ձեռքերը 

դրված հաջորդի ուսին, իսկ առաջին և վերջին անցնողներն ունենում են փայտե ձող: 

Ջրի մեջ պետք է քայլել մանր քայլերով և ունենալ միմյանց հետ ապահովում: 

Տաջիկական ձևով գետը կարող են անցնել վեց և ավելի մարդիկ: Այս դեպքում 

նրանք պետք է քայլեն շրջանաձև պտտվելով, կանգնեն մեկը մյուսի դիմաց' ձեռքերը 

դնելով կողքինի ուսերին: Շրջանաձև պտտվելը նպաստում է հոսանքի ճնշման 

հաջորդաբար մեկից մյուսը փոխանցմանը: Գետը պետք է անցնել կոշիկներով, որոնք 

պետք է լավ ամրացված լինեն ոտքերին: 

Գետը կարելի է անցնել նաև լողալով: Այս դեպքում ընտրվում է գետի այն 

հատվածը, որտեղ հոսանքը հանդարտ է: 

Անհրաժեշտ է հիշել գետանցման հիմնական կանոնները՝ 

 Նախքան գետանցումն անհրաժեշտ է 

մանրամասն հետախուզել ափերը, 

ընտրել անցման տեղը՝ հաշվի 

առնելով գետի հոսանքի 

արագությունն ու ուժգնությունը, 

ափերի թեքությունը և այլն: 

 Ընտրել գետանցման վայրն ու ժամը 

և որոշել անցման ձևը: 

 Ընտրել անցումը ղեկավարելու և 

հետևելու տեղը (այդտեղից պետք է 

անցումն ամբողջությամբ երևա): 

 Հոսանքի ուղղությամբ ներքևում 

ստեղծել հենակետ, որտեղից հարկ 

եղած դեպքում պետք է օգնել 

անցում կատարողին: 



 Առավել դժվար իրավիճակում պետք է օգտվել կրկնակի ապահովումից: 

 Մինչև գետանցումը հարկավոր է ստուգել ամրացման կետերի հուսալիությունը: 

 Առաջինը գետանցման թողնել միայն ամենահմուտին: 

 Անցման ժամանակ չի կարելի օգտվել «բռնող հանգույցից, չի կարեկի 

միաժամանակ անցկացնել երկու հոգու: 

 Կախված գետանցման դեպքում ուսապարկն ու իրերը պետք է անցկացնել առանձին:

  

 Բոլոր ապահովում իրկանացնողները պետք է ունենան ինքնաապահովում: 

 Գետանցման համար պարտադիր պայման է կարգապահության խստագույն պահպանումը: 



ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Ասրյան Հ., Մամիկոնյան Յու., Մաթևոսյան Հ., Սարաֆյան Կ. Ռազմական և 

արտակարգ իրավիճակներում վարվելակերպի կանոնների մասին: Ձեռնարկ: 

Ստամպա.ՍՊԸ, Եր., 2001. - 300 էջ: 

2. Արագ արձագանքման փրկարար արձագանքողների ուսուցման դասընթացների 

ուսումնական ձեռնարկ: Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն: Լոռէ 

փրկարարական ջոկատ: Եր., 1997. - էջ 71: 

3. Առաքելյան Ա.: Կյանքի հմտություններ: ՈՒղեցույց ձեռնարկ: Եր., 2015. – 

58 էջ: 

4. Առաքելյան Ա. Փրկարարական գործիքներ: Դասախոսություններ: ՃԿՊԱ, 

Ստեփանավան: 2014 -  48 էջ:  

5. Ես սկաուտ եմ: Ուսուցողական ձեռնարկ: Հայաստանի ազգային սկաուտական 

շարժում Հասկ: Եր., 2003. – 227 էջ: 

6. Հակոբյան Վ.Դասախոսություններ. Առաջին բուժօգնություն թեմաներով: Եր., 

Հեղ. Հրատ., 2014. – 240 էջ: 

7. Հովակիմյան Գ. Փրկարարական գործ: Ձեռնարկ: Եր., Տիգրան մեծ, 2010. – 244 

էջ: 

8. Մաթևոսյան Հ, Չիլինգարյան Ա.: Աղետների ռիսկի նվազեցում: 

ՈՒսումնամեթոդական ձեռնարկ: Եր., ԱՌՆԱՊ, 2012. – 171 էջ:  

9. Մաթևոսյան Հ., Դիլբարյան Թ., Ալավերդյան Ռ., Արնաուդյան Ա., Խաչատրյան 

Հ., Հովհաննիսյան Ս. Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթություն: Ձեռնարկ 

նախադպրոցական կրթական հաստատությունների և դպրոցների մանկավարժների 

համար: Եր., Փրինթինֆո, 2011.- 216 էջ:  

10. EuroFire ստանդարտների և ուսուցման նյութերի ներկայացում: 

ՈՒսուցանողների ուսուցման նյութատեխնիկական ձեռնարկ: Եր., ԵԱՀԿ, ՀՀ ԱԻՆ, 

2013. – 207 էջ: 

11. Հովհաննիսյան Ս. Ճառագայթային պաշտպանություն: մեթոդական ցուցումներ 

գործնական պարապմունքի անցկացման: Եր., ՃԿՊԱ., 2013.- 43 էջ: 

12. Ղազարյան Հ.Ս. Հրդեհաշիջման մարտավարություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Եր., 
ՃԿՊԱ, 2016. – 67 էջ: 

13. Նազարյան Լ. Քիմիական վտանգավոր ձեռնարկությունները և բնակչության 

պաշտպանության հիմնահարցերը: Ձեռնարկ, Եր., ՃԿՊԱ, 2008. – 128 էջ: 

14. Баласанян С., Назаретян С, Амирбекяа В. Сейсмическая защита и ее 

организация. Гюмри, Эльдорадо, 2004. – 436 с. 

15. Гофштейн А.И. Спутник спасателя. /учеб. Пособие/. Том I. – М., 

Пантори, 2006. – 208 с. 

16. Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кирилов Г.Н. и др. Краснодар, ՛՛Сов. 

Кубань՛՛. 2002. -  528 с. 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 



 

1.  ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ ՀԱՄԱՌՈՏ………………………………………………………… 1 

2.  Երկրաշարժ……………………………………………………………………………………… 2 

3.  Ջրհեղեղ և սելավ………………………………………………………………………………… 7 

4.  Անտառային հրդեհներ………………………………………………………………………… 9 

5.  Հրդեհներ………………………………………………………………………………………… 11 

6.  Կայծակ…………………………………………………………………………………………… 13 

7.  Քիմիական վտանգ……………………………………………………………………………… 14 

8.  Ճառագայթային արտանետում……………………………………………………………… 15 

9.  ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ…… 18 

10.  ՈՐՈՆՈՂԱՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԳՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ……………………. 20 

11.  Տուժածի տեղափոխումն անվտանգ վայր………………………………………………… 25 

12.  ՀՐՇԵՋ-ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ և ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ………………….. 32 

13.  ՊԱՐԶ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ…………………………………………………………………………… 32 

14.  ԲԱՐԴ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ…………………………………………………………………………… 39 

15.  ՏԵՂԱՇԱՐԺ ԴԵՊԻ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԱՅՐ…. 42 

16.  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ…………………………………………………………………………… 53 

 

 



 
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՇՄԱՎՈՆԻ   

 

 
ՎՏԱՆԳՆԵՐ: 

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
(Ընդհանուր նկարագրություն) 

 
 

ՈւՍՈւՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 

ԵՐԵՎԱՆ, 2017 

 

МАТЕВОСЯН  ГАМЛЕТ  ШМАВОНОВИЧ 
 

ОПАСНОСТИ. 

СПАСАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО 

(Общее описание) 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК 

(На армянском языке)  

ЕРЕВАН, 2017 

 

 
Սրբագրությունը՝  Հ.Պ. Ղարիբյանի 

 

ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա 
 

Տպաքանակը՝   50 
  


