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ÖN SÖZ 
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I. SARIÇA:MIN TANITIMI 

A. Tabii yayılış sahası ve botanik özellikleri 

1. Genel ve Türkiyedeki yaydışı 

Sarıçam (Pinus silvestris L.) memleketimizin önemli ve ekonomik de
ğeri haiz ağaç türlerinin başlıcalarından biridir. Bu önem, bu ağaç türü
nün saf halde ve diğer ağaç türleriyle karışık olarak geniş ormanlar teş
kil etmesinden ve odununun çeşitli ve değerli kullanma yerlerine sahip bu·. 
lunmasından ileri gelmektedir. Ayrıca, düzgün, dolgun ve boylu gövde 
yapma özelliği ve dolayısiyle odunundan tam olarak faydalanılabilme im
kanının mevcudiyeti sarıçarnın memleket ekonomisi yönünden olan öne
mini arttırmaktadır. 

Sarıçarnın genel yayılış sahası oldukça geniş bulunmaktadır. Tama
men kuzey yarım küresine inhisar eden bu ağaç türünün tabii olarak Av
rupada ve Asyada bulunduğu bilinmektedir. «İklim bakımından Avrupa
nın hemen bütün rejiyonlarında bulunur ve arktik ınıntakaya kadar daya
nır. Mevcut çam türleri içerisinde en geniş coğrafi yayılışa sahip olanlar
dan biridir. Alplerde ve yüksek dağlarda yukarı orman sınırına kadar 
ulaştığı gibi kuzeyde de son orman sınırına kadar yayılır» (Kayacık, 

1965). «Avrupa ve Asyada takriben 3700 km eninde (37° N ile 70° N en
lemleti arasında) ve 14700 km uzunluğunda (7° E ile 137° E boylamları 
arasında) çok geniş bir şerit dahilinde yayılmıştır» (Pamay, 1962). Ku
zey sınırını İskoçya, İskandinav memleketleri ve Sibirya stepleri; güney 
sınırını İspanyanın Pirene dağları, Yugoslavya, Türkiye ve Kafkaslar teş
kil etmektedir (Gökmen, 1953). 

Sarıçam memleketimizde de geniş bir yayılış sahası üzerinde bulun
maktadır. Pamay (1962) ın bizzat yapmış bulunduğu tesbitiere ve Saat
çioğlu, Kayacık ve Bernhard (1) dan derlediği bilgilere göre «Türkiyede 
sarıçam 38° 34'N (Pınarbaşı) ile 41 o 48' N (Ayancık) enlemleri ve 28° E 
(Orhaneli) ile 43° 05' E (Kağızman) boylamları arasında tabii bir yayı
lış sahasına sahiptir. Türkiyede sarıçarnın daha ziyade Karadeniz ardı 

orman ınıntakasında toplanmış olduğu ve ayrıca Orta Anadolu mıntaka-

(1) BERNHARD. 1931. Die Kiefern Kleinasiens. Mitt. der Deutschen Dendrologischen 
Gesellschaft 43 : 31. 

KAYACIK, H. 1954. Türkiye çamları ve bunların coğrafi yayı!ışları üzerinde araştırma
lar. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A 4 (1 ve 2) : 44-64. 

SAATÇİOGLU, F. 1948. Silvikültür anketi (Yayınlanmamıştır). 
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sına kadar sokulduğu görülür. Kuzey yayılış sınırında bu tür, Karadeniz 
sahil dağlarının deniz görmeyen güney yamaçlarına bağlı kalarak sahile 
ancak 30 km kadar sokulur. Yayılışında dikkati çeken bir husus deniz ik
liminin nüfuz ettiği akarsu vadilerinde; kuzeyden atlayarak, vadinin gü-· 
neyindeki yüksekliklere ve güney yamaçlara çekilmesidir. Yüksek sahil 
dağlarının kuzey yamaçlarına umumiyetle atlamamaktadır. Güney yayı
lış sahasında ise daha ziyade kuzey (derin ve taze) mailelerde yer almak
tadır. Antrapogen step ınıntakalarma dayanan sınırı burada step kenar 
dağlarının üstünden geçmektedir. Doğuda tabii sınırı Kars hizasına kadar 
gelir ve buradan Kafkaslara atlayarak Avrupadaki yayılış sahasına ka
tılır. Batı sınırı ise, toplu olmamakla beraber, Orhanelinin batı hizası 

(Aktaş) na kadar ilerler. Bernhard'ın, bulunduğunu bildirdiği daha batı
daki Alaçam, Eğrigöz, Ahırdağı, Işıklardağı ve Bozdağ ınıntakalarmda 

ve keza Bariadağında sarıçam bulunmamaktadır». 

Sarıçama Türkiyedeki yayılış sahasında saf ve karışık meşcereler 
halinde rastlanmaktadır (Şekil 1). Saf sarıçam meşcereleri vüs'at itiba
riyle genellikle pek büyük parçalar halinde değillerdir. «Bu tip meşcere
ler daha ziyade sarıçam yayılış sahasının ekstrem iklim ve toprak müna
sebetlerinin hakim olduğu mıntakalarda yer almış bulunmaktadırlar. Ni
tekim Sundiken (Eskişehir) ve Köroğlu (Bolu, Gerede, Beypazarı, Kızıl
cahamam) silsileleri, llgaz Dağı (Tosya), Akdağ (Akdağmadeni), Du
manlı ve Köse Dağları (Oltu, Göle, Sarıkaınış) kesif ve saf sarıçam meş
cerelerinin geniş ve toplu olarak bulunduğu başlıca orman ınıntakalarmı 
teşkil ederler» (Pamay, 1962). Bu mıntakaların dışında saf meşcereler ka
rışık meşcerelerin kenarlarında veya içlerinde, geniş olmayan sahalar ha
linde bulunmaktadır. Karışık meşcereler, çevre şartlarının diğer ağaç tür~ 
lerinin de yetişmesine elverişli olan mahallerde husule gelmekte ve bu ka
rışıklıklar çeşitli oranlarda olmaktadır. Sarıçam Doğu Karadeniz ınınta
kasında genellikle ladin, göknar ve kayınla ve Batı Karadeniz ınıntaka
sında göknar, kayın, karaçam ve bazan meşe ile karışık meşcereler husu
le getirmektedir. İç Anadoluya yönelen mıntakalardaki karışıklıklar ise 
karaçaınla olmaktadır. Sarıçama hemen bir çok hallerde titrek kavakla 
birlikte rastlamak mümkündür. 

Pamay (1962) a göre, Türkiyede ve güney yayılış sahalarında yük
sek irtifaların orman ağacı olan sarıçarnın dikey yayılışı 200 m ile 2700 m 
ve ortalama olarak 1000 m ile 2500 m arasında bulunmaktadır. Gökmen 
(1953), Karadenizin tesirini fazla hissettirdiği sahalarda sarıçarnın 700 m 
yüksekliklere kadar indiği halde nispeten kurak sahalara geçiş ınıntaka
larmda 1400 m den itibaren başlayıp orman sınırınıi kadar yükselmekte 
olduğunu yazmaktadır. Bu çalışmada arazi tesbitleri yapılırken en yük
sek rakımlı deneme sahası 2375 m (Göle- Bazurgat Serisi) ye tesadüf et-



Şekil ı. Orta bonitetli bir sarıçam meşceresi, Dereyayla Ormanı, Araç Devlet Orman İşletmesi. 

A me<lium site Scotch pine stand, Dereyayla Forest, Araç. State Forest Enterprise. 
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miştir. Yiğitoğlu (1941), Rize ve Hopa arasındaki sahil kısmında, Çoru
ha Borçka yakınında karışan Odingo deresinin güney yamaçlarında 120 m 
ile 800 m yükseklikler arasında .rastlanan çarnlara hernekadar Bernhard 
(2) ın sarıçam demesine rağmen Zhukovski (3

) nin bunları ayrı bir tür 
olarak mütalaa edip Pimus lazicadiye adlandırdığından ve kendisinin bu 
türe, daha uygun olarak Pinus tschoruchensis adını verdiğinden bahset
mektedir. Selçuk (1961),.Sürmene ile Of ve Fındıklı ile Hopa arasında 
O m - 350 m yüksekliklerde bulunan sarıçam meşcerelerini tanıtmaktadır. 
Lakin bunların da Pinus tschoruchensis türü olması muhtemeldir. 

Sarıçarnın zonlardaki yayılışı hususunda Pamay (1962), «memleketi
mizde sarıçam yayılış sahasının H. Louis'in taksimatında daha ziyade 
kurak ormanlar kısmına ithal edilmeşi icap etmektedir; Mayr'ın taksi
matma göre ise bu türün, ana hatları itibariyle. Fagetum ile Picetum 
( Abietum) zonları dahilinde yayıldığı ve hatta Oastaneturtı zonunun se
rin yarısına kadar indiği görülür ki Avrupa ve Asyadaki umumi yayılı
şında da böyledir» demektedir. 

Saatçioğlu C1
) na göre, sarıçarnın yayılışında arzettiği bu çok deği

şiklikten ötürü «bundan çıkaracağımız umumi netice onun iklim bakı
mından hassas olmadığıdır». 

Şekil 2 sarıçarnın Türkiyedeki. tabii yayılış ınıntakasını ve bu ınınta
ka içerisindeki sarıçam orman topluluklarının yerlerini göstermektedir. 
Bu harita, Halil Gökmen tarafından, Orman Genel Müdürlüğünün I. Dev
re ve Kat'i Orman Amenajman Planiarına müsteniden tertiplenen 
1/2 500 000 ölçekli ve «Türkiyede orman ağaç ve ağaçcıklarının yayılışı» 
adlı haritadan istihraç edilmiştir. 

2. Botanik özellikleri 

Sarıçam Gymnospermae ( Açıktohumlular) alt şubesinin Ooniferae 
(İğneyapraklılar) sınıfının Pinaceae familyasının bir türüdür. 

Sarıçarnın botanik özellikleri hakkında Krause (1936), Tsehermak 
(1950), Oksal (1952), Gökmen (1953), Sevim (1960) ve Kayacık (1965) 
dan derlenen bilgilere göre şunlar söylenebilir : 

Sarıçam değişik yetişme muhitlerine göre 20 :.. 40 m boylanan, genç
likte narin gövdeli, sivri tepeli ve ince dallı, yaşlılıkta dolgun gövdeli, yay
van tepeli ve kalın dallı bir ağaçtır. Genç iken ehrami görünüşlü olan ta-

(2) BERNHARD. 1931. Die Kiefern Kleinasiens. Mitt. der Deutschen Dendrologlschen 
Geseııschaft 43 : 31. 

(3) ZHUKOVSKI. 1933. La Turquie agricole. 
(4) SAATÇİOÖLU, F. 1959. Silvikültür ders notıan. 257 s. (Roto baskı). 
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cı, ağaç ihtiyarladıkça gayri muntazam şemsiye şeklini alır. Genç göv
delerde, yaşlı ağaçların yukarı kısımlarında ve kalın dallarda kabuk sa
rımtırak kırmızı renktedir ve ince levhalar halinde ayrılır. Yaşlı gövdele
rin alt kısımlarında ise kabuk boz kahverengi olup kalın ve çatlaklıdır. 
Bilhassa meşcere içinde dalsız ve silindire yaklaşan gövdesi ile güzel gö
rünüşlüdür. Genç sürgünler yeşilimsi ve ikinci yıldan itibaren gri kahve
rengidir. Uzun yumurta biçimindeki tomuı·cuk genellikle reçinesiz ve fa
kat kurak mıntakalarda reçinelidir. Kısa sürgünlerde ikili olan iğne yap
raklar çeşitli yetişme muhitlerine göre 2-6 cm uzunlukta ve mavimtırak 
yeşil veya boz yeşil renktedir. Bunların uçları sivri, batıcı ve kenarları 
çok ince dişlidir. iğne yapraklar dikkati çekecek şekilde kıvrıktır. Yap
rakları dökülmüş dalların yüzleri pürüzlüdür. Olgun kozalaklar sarkık, 
sivri yumurta biçiminde, dip tarafı çarpık vaziyette, boz mat renkte ve 
2.5-7 cm uzunluktadır. Küçük ve parlak açık kahverengi olan göbeğin 
ucunda dikene benzeyen batıcı bir uca rastlanmaz. 3 - 5 mm uzunluğunda
ki ve yumurta şeklindeki tohumların kanadı kendisinden 3 - 4 defa daha 
uzundur ve tohumu kıskaç gibi kavramıştır. Kozalaklar ikinci yılın sonba
harında olgunlaşır. Kök sistemi ağacın fırtınalara dayanmasını mümkün 
kılacak şekilde kuvvetlidir. Dik kökler derinlere gider ve yan kökler uzak 
mesafelere kadar uzanır. Isı isteği muhtelif ırkiara göre değişir. Çok so
ğuğa ve çok sıcağa karşı dayanıklıdır. Kontinental iklime uygunluk arze
der. Işık ihtiyacı fazladır. istisnai olarak yarıgölgede yetişebilir. Kumlu 

toprakların ağacıdır. Mineral maddeler ve rutubet bakımından kanaatkar 
ise de derin, gevşek,· humuslu ve serin topraldarı sever. 

Pamay (1962) ise sarıçarnın toprak isteği hakkında «bu ağaç türü
nün memleketimizde çok ağır (kil) ve hafif (kum), derin ve sığ ve keza 

taşlı topraklar üzerinde, bazan turbalıklarda, kurak ve çok ıslak (batak) 

mevkilerde yetişmesi onun muayyen bir toprak türüne bağlı kalmadığını 

belli etmesi bakımından önem taşır. Çeşitli sarıçam meşcerelerinden alı

nan toprak profillerinde 5.50 ile 7.77 arasında değişen toprak asiditesi 
(pH) tesbit edilmiştir. Turbalık muhitlerde yetişebilmesi onun daha dü

şük pH kıymeti olan (daha asit karakterde) topraklarda da bulunabile

ceğini göstermektedir» demektedir. Saatçioğlu ('1 ) da sarıçarnın toprak 

bakımından isteksiz bulundugu genel sonucuna varılabileceğini söylemek

tedir. 

«Memleketimizin muhtelif bölgelerinde yetişen sarıçam.Iar, Avrupada 

olduğu gibi, yüksek dağlarda ve alçak yerlerde bulunduklarına göre baş
ka başka fizyonemi arzeder ler» (Kayacık, 1965). 
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B. Eh:onomik önemi 

ı. Teknik özeHikleri ve kullanma yerleri 

Batı Karadeniz ınıntakası sarıçamlarının teknik özellikleri üzerir,de 
Toker (1960) tarafından yapılmış bir çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın 
sonuçları Türkiyenin bütün sarıçamlarına teşmil edilmernekle beraber yi
ne de genel anlamda bir fikir vermesi bakımından aşağıda özetlenmiştir. 

Sarıçarnda diriodunun genişliği değişik yetişme muhitlerinde deği
şiktir. Rengi beyaz ile sarımtırak arasındadır. özodunun sınırı belli olup 
bu ekseriya yuvarlak ve bazan diriodun içerisine diller şeklinde girmiş 

vaziyettedir. özodunun rengi kırmızı ile kahverengi arasındadır. Yıllık 
halkalarda ilkbahar odunu yaz odunundan kesin sınırla ayrılmaktadır. 

Batı Karadeniz sarıçamının ortalama değerler halinde, tam kuru özgül 
ağırlığı, 0.496 gr/cm3

, hava kurusu özgül ağırlığı 0.526 gr/cm3
, hacım 

yoğunluk kıymeti 426 kg/m3
, lif yoğunluğu rutubet derecesi% 29.8 ola

rak tesbit edilmiştir. Bu sarıçarnda hava kurusu halde, ortalama değerler 
olarak, liflere paralel yönde basınç direnci 379.2 kg/cm2

, liflere dik yön
de basınç direnci 46.1 kg/cm2 , yıllık halkalara dik yönde eğilme direnci 
648;7 kg/cm2

, elastikiyet modülü 102000 kg/cm2
, liflere dik yönde çekme 

direnci 21.1 kg/cm2 , dinamik eğilmedirenci 0.55 kgm/cm2, liflere dik yön
de Brinell sertlik derecesi 0.77 kg/mm2 dir. Ayrıca% 3.1 - 6.2 rutubet 
derecesinde, ortalama değerler olarak, öz ışınlarına paralel yönde yarıl
ma direnci 9.1 kg/cm2

, yıllık halkalara teğetyönde yarılma direnci 9.5 kg/ 
cm2 bulunmuştur. 

~arıçam, odununun teknik özellikleriyle ilgili olarak çok geniş kullanma 
yerlerine sahiptir. Berkel (1948) ve Toker (1960) in bu husustaki muşa
hade ve tesbitleri şöyledir: a) Odunun bünyesini değiştirmeyen kullanma 
yerlerinin başlıcaları bina yapı dülgerliği ve marangozluğu; köprü, va
gon, gemi ve uçak inşaatı; mobilyacılık; elektrik, telefon, telgraf, bayrak 
ve havai hat direği, çit ve iskele kazığı, bina inşaat iskeleleri, madendire
ği, travers, ambalaj sandıkları, tarım araçları, oyuncak, ambalaj talaşı 
yapımı işleridir., b) Odunu, bünyesini değiştirmek suretiyle kullanan yer
ler ise kağıt hamuru imalatı; talaş levha, yonga levha, lif levha yapımı; 
sellüloz istihsali; katran ve neft destilasyon udur. Şüphesiz sarıçam odu
nu yakacak odun ve çıra olarak da her zaman istimal edilmektedir. Ay
rıca, sarıçarnın kabuğu sepi maddesi olarak debağatta kullanılır. 

2. Servet ve verim durumu 

Türkiyedeki sarıçam ormanlarının kapladığı saha ve taşıdığı ağaç 

serveti ve bu servetten faydalanılan miktar hakkında maalesef kat'i bir 
bilgiye sahip bulunulmamaktadır. Türkiyenin orman envanteri yapılma-
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mış olduğu ve orman amenajman planiarına istinat ettirilmek suretiyle 
sağlanması mümkün olan bu sonuçlarla ilgili çalışmalar da tamamlan
mamış bulunduğu cihetle bu konulardaki değerler tahmin ölçülerinden ile
riye gidememektedir. Bilfarz Saatçioğlu (4

) ve Pamay (1962) aynı ra
kamları kullanmak suretiyle Türkiyedeki sarıçam ormanlarının 950 000 
hektar olduğunu ve bunun 450 000 hektarını saf meşcerelerin teşkil etti
ğini söylemekte iseler de bunun sıhhat derecesi tam olarak bilinmemekte
dir. Ağaç serveti bahsinde yine Pamay (1962), orman amenajman plan
Iarına göre saf sarıçam meşcereleri için tesbit etmiş bulunduğu ortalama 
servetin 354 ma/ha olduğunu yazmakta ve bu miktarın, 142 ma/ha dan 
sarıçam + göknar meşcerelerindeki 448 m 3/ha a kadar değiştiğini bir 
tabloda göstermektedir. Memleketimizin birbirinden farklı yetişme mu
hitlerini temsil eden 3 yerinden saf sarıçam meşcereleri için elde ettiği
miz ortalama değerler ise şöyledir: Çatacığın Değirmendere Serisinde 153 
m3/ha, Aladağın Başalan Serisinde 173 m 3/ha ve Koyulhisarın Iğdırdağı
A Serisinde 90 m 3/ha. Yine bu serilerin ortalama verimleri ise planlarda 
sırasıyla 2.33 m 3/ha, 5.06 ma/ha ve 1.41 ma/ha olarak verilmiştir. Ayrı
ca, arazide aldığımız deneme sahalarının verdiği sonuçlar sarıçam meşce
relerinin hektardaki ağaç servetlerinin 125 ma (58 yaşında) ile 1080 m 3 

(106 yaşında) arasında değişmekte bulunduğunu ve 135 deneme sahası 
ortalamasının 477 ma olduğunu göstermiştir. Bu 135 sahanın hektardaki 
hacım artımıarı ise en az 1.31 m3 (128 yaşında), en çok 26.81 m 3 (106 ya
şında) ve ortalama 10.34 m3 değerler arzetmiştir. 

Türkiyenin sarıçam ormanlarında yapılan ortalama yıllık kesimlere 
gelince, bunlar hakkında da kesin fikre sahip bulunmamaktayız. Orman 
Genel Müdürlüğü (1960) nün istatistik bültenlerine göre yıllık çam odu
nu istihsali 987497 m 3 yuvarlak odun hacmıdır. Lakin bunun ne kadarı
nın sarıçam olduğu bilinmemektedir. 

Bununlaberaber memleketimizdeki sarıçam ormanlarının küçümsen
meyecek bir yüzölçümünde ve verim kapasitesinde olduğu, bilinen bir ha
kikat halindedir. 



II. CALISMANIN TERTİPLENMESİ, UYGULANMASI 
VE ÖN DEGERLENDİRMELERİN YAPILMASI 

A. Çalışmaımı gayesi 

Türkiyenin ekonomik ağaç türlerinden biri olan sarıçarnın bütün yön
leriyle tanınmasının lüzum ve faydası aşikardır. Bugüne kadar sarıçarnın 
çeşitli konularında yapılmış geniş veya dar ölçüde bazı çalışmalar bulun
makla beraber bunların yeteri sayıda olduğunu kabul etmek mümkün de
ğildir. Bütün ormanlarımız için olduğu gibi sarıçam ormanlarının da or
mancılık ilim ve tekniğine uygun bir şekilde işletilebilmesi yani bunlar
dan en iyi kalitede en yüksek artım ve hasılatın sağlanabilmesi ve bu or
manların devamlılığını garanti altına alacak en iyi silvikültür, bakım ve 
koruma işlerinin yapılabilmesi için sarıçam hakkında çok daha detaylı ve 
çok daha memleketimizin yetişme muhiti şartlarına uygun esasların va
zedilmiş olması lazımdır. Noksan veya başka memleketlerin değişik ta
biat şartlarından derlenmiş bilgilerin - adapte edilmiş metodların değil -
memleketimizin ormancılığında olumlu sonuçlar husule getirecek nitelik
te olmadığı artık bilinen bir hakikat haline gelmiştir. 

Bu itibadadır ki Türkiyedeki sarıçam ormanıarına ait bu çalışma 
bundan evvel yapılmış olanların işlenınemiş taraflarını tamamlamak ve 
bundan sonra yapılacak olanlara yardımcı olmak düşüncesiyle ele alın
mıştır. Bu çerçeve içerisinde çalışmanın özel gayesini a) sarıçarnın teş
;kil ettiği meşcerelerin kuruluşunu, artımını ve büyümesini veya diğer bir 
ifade ile verimini ve gelişimini yaşa ve yetişme muhiti şartlarına bağlı 
olarak takip edebilmeyi mümkün kılmak, b) tek ağaçların bazı artım ve 
büyüme ilişkilerini tesis etmek ve e) sarıçam ormanlarının işletilmesinde 
izlenecek yolları ve uygulanacak metodları araştırmak teşkil etmiştir. Ça
lışma, gayeyi tahakkuk ettirecek tarzda planlanmış, vazedilmiş ve değer
lendirilmiştir. 

B. Arazi ölçme ve tesbitleri 

1. Çalışılan mıntaka 

Bu çalışma, Türkiyedeki bütün sarıçam meşcerelerini temsil edebil
mesi ve bunlara uyacak değerleri verebilmesi bakımından sarıçarnın bü
tün tabii yayılış sahası üzerinde yapılmıştır. Diğer bir deyişle, çalışma
nm. istinat ettirildiği materyal doğuda Ardahandan batıda Sabuncuya, 
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kuzeyde Karadeniz salıilinden güneyde Çayıralana kadar uzanan saha içe
risinden toplanmıştır. Adı geçen bu salıayı ihata eden Orman Başmüdür
lükleri 1964 yılı kuruluşuna göre Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Ankara, 
Amasya, Giresun, Trabzon ve Erzurumdur. Bu mıntaka içerisinde, 1964 
ve 1965 yıllarında, 137 yerde -normal kuruluşu haiz olmadıklarından bi~ 
lahare 2 si terkedilmiştir-deneme sahası alınmış (Şekil 3) ve 3 orman 
işletme serisinde bazı ölçme ve tesbitler yapılmıştır. Deneme sahalarının 
ınıntakanın her tarafına dağıtılınasına gayret edilmiştir. Deneme sahala
rının Orman Başmüdürlükleri ve D. Orman İşletmesi Müdürlükleri itiba
riyle sayıca dağılışı şöyledir : 

Eskişehir Orm. Bşmd. 8 Ankara Orm. Bşmd. 
Çatacık 5 Kızılcahamam 

Eskişehir 2 Amasya Orm. Bşmd. 
Kütahya 1 Akdağmadeni 

Bolu Orm. Bşmd. 28 Koyulhisar 
Gerede 10 Vezirköprü 
Aladağ 7 Kargı 

Kıbrıscık 6 Giresun Orm. Bşmd. 
Karabük 3 Tirebolu 
Mengen 1 
Mudurnu 1 Trabzon Orm. Bşmd. 

Kastamonu Orm. Bşmd. 44 Gümüşhane 

D aday 9 Artvin 

Kastamonu 8 Trabzon 

Araç 7 Erzurum Orm. Bşmd. 
Taşköprü 7 Göle 
Tosya 7 Sarıkamış 
Boyabat 5 Ol tu 
Küre 1 Erzincan 

2. Geçici deneme sahalarının alınması 

a. Deneme sahalarının alınmasında gözönünde bulundurulan 
hususlar 

3 
3 

21 
11 
6 
3 
1 

3 
3 

8 
4 
2 
2 

22 
8 
8 
4 
2 

Deneme sahalarının karakteri. Düşünülen çalışma şeklinin karak
tel'ine uygun olarak deneme sahaları geçici deneme sahaları olarak yani 
bir defa ölçmeye tabi tutulacak sahalar karakterinde tesis edilmiştir (Şe
kil 4). :Malum olduğu üzere bu kabil çalışmalar, daimi olarak tesis edilip 
meşcerenin hayat süresince muayyen fasılalada ölçülen deneme sahala
rından toplanan materyale müsteniden de yapılmaktadır. Lakin bu, sonu
ca ulaşmak için uzun yıllara ihtiyaç göstermektedir. 
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Şekil 3. Deneme sahalarının dağılışı. 

Distribution of the sample plots. 

Mikyas 
S ca lt 



Şekil 4. Alınan deneme sahalarından dör<lü: a) Büyükkumru Serisi, Sarılmmış, 
2250 m, yaş 123, orta çap 31.4 cm, orta bonitet, b) Elmadağ Serisi, Kızılcahamam, 

1520 m, yaş 75, orta çap 14.1 cm, orta bonitet, c) Köklü Serisi, Akdağmadeni, 
1730 m, yaş 64, orta çap 9.2 cm, fena bonitet, d) Dereyayla Serisi, Araç, 

1660 nı, yaş 74, orta çap 23.0 cm, iyi bonitet. 
Four of the sample plots: a) Age 123, average <liameter 31.4 cm, nıe<lium site, 

b) Age 75, average <liameter 14.1 cm, me<liuın site, c) Age 64, average 
ilianıeter 9.2 cm, poor site, d) Age 74, average 

diameter 23.0 cm, goo<l site. 



Deneme sahalarının şekli ve yüzölçütnil. Deneme sahaları kare veya 
kareye yakın dikdörtgen şeklinde alınmıştır. Hernekadar aynı yüzölçü
münü veren en küçük kenarlı · şeklin daire olması sebebiyle deneme saha
larının daire şeklinde alınması düşünülebilir idi ise de kare veya dikdört
gen alınmaları, bir kenarları düzlem eğrilerine paralel olarak tesis edil
dikten sonra maileye intibak edecek diğer kenarlarının bilahare yatay 
mesafeye çevrilmesindeki kolaylıktan ötürü olmuştur. Deneme sahaları 
yüzölçümlerinin «ağaç sayısı kanuniyetini ifade edebilecek kadar büyük, 
meşcere normalliğini kaybetmeyecek kadar da küçük» (Kalıpsız, 1963) 
ve.takriben 0.10 - 0.25 hektar arasında olması düşünülmüş ve fakat bun
ların büyüklüklerinden ziyade herbirinin ihtiva edeceği ağaç sayılarının 
eşitliğine itibar edilmesi (Bruce .and Schumacher, 1950) esas alınmıştır. 
Bruce and Schumacher (1950) teorik olarak büyük deneme sahalarının 
daha iyi olacağını fakat düzensiz ormanlarda geniş normal meşcerelere 

rastlamanın kolay olmadığını ve buna mukabil çok küçük deneme sahala
rı hudutlarının tesisinde ise hatalar husule geldiğini ve dolayısiyle bü
yüklük ile normalite arasında uygun bir şekil bulma zaruretinin mevcut 
olduğunu yazmaktadırlar. Buradaki ölçmelerde herbir deneme sahasında, 
asli meşcereden ölçülecek ağaç sayısının takriben 100-120 kadar olması
na çalışılmıştır. Mümkün olan. hallerde deneme sahaları büyüklüklerinin, 
genç meşcerelerde daha küçük ve yaşlı meşcerelerde daha büyük alınmak 
suretiyle bu miktarı tutacak şekilde ayarianmasına gayret edilmiştir. 

Deneme salıalarının sayısı. önceden, bütün çalışma için yeterli ola
cak deneme ,sahası sayısının 100 den az olmaması (Committee on Standar
dization of Volume and Yield Tables, 1926) kararlaştırılmiş ve bunların 
125 - 150 kadar alınması düşünülmüştür. Arazide bilfiil 137 deneme saha
sı alınmıştır; 

M eşeerelerin insan müdahalesi göTtnemiş olması. Deneme sahaları 
tesis edilecek meşcerelerin hemen-hemen müdahale görmemiş veya uzun 
yıllar evvel pek az müdahaleye maruz kalmış meşcereler olmasına dikkat 
edilmiştir. Mesela içerisinde sağlam dip kütüğü bulunmamasına bakılmış
tır. Böyle meşcerelere rastlanması ihtimalinin azlığına rağmen, zor da ol· 
sa, bu husus çoğunlukla sağlanmıştır. 

lJ:IeşcereleTin aynı yaşh olması. Deneme sahaları tabii yolla yetiş
miş aynı yaşlı meşçereler içerisinde alınmıştır. Aynı yaşlı meşcereler ola· 
rak tek ağaçların yaşları arasındaki farkın gençleştirme süresi civarında 
olduğu meşcereler (Committee on Forestry Terminology, 1950) kabul 
edilmiŞtir: Bu· tayinde sarıçarnın gençleştirme süresinin 20 yıl olduğu ve 
dolayısiyle aynı yaşlı meşcereleri veren ağaçların 20 yıllık periyod zarfın.; 
da husule gelmiş bulunduğu hususu gözönünde tutulmuştur. 
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Meşoerelerin saf sarıçam olması. Meşcerelerin saf olarak mütalaa 
edilebilmesi için asli meşcereyi teşkil eden ağaçlardan adeden % 90 ının 
sarıçam olması lazım geldiği düşünülmüştür. Filhakika bu hal Diker 
(1946b) in hacmen% 90 olma tarifine yaklaşık olarak uymaktadır. Zira 
aynı yaşlı meşcerelerde asli tabakayı husule getiren ağaçlar arasından sa
yıca alınacak% 90 kadarının hacmen de aşağı-yukarı aynimiktarı tuta
cağı düşünülebilir. Arazideki ölçmeler esnasında hacmen tayinin zorluğu 
ve buna mukabil adeden tayinin kolaylığı bu yolun seçilmesinde müessir 
olmuştur. 

M eşeerelerin normal kurulU§ta bulunması. Deneme sahaları normal 
sık veya normal kapalı veya normal kuruluşlu veya sadece normal meş
cerelerde alınmıştır. Normal meşcere aslında, tam dolu meşcere (5

) nin 
karşılığı şeklinde ve meşceredeki ağaçların sayısına itibar etmek suretiy
le tanıtılmaktadır (Committee on Forestry Terminology, 1950). Buradaki 
«dolu» luk deyimi terminolojide «en iyi büyürneyi ve amenajmanı sağla
mak için mevcut olması arzulanan ağaç sayısına oranla bir meşcerede bu
lunan ağaç sayısının endikasyonu» karşılığı olarak gösterilmektedir. Bu
na göre normalite, ağaç sayısına veya bunun mevcudiyetinden doğan ka
palılığa, sıklığa veya diğer başka kriteriere göre tarif edilebilmektedir. 
Bir çok kimseler normalliği birbirine benzer fakat arazideki uygulaması 
zor ve biraz da subjektif olan şekillerde tarif etmişlerdir (Alemdağ, 

1962b). Bu çalışmada Committee on Forestry Terminology (1950) nin 
«normal meşcere bütün sahası işe yarar şekilde işgal edilmiş ve fakat is
tikbal ağaçlarının inkişafına elverişli boşlukları bulunan meşceredir» 
tarzındaki tarifi esas alınmış ve deneme sahalarının bu ·tarif e uyan meş
cereler içerisinde tesis edilmesine azami dikkat sarfedilmiştir. 

Meşoerelerin muhtelif yaş kademelerini temsil etmesi. Meşcerelerin 

muhtelif yaş periyodları içerisinde incelenebilmesini temin eden normal 
hasılat tablosunun yapılabilmesi için deneme sahaları muhtelif yaş kade
rnelerindeki meşcerelerde alınmıştır. Diğer bir deyişle, deneme sahaları
nın çeşitli yaşlardaki meşcerelere ve mümkün mertebe birbirine yakın sa
yıda dağıtılınasına çalışılmıştır. Bu yaş kademeleri O -19, 20- 39 ve ilah 
şeklinde tertiplenmiştir. 

Meşcerelerin muhtelif yüksekliklerde bulunması. Deneme sahaları
nın yatay dağılışı yani sarıçarnın bütün yayılış sahasına serpiştirilmesi ya
nında dikey dağılışma da önem verilmiş ve bunların muhtelif yükseklik
lerde alınmasına çalışılmıştır. 

M eşeerelerin değişik yetişme· muhitlerinde olması. Deneme sahala
rının değişik yetişme muhiti karakteristikleri arzeden meşcerelerden alın-

( 5) FUlly stocked stand. 
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masına azami itina gösterilmiştir. Daha önce düzenlenmiş sarıçam bonitet 
tabloları mevcut olmadığı cihetle bu husus, deneme sahalarının dere taba
nına, yamaçlara ve sırtıara isabet ettirilmesi, meyillerinin ve ekspozisyon
larının değişik alınması suretiyle temin edilmeye çalışılmış ve aküler mü
şahadelere başvurulmuştur. Böylece hem bonitet tablolarının ve hem de 
bunlara bağlı olarak değişik bonitetlere ait hasılat tablolarının tanzimi 
mümkün kılınmıştır. 

Deneme sahalarının te8isi. Arazide deneme sahalarının kenarları tes
bit edilirken prizmalı mimarı gönyesi, çelik şerit metre ve jalon kullanıl
mıştır. Kenarlar yatay mesafe olarak ölçülmüş veya meyilli mesafenin öl

. çülmesi halinde bu, yatay mesafeye çevrilmiştir. Arazinin meyil oranı tah
min edilmemiş ve bunun tayininde Haga boyölçerindeki taksimattan fay
dalanılmıştır. 

b. Deneme sahalarmdan toplanan materyal 

Mevki ve-me§cere tavsifi. Deneme sahası tesis edildikten sonra bunun 
isabet ettiği orman işletme müdürlüğü, orman bölge şefliği, amenajman 
planı serisi ve bölme numarası belirtilmiş, deneme sahasının vüs'ati, yük
sekliği, mahalli, bakısı, meyil oranı, kapalılık derecesi zikredilmiş ve Ilieş
eere tavsifi yapılmıştır. Ayrıca, bazı deneme sahalarında veya bunların 
civarında muhtelif dip kütük yüksekliğindeki bazı fideler kesilerek bun
ların yaşları ve boyları tesbit edilmiştir. Bu hususlar ilgili kayıt tabiala
rma yazılmıştır. 

Ağaç serveti envanteri. Deneme sahasında asli meşcereye ve tali meş
cereye ait bulunan ağaçlar, ağaç türü zikredilmek suretiyle, ayrı ayrı öl
çülmüş ve sayılmıştır. Tali meşcere, alt veya ezilmiş vaziyetteki ağ-:ı.çların 
teşkil ettiği meşcere olarak mütalaa edilmiştir. ölçme işi, asli meşcerede 
göğüs hizası çapı (1.30 m deki çapı) 4.0 cm ve daha yukarı olan ve tali 
meşcerede O cm den başlamak suretiyle bütün, yaşayan ağaçların kampas
lanarak kaydedilmesi şeklinde yapılmıştır. Çaplar çap kademeleri sınır

larına göre ölçülmüş ve çap kademeleri 0.0 - 1.9, 2.0 - 3.9, 4.0 - 5.9 cm 
ve ilah şeklinde alınmıştır. Yeni kesilmiş ağaçlar varsa bunların dip .kü
tüklerindeki çaplar ölçülerek bunlar mevcut ağaçlar gibi kaydedilmiştir. 
Envanter esnasında ağaçlar kalitelerine göre tefrik edilmemiştir. Kayıt
lar için özel tablolar kullanılmıştır. Bu maksatla ölçülen en kalın ağaç 
70.0- 71.9 cm çap kademesine isabet etmektedir. 

Me§ceı·e üst boyu ve ağaç boyu. Bonitet tefrikine esas olacak meşce
re üst boyunun tayini maksadıyla deneme sahasında dominant ve kodo
minant tabakadaki 6 ağacın dikili vaziyette boyu (5 cm ye kadar) ölçül
müştür. Ayrıca, meşceredeki ağaçların 1.30 m çapı ile ağaç boyu ilişki-
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sının kurulabilmesini teminen muhtelif çaplardan 10 - 20 ağacın ğöğüs 
hizası çapı (mm ye kadar) ve ağaç boyu (5 cm ye kadar) ölçülmüştür. 
Boylar Haga boyölçeri ile ölçülmüştür. Meşcere üst boyunun tayini için 
ölçülen ağaçlar arasında en boylusu 38.22 m dir. 

Deneme ağaçları. Ağaç yaşının, meşcere yaşının, artımın, gövde hac
mının, odun çeşitlerinin ve tek ağaçlara ait diğer ilişkilerin tayini maksa
dıyla her deneme sahasında sarıçam deneme ağaçları alınmıştır. Deneme 
ağaçları asli meşcereye ait dominant, kodaminant ve ara tabaka ya· men
sup ağaçlar arasından (ezilmiş vaziyette olanlar dahil değil) seçilmiştir. 
Bu karakterdeki deneme ağaçları, muhtelif çaplı ağaçlardan deneme sa
hasının merkezine en yakın 6 tanesi olarak alınmıştır. Deneme ağaç
larından dominant ve kodaminant olan 3 tanesi kesilerek üzerlerinde ölç
meler yapılmıştır. Bunlar, kesilmeden evvel de bazı ölçmelere tabi tutul
muştur. Diğer 3 ağaç ise yalnız dikili vaziyette iken ölçülmüştür. Böylece 
402 adet kesilmiş ve 420 adet dikili deneme ağacı alınmıştır. Dikili ağaç
lar üzerinde ağacın 1.30 m deki kabuklu çapı (mm ye kadar - çaprazvari 
olarak 2 defa), 1.30 m deki çift kabuk kalınlığı (mm ye kadar - karşı
lıklı olarak), 1.30 m deki son 10 yıllık artım halkaları kalınlığı (mm nin 10 
da 1 ine kadar- karşılıklı olarak 2 defa), 1.30 m deki yıllık halka sayısı 
(sadece bilahare kesilmeyecek ağaçlarda-artım burgusu ile) ölçmeleri 
yapılmıştır. Kesilerek ölçmeye tabi tutulan ağaçlar üzerinde bunlara ila
veten ağacın u ca kadar boyu (cm ye kadar), kerestelik kısmın boyu, çü
rük kısmın boyu ve orta çapı ölçülmüş ve kütükteki yıllık halka sayısı 
ile 1.30 m deki yıllık halka sayısı (kesit alınarak) tesbit edilmiştir. Bu 
ağaçlarda ayrıca, odun çeşitleri (kerestelik, direklik, sanayi odunu, yaka
cak odun) tefrik edilmek suretiyle gövde seksiyon ölçmeleri (seksiyon 
uzunluğu - cm ye kadar, seksiyon ortası kabuklu çapı - mm ye kadar, sek
siyon ortası çift kabuk kalınlığı - mm ye kadar) yapılmıştır. Kesilen 
ağaçlarda odun çeşiti ve ağaç hacmının tayini maksadıyla teşkil edilen 
gövde seksiyonları muntazam şekilde 2 şer metrelik değil de odun çeşiti
nin durumuna göre muhtelif uzunluklarda alınmıştır. Dip kütük ayrı bir 
seksiyon olarak mütalaa edilip ölçülmüştür. Seksiyon ölçmeleri yapılır
ken, tefrik edilen odun çeşitini ihlal edici bir hal mevcut değilse Orman 
Genel Müdürlüğü (1963) nün standardizasyonuna uyarak, 7.9 cm kabuk
suz orta çapa kadar olanlar yakacak odun, 8.0 cm den 20.5 cm kabuksuz 
orta çapa kadar olanlar direklik, 20.6 cm kabuksuz orta çaptan yukarı 
olanlar kerestelik mütalaa edilmiştir. Yukarıda adı geçen, 1.30 m deki 
son 10 yıllık artım halkaları kalınlığı ölçmeleri, artım kalemleri büroya 
getirilerek, artım halkalarını ölçme makinasında yapılmıştır. Bütün bu 
ölçme ve tesbitler özel tablotarına kaydedilmiştir. Bu deneme ağaçları 
içerisinde, bilahare yapılan hesaplamalara göre, en yaşlısı 190 yaşında 
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(ortalama: 78), en kalını 57.3 cm çapında (ortalama: 22.2 cm), en 
uzun u 38.22 m boyunda (ortalama : 18.03 m) ve en hacırolısı 3168 dm3 

lmbuklu gövde hacmında (ortalama: 514 dm3
) bulunmuştur. 

3. Meşcere kuruluşlarının mukayesesİ yönünden bilgi toplanması 

Türkiyedeki normal ve gerçek orman kuruluşlarının mukayesesini 
yapabilmek ve sarıçam ormanlarının işletilmesine esas olacak bazı bil
gileri toplayabilmek düşüncesi ile, yukarıdaki çalışmalara ilaveten 3 muh
telif yerde bazı ölçme ve tesbitler yapılmıştır. Sarıçarnın yayılış rumta
kası içerisinde değişik yetişme muhitlerinde tefrik edilen bu 3 yer Çatacık 
Orman işletmesinin Değirmendere Serisi, Aladağ Orman işletmesinin 

Başalan Serisi ve Koyulhisar Orman işletmesinin Iğdırdağı - A Serisidir. 
Bu serilerin saf sarıçam olan ve birbirine bitişik bulunan bazı bölmeleri 
intihap edilmiş ve böylece Değirmendere Serisinin 21, Başalan Serisinin 
14 ve Iğdırdağı"" A Serisinin 21 bölmesinde arazide gerekli bilgiler top
lanmıştır. Ayrıca, bu serilerin orman amenajman planlarından ve bunlara 
esas olan taksasyon defterlerinden de lüzumlu malumat iktihas edilmiş
tir. 

O. ön değerlendirmeler 

Deneme sahasının aTta yaşı. Herbir deneme sahasının orta yaşı o 
saha içerisinde yaşı sayılmış bulunan 6 deneme ağacının yaşlarının arit
metik ortalaması alınmak suretiyle tayin edilmiştir. Bu tarzda hareket 
edilirken Chapman and Meyer (1949) in, Bruce and Schumacher (1950) 
in, Meyer (1953) in ve Fırat (1962) ın birleştikleri görüş yani aynı yaşlı 
bir meşcerenin orta yaşı bulunurken muhtelif çaplı bir miktar ağacın 

yaşlarının ortalaması alınması hususu gözönünde tutulmuştur. Hesap ya
pılırken önce, muhtelif kütük yüksekliklerini ağaçlarm kaçar yılda aldık
ları arazide yapılmış bulunan ölçmelerden faydalanılarak tesbit edilmiş
tir. Bilahare tek ağaçların yaşları hesaplanmış ve bunun için herbir de
neme sahası kendi içerisinde mütalaa edilerek sırayla a) kütük ve 1.30 m 
yükseldiklerinde yıllık halkaları sayılmış bulunan ağaçların yaşları he
saplanmış, b) bu yaşlarla 1.30 m deki yıllık halka sayıları arasındaki 
farklarm ortalaması alınmış ve c) bu ortalama yıl sayısı yalnız 1.30 m 
yükseklikteki yıllık· halkaları sayılmış bulunan ağaçların bu yıllık halka 
sayılarına eklenmek suretiyle de bu ağaçların yaşları elde edilmiştir. Daha 
sonra, böylece bulunan 6 ağaç yaşının ortalaması alınarak deneme saha
sının yaşına vasıl olunmuştur. Deneme sahalarındaki en genç deneme 
ağacı ile en yaşlı deneme ağacı arasındaki yaş farkları 1 den 35 e kadar 
değişik zuhur etmiştir. 135 deneme sahası içerisinde yaş farkı 20 yıldan 
fazla olan 11 adet saha mevcuttur. Yaş farkı gençleştirme süresini aşmış 
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olmakla beraber bu deneme sahaları da aynı yaşlı meşcereler olarak ka
bul edilmiştir. Deneme sahalarının yaşları 22 ile 177 ::ırasında değişmekte
dir. Ortalama meşcere yaşı 80 dir. 

Deneme sahasının üst boyu. Bonitet derecelerinin tayininde ve hası
lat tablolarının tanziminde kullanılan meşcere boyu olarak meşcerenin 
üst boyu hesaplanmıştır. Meşcere üst boyu, aralama kesimlerinin etkisi 
altında daha az kalan ve dolayısiyle «yalnızca yetişme muhitinin iyilik 
derecesine göre meydana gelen» (Fırat, 1962) bir boy olması itibariyle 
hasılat çalışmalarında meşcere orta boyuna tercih edilmektedir. Burada 
meşcere üst boyu hesaplanırken, deneme sahasında ölçülmüş bulunan do
minant ve kodaminant 6 ağacın boylarının aritmetik ortalaması alınmış
tır. 135 deneme sahasındaki bu meşcere üst boyları 6.58 m (22 yaşında) 
ile 34.25 m ,(173 yaşında) arasında değişmektedir. Ortalama değer 19.06 
m dir. 

Deneme sahasının ağaç sayısı. Deneme sahalarının hektardaki ağaç 
sayıları hesaplanırken asli ve tali meşcere olarak ayrı ayrı ölçülmüş bu
lunan ağaçlar birlikte mütalaa edilmiştir. Deneme sahalarında sarıçarn
dan gayri türlerin bulunması halinde buıılar da sarıçam gibi muamele 
görmüştür. Bu hesaplamada deneme sahalarında ölçülen O - 3.9 cm ça
pındaki ağaçlar nazarı itibare alınmamış ve ağaç ı::ıayıları, 1.30 m çapı 
4.0 cm ve daha büyük olan ağaçlar olarak hesaplanmıştır. Hesaplamada 
önce deneme sahasının herbir çap kademesindeki ağaç sayıları bulunmuş, 
sonra buıılar hektardaki değerlere çevrilmiş ve toplanmıştır. Böylece her
bir deneme sahasının hektardaki ağaç sayısı toplam olarak ve çap kade
meleri itibariyle bulunmuştur. 135 deneme sahası içerisinde, en az ağaç 
sayısı hektarda 420 (99 yaşında) ve en çok ağaç sayısı hektarda 10601 
(53 yaşında) olarak zuhur etmiştir. Ortalama ağaç sayısı 3003 bulunmuş
tur. 

Deneme sahasının göğüs yiizeyi. Deneme sahasının göğüs yüzeyi 
bulunurken çap kademelerinin evvelce hesaplanan hektardaki ağaç sayısı 
değerleri kendi kademe ortası çapının kesit yüzeyi ile çarpılmış ve bu şe
kilde çap kademelerinin hektardaki göğüs yüzeyine ve bunlar da toplan
mak suretiyle deneme sahasının hektardaki göğüs yüzeyine ulaşılmış
tır. Bu göğüs yüzeyi 4.0 cm ve yukarısı çaptaki ağaçlara ait göğüs yü
zeyidir. 135 deneme sahasında en küçük göğüs yüzeyi hektarda 22.10 m2 

(22 yaşında) ve en büyük göğüs yüzeyi hektarda 93.64 m2 (106 yaşında) 
olarak bulunmuştur. Ortalama olarak 51.66 m 2 göğüs yüzeyi elde edilmiş
tir. 

Deneme sahasının orta çapı. Deneme sahası orta çapı, ortalama 
göğüs yüzeyine tekabül eden çap olarak hesaplanmıştır. Bunun için yuka-
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rıda hesaplanmış bulunan hektardaki toplam göğüs yüzeyi hektardaki 
toplam ağaç sayısına bölünmüş ve böylece bulunan kesit yüzeyine ait çap, 
deneme sahasının orta çapı olarak alınmıştır. Diğer bir deyişle bu, meş
cere göğüs yüzeyi orta ağacının çapıdır. 135 deneme sahasının meşcere 
orta çapları 5.8 cm (22 yaşında) ile 42.4 cm (173 yaşında) arasında bu
lunmaktadır. Deneme sahalarının orta çapları ortalaması 19.4 cm dir. 

Deneme ağaçlarının hacımlandır-ılması. Deneme sahalarında kesi
lerek ölçülmüş bulunan deneme ağaçları gövde seksiyon boylarına ve 
seksiyon ortası çaplarına göre hacımlandırılmışlardır. Bu hesaplar ka
buklu gövde ve kabuksuz gövde hacmı olarak yapılmıştır. Hesaplama
larda dip kütük de ayrı bir seksiyon olarak mütalaa edilmiş yani ağacın 
gövde hacmına katılmıştır. Hacımlaııdırmalarda odun çeşitleri nazarı iti
bare alınmış ve miktarlan tefrik edilmiştir. Dal hacımları hesaplara ithal 
edilmemiştir. 



III. NORMALİTENiN KONTROLU VE BONİTET AYIRIMI 

A. Normal olmayan meşcerelerin ayrılması 

Bu çalışmada normal kuruluştaki meşcerelere ait hasılat tablosunun 
ve bunlara mesnet teşkil edecek olan bonitet tablolarının yapılması da 
bahis konusu olduğundan her şeyden önce bu tablolara materyal verecek 
normal . deneme sahalarının tefriki gerekmektedir. Filhakika arazide de
neme sahaları normal kuruluş arzeden meşcereler içerisinde alınmaya ça
lışılmıştır. Lakin bunda ne derecede isabetli hareket edilmiştir; bu bilin
memektedir. Kıymetlendirmelere girerken normal olmayan deneme saha.; 
larının tesbiti ve ayıklanması lazım gelmektedir. 

Bu tesbit, ölçülniüş bulunan deneme sahaları topluca mütalaa edile
rek bunlara müsteniden hüküm vermek suretiyle yapılacaktır. Arazide 
herhangi bir meşcerenin normal olup olmadığına karar verilmesinde sub
jektif görüşlerin etkisi büyük olduğuna göre acaba ölçülen bütün dene
me sahaları hakikaten normal yani evvelce yapılan tarife tamamen uyan 
sahalar mıdır? Şüphesiz bunun tayini oldukça zor bulunmaktadır. Bunun
la beraber arazi ölçme ve tesbitlerinde isabetle hareket edildiği kabul 
edilmek suretiyle meseleye girilmektedir. Arazide normalitenin daha be
lirli ölçülerle tayini hususunun bilahare yapılacak çalışmalarla ortaya 
konmasında faydalar vardır. 

Bir çok yazarlar normal meşcereyi normal kapalı meşcere anlamında 
almaktadırlar (Alemdağ, 1962 b). Meşcere kapalılığı hususunda ise Me
yer (1953) bunun meşcere sıklığını ifade eden bir ölçü olduğunu yazmak
tadır. Meşcere sıklığının izahı ve şekillendirilmesi konusunda ise yine aynı 
yazar (1953) bir meşcerenin, hektarda fazla sayıda ağaç ihtiva etmek
le sık sayılmayacağına, tatbiki bir kıymeti olabilmesi için sıklığın ortala
ma ağaç büyüklüğüne göre ifadelendirilmesi lazım geldiğine işaret ederek 
«hektardaki ağaç sayısının bonitetle veya yaşla pek az derecede korelas
yonu bulunduğunu ve sıklığın yaştan ari bir ölçüyle gösterilmesinin ma
kul olduğunu» söylemektedir ki bu kıstas, meşcere orta çapıdır. Bir meş
cerenin normal sıklığının tayininde Reineke (Meyer, 1953) meşcere orta 
çapı ile ağaç sayısı arasındaki ilişkiden faydalanmıştır. Bunların logarit
maları bir koordine sistemine noktalandığı takdirde ilişki bir doğru 
çizgi şeklinde tezahür etmektedir. Nitekim bu durum, sarıçam meşcerele
ri için çizilmiş grafikte de görülmektedir (Şekil 5). 
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Şekil 5. 1\leşcere orta çapı ile ağa!J sayısı arasındaki logaritmik ilişki. 

Logarithınic relation betweeıı average stand <liameter and number of trees. 

Filhakika bu hal tereddüte mahal bırakmayacak şekilde doğrudur. 
Zira bir meşcerenin hektardaki göğüs yüzeyi G, hektardaki ağaç sayısı N 
ise bu meşcerenin orta çapını veren denklem 

G D2 

~=71".-4--

dür. Buradan 
G 1 

N= -;,.;4. D2 (1) 

olur. Denklemdeki G değeri sabit olarak kabul edildiği takdirde G/(7r/4) 
değeri K ile gösterilebilir. Bu takdirde denklem 

1 
N=K. D 2 (2) 
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şeklini alır. D daima pozitif olduğu cihetle bu eşitliğin grafikal ifadesi 
koordine sisteminin pozitif bölgesinde + sonsuzdan başlayıp O a giden ke
sikli bir eğridir. Diğer bir deyişle, şayet meşcere orta çapı üzerine ağaç sa
yıları noktalanacak olursa orta çapın büyümesiyle ağaç sayısının sistema
tik olarak küçüleceği görülecektir. Ve bu husus meşcerenin yaşına ve bo
nitetine bağlı bulunmamaktadır. Zira hangi bonitette olursa olsun «nor
mal sıklıktaki bir meşcere yaşlandıkça tepe taçları ve gövde çapları bü
yümeye devam edecek ve fakat genellikle ezilmiş vaziyetteki ağaçların 
ölmesiyle meşcereden bazı ağaçlar uzaklaşacaktır. Böylece toplam ağaç 
sayısı azalacak ve küçük ağaçların ayrılmış olmasından ötürü de meşce
re orta çapı yükselecektir» (Chapman and Meyer, 1949). 

Tekrar 2 numaralı denkleme dönecek olursak bunun logaritmik ifa
desinin 

log N = log K - 2 log D 

olduğunu görürüz. Burada K sabit bir değer olduğuna göre log K da a 
gibi, bilinen bir logaritma sayısıdır demektir. Ayrıca log N= Y, log 
D = X alınacak ve 2 katsayısı genel bir ifade halinde b ile gösterilecek 
olursa yukarıdaki denklem önce 

log N = a - b log D 

ve daha sonra genel cebrik bir ifade olan 

Y=a-bX 

(3) 

şeklini alacaktır. Bu ise Reineke'nin bahsettiği, meşcere ağaç sayısı loga
ritması ile meşcere orta çapı logaritması arasındaki ilişkiye ait doğru-

nun denklemidir. Adı geçen meşcereler normal kuruluştaki meşcereler 
olduğu veya öyle mütalaa edildiği takdirde hiç şüphesiz elde edilecek bu 
doğru, normalite doğrusu veya diğer bir deyişle meşcere orta çapı ve ağaç 

sayısı ilişkilerine göre meşcerenin ortalama normal sıklığını gösteren doğ
ru olacaktır. 

Sarıçam için bu doğru çizilirken denklemin çözümünde en küçük ka

reler metodundan faydalanılmıştır. Elde edilen denklem 

Y = 5.712096 -1.954520X (4) 

şeklindedir. Bunun, meşcere orta çapı ve ağaç sayısına göre ifadesi ise 

log N= 5.712096-1.954520 log D (5) 

log N = log 515342.5 - 1.954520 log D 
dir. Bu logaritmik ifadenin denklemi yazıla..cak olursa bunun 
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ı 
N = 515342.5 . ---- (6) 

D ı.9s4s2o 

olduğu görülür. Dikkat edilecek olursa D nin üssü 2 numaralı genel denk
lemde olduğu gibi 2 değil ve fakat 2 ye çok yakın bir sayı olarak çıkmış
tır. Denkleme göre 4G/7T = 515342.5 ve dolayısiyle G = 404749.0 cm'2 
dir (D, cm olarak işleme girdiğinden G, cm2 olmuştur). öte yandan, 137 
deneme sahasının hektardaki göğüs yüzeylerinin aritmetik ortalaması 
509060.4 cm2 bulunmuştur. 

Ortalama normal sıklık doğrusu, 5 numaralı denklem vasıtasıyla iki 
ekseni logaritmik kağıt (Alemdağ, 1962 a) üzerine noktalanmıştır (Şekil 
6). Bu doğru böylece elde edildikten sonra herbir deneme sahasının nor
mal kuruluşta olup olmadığı araştırılmıştır. Bruce and Schumacher 
(1950) a göre, bir deneme sahasının normalliğine karar verebilmek için 
bunun ortalama normal sıklıktan pozitif ve negatif olarak en çok 2 Stan
dart Ayrılış (6

) miktarı kadar inhiraf edebileceği kabul edilmektedir. 
O itibarla ilkin 2SD sınırları ve dolayısiyle normalite şeriti tayin 
edilmiştir. Meşcere orta çapının logaritmasına bağlı ağaç sayısı logarit
masının Standart Ayrılışının hesabında 

SD = :V2. (x2
) 1 (n - 2) 

formülü (Meyer, 1953; Jeffers, 1959) kullanılmış ve bu, SD = + 0.179984 
bulunmuştur. Dikkat edilmiş olacağı üzere bu bir sayının logaritmasıdır. 
Bundan sonra ortalama normalite hattına ait herhangi 2 noktanın logarit
masına SD değeri bir kere eklenip, bir kere de çıkarılarak sınır çizgilerinin 
ikişer değeri elde edilmiş ve bu doğrular da Şekil 6 ya geçirilmiştir. Bila
hare herbir deneme sahası aynı şekil üzerine noktalanmak suretiyle nor
maliteye cevaz verilen şeritin dışında kalan deneme sahaları belli edilmiş
tir. Bu jş aslında hesap yoluyla yapılmış ve herbir deneme sahasının meş
cere orta çapına göre hesaplanmış bulunan hektardaki ağaç sayısı logarit
masına + 2 SD eklendikten sonra deneme sahasının hektardaki gerçek 
ağaç sayısı Iogaritmasının bu araya yani 

5.712096-1.954520 log D+ 0.359968 
(5.352128 • 1.954520 log D) 00 (6.072064- 1.954520 log D) (7) 

sınırları içerisine düşüp düşmediği tahkik edilmiştir. Normalite dağılış 
sahası içerisine isabet etmemiş bulunan deneme sahaları, normalitenin al
tında olarak gözüken, 38 ve 131 numaralı 2 deneme sahasıdır. Bunlar 
bundan sonraki değerlendirmelere ithal edilmemiş ve hiç bir surette kul
lanılmamışlardır. 

(S) Standard deviation. 
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Me~cere orta çap cm Average stand diameter 

Şekil 6. Ortalama normal sıklık doğrnsu ve normalite şeridi. 

Average normal density line aml strip of ııormality. 
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Tatbikatta bir meşcerenin normal kurum&"a olup olmadığını anla
mak için yukarıda izah edilen usulden faydalanmak yani meşcerenin hek
tardaki ağaç sayısının, 7 numaralı denklemin vereceği ağaç sayısı limit
leri arasında kalıp kalmadığına bakmak kafi gelecektir. Tatbikatta çalı
şanlara bir kolaylık olmak üzere, meşcere orta çapına göre, sarıçam nor
mal meşcerelerinin ihtiva etmesi lazım geıen hektardaki ağaç sayılarının 
alt ve üst hudutları bir tablo halinde hazırlanmıştır (Tablo 1). Bu tablo, 
1.30 m çapı 4.0 cm ve daha büyük ağaçlar nazarı itibare alınarak düzen
lenmiştir. 

Tablo ı. Normal sarıçam meşcerelerinin hektar<laki ağaç sayısı limitleri. 
Limits of number of trees per hectare for normal Scotch pine stands. 

Meşcere orta çapı Hektardaki ağaç Meııcere orta çapı Hektardaki ağaç 
sayısı (*) sayısı (*) 

Average stand Trees per hectare Average stand Trees per hectare 
diameter diameter 

cm adet -number cm adet -number 

4 14976 - 78583 34 228- 1199 
6 6780 - 35576 36 204- 1072 
8 3864 - 20275 38 184- 965 

10 2498 - 13108 40 166- 873 
12 1749- 917fJ 42 151- 793 
14 1294- G791 44 138- 724 
16 997- 5231 46 127- 664 
18 792- 4155 48 117- 611 
20 645- 3382 50 108- 564 
22 535- 2807 52 100- 523 
24 451- 2368 54 93- 485 
26 386- 2025 56 86- 452 
28 S34- 1752 58 80- 422 
30 292- 1544 60 75- 395 
32 257- 1350 

(*) 1.30 m çapı 4.0 cm den büyük ağaçlar. - Trees larger than 4.0 cm dbh. 

B. Bonitet tablolarının yapılması 

1. Bonitet klavuz eğrisinin g6!)irilınesi ve doğruluk derecesi 

Orman i~letmeciliğinde, diğer benzeri alanlarda olduğu gibi, iklim 
çemberi içerisinde, bir mevkiin ve toprağın verim ve yetiştirme gücünün 
bilinmesine lüzum ve zaruret vardır. Verim kapasitesinin bilinmesi genel 
anlamdaki orman işletmesinin ekonomik olarak çalışmasında ve istihsali 
artırıcı ıslah tedbirlerinin alınmasında yardımcı olmaktadır. Ormancılık
ta bir yerin verim ve büyütme gücü yetişme muhiti kalitesi veya bonl.tet 
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tabirleriyle ifade edilmektedir. Hasılat çalışmalarında bonitet «bir yerde 
bulunması lazım gelen ağaç servetinin ve dolayısiyle alınması mümkün 
olan hasılatın miktarını tayin ve tesbit eden bir faktör» (Eraslan, 1954 b) 
olarak rol oynamaktadır. 

Bonitetin muhtelif derecelerinin gösterilebilmesi için herhangi bir 
müşir sistemin veya indeksin kabul edilmiş olması lazımdır. Eraslan 
(1954 b) a göre bu indeks «ya doğrudan doğruya yetişme muhiti faktör
lerini teşkil eden mevki, iklim ve toprak gibi faktörlerin karakteristikleri 
yahut da bu yetişme muhiti üzerinde gelişen meşcerenin karakteristik
leri» olabilir. Buradaki çalışmada yetişme muhiti kalitesinin endikatörü 
olarak, meşcere yaşının bir fonksiyonu halinde meşcere hakim ağaçları
nın ortalama boyu veya meşcere üst boyu alınmış yani bonitetlerin tefriki 
ve tayini meşcere üst boyuna göre yapılmıştır. 

Meşcere yaşına göre bonitetlerin ayrılması ve bonitet iyilik derece
lerini gösteren eğrilerin çizilmesi konusunda bonitet klavuz eğrisi meto
dundan (Bruce and Schumacher, 1950; Spurr, 1952; Husch, 1963) fay
dalanılmıştır. Bu eğri, bonitet eğrilerinin çizilmesine klavuzluk yapan ve 
meşcerelerin bonitet dağılış alanının takriben ortasından geçen bir,eğri
dir. Bonitet klavuz eğrisi çizilirken 135 deneme sahası 10 ar yıllık yaş 
gruplarına ayrılmış ve herbir yaş grubunun ortalama yaşı ile bu gruba 
isabet eden deneme sahalarının üst boyları (metre) nın ortalaması alın

mış ve bunlar bir koordine sistemine taşınarak dağılışa en uygun düşen 
eğri geçirilmiştir (Alemdağ, 1962 b). Bu eğri kesin şekliyle kabul edil
meden evvel, eğrilerin doğruluğunu tahkik eden 3 genel kaide (Bruce and 
Schumacher, 1950) ye göre tetkik edilmiştir. Bunlardan, 1) sıfıra eşit 

olması istenen, gerçek ölçmeler ile grafik ölçmeler arasındaki + ve -
farkların cebrik toplamı- 27.87 m ve 2) mümkün olduğu kadar küçük ol
ması istenen, gerçek ölçmeler ile grafik ölçmeler arasındaki + ve -
farkların karelerinin toplamı 1727.19 çıkmış ve bu sonuçlar tatmin edici 
bulunmuştur. 

Bundan sonra, çizilen bu eğride, serbest değişken meşcere yaşı ile 
bağlı değişken meşcere üst boyu arasındaki korelasyon ve eğrinin gerçek 
değerlere olan uygunluk derecesi tahkik edilmiştir. Bu tahkikte Bruce 
and Schumacher (1950) in gösterdiği yoldan gidilmiştir. 

ilkin, Korelasyonlu Variyansın Toplam Variyansa Oranı (7) hesap
lanmıştır. Bu, 

o}/ cr2 

şeklinde gösterilmektedir. Buradaki cr, gerçek değerlerin Standart Ayrı-

(7) The ratio of the correlated variance to the total variance. 
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lışı ve rrc, hesaplanan veya eğriden okunan değerlerin Standart Ayrılı:ıı
dır. Bunların kareleri ise Variyans olarak ifade edilmektedir. Hesaplama
lar sonunda rr = 5.310 m ve rrc = 5.117 m bulunmuş ve Korelasyonlu Va
riyansın Toplam Variyansa Oranı ise % 93 olarak elde edilmiştir. Bu
nun taşıdığı anlam, çizilmiş bulunan bonitet klavuz eğrisinde, meşcere 
üst boyuna ait yekftn Variyansın % 93 ünün yaşla korelasyonlu olduğu 
ve mütebaki % 7 sinin ise diğer faktörlere bağlı bulunduğudur. Diğer 
bir deyişle, orijinal değerlere müsteniden geçirilmiş bulunan eğriye ait 
inhirafın ,% 93 ü yaşa bağlı olarak zuhur eden boy değişmelerinden ötürü 
hasıl olmuş ve geri kalan % 7 si sair hususların etkisiyle meydana gel-
miştir. ! 1, 

Sonra, Korelasyon indeksi (8
) hesaplanmıştır. Korelasyon indeksi, 

hesaplanan değerlerin Standart Ayrılışı ile gerçek değerlerin Standart 
Ayrılışı arasındaki o~andır ve 

CI= rrc/ rr 

formülü ile gösterilmektedir. Bu aynı zamanda Korelasyonlu Variyan
sın Toplam Variyansa Oranının kareköküdür. Korelasyon indeksi iki 
değişken arasında,ki bağıntılun derecesini göstermektedir. Korelasyon 
indeksi 1 den büyük ve O dan küçük olamaz. iki değişken arasında tam 
bir uygunluğun mevcut olduğu hallerde bu değer 1 ve hiç bir uygunlu
ğun bulunmadığı hallerde O dır. Burada CI = o:96 elde edilmiştir. Bu, 
bonitet klavuz eğrisinin hakikata~ok yakın bir şekilde geçirildiğini gös~ 
termektedir. 

Bu şekildeki kontrollerden sonra, bqnitetlemeye klavuzluk yapacak 
eğrinin yeter derecede doğru olduğuna kanaat getirilmiştir. 

2. Bonitet sınıflarının ayrılması ve bonitet 
tablolarının yapılması 

Bonitet klavuz eğrisi tayin edildikten sonra bundan faydalamlarak 
bir çok bonitet eğrileri hesaplanmış ve çizilmiştir. Bu bonitet eğrileri 
klavuz eğrinin altında ve üstünde aynı sayıda olmak üzere tertiplenmiştir. 
En alttaki ile en üstteki bonitet eğrisinin arasında kalan alan deneme sa-

, halarının dağılış alanını teşkil etmiştir. 

Hatırlanacağı üzere bonitetin, meşcerenin yaşına bağlı olarak meş
cere üst boyu ile irae edileceğinden evvelce bahsetmiştik. Hiç şüphesiz, 
yaşa göre çizilecek olan bu eğrilerden herbirinin, ait olduğu bonitet dere
cesini gösteren bir isme veya işarete sahip olması Hizımdır. Bu tarz boni
tet tavsifinde bunun için, bonitet eğrisinin, kabul edilen bir yaştaki boyu-

(B) Correıation index. 
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na ait rakam kullanılmaktadır. Buna bonitet indeksi veya bonitet göster
gesi denmektedir. Standart yaş, genellikle, kısa idare müddetli ağaç tür
lerinde 50 yıl, uzun idare müddetli ağaç türlerinde 100 yıl alınmaktadır. 
Bu çalışmada bonitet indeksleri 100 yaşındaki meşcerenin üst boyu (met
re) olarak alınmıştır. 

Buna göre bonitet klavuz eğrisinin indeksi 23.50 metredir. Bu eğrinin 
üstüne ve altına gelmek üzere 15 m den 32 m ye kadar her 1 metrede 
bonitet eğrisi hesaplanmıştır. Bu 18 bonitet eğrisinin değerleri klavuz 
eğrinin müteaddit yaşlardaki boy değerlerine muayyen oranlarda ilave 
veya bu değerlerden çıkarma yapmak suretiyle bulunmuştur. Bilfarz 
bonitet indeksi 24 m olan bonitet eğrisinin boy değerleri hesaplanırken 
klavuz eğriden 5 er yaş fasıla ile okunmuş bulunan boylar 1 + (24- 23.50) 
/23.50 = 1.02128 faktörü ile çarpılmıştır. Aynı şekilde, mesela, 16 m bo
nitet eğrisi için 1- (23.50 -16) /23.50 = 0.68084 faktörü kullanılmıştır. 

Dikkat edileceği üzere bu hesaplamada her bonitet derecesine ait eğrinin, 
her yaşta, klavuz eğriden aynı oranlarda uzaklaştığı kabul edilmiş olmak
tadır. Diğer bir deyişle, 100 yaşındaki ayrılma oranının riıeşcerenin di
ğer yaşlarında da aynı kaldığı ön yargısı ile. hareket edilmektedir. Bu şe
kilde alınmış sonuçların Standart Ayrılışa veya Variyasyon Emsaline 
dayanan metodlarla tahkiki mümkündür. Nitekim Eraslan (1959) bir 
çalışmasında bunu denemiş ve fakat önemsenecek farklar zuhur etmediği 
sonucuna varmıştır. Burada böylece çizilmiş bulunan bonitet eğrilerine 
ait üst boy değerleri Tablo 2 de görülmektedir. 

Bonitet eğrilerinin geçirilmesinden sonra bonitet sınıfları teşkil olun
muştur. Bonitet sınıfları, deneme sahalarına ait bonitet dağılış huzmesi
nin aşağıdan yukarıya doğru, bir kaç kısma ayrılmasıyla meydana gel
mektedir. Bu genellikle 3 veya 5 tir. Entansif çalışmaların henüz yapıl
mamakta bulunduğu memleketimiz için bu kabil arınancılık faaliyetlerine 
intikal edilineeye kadar üçlü bonitetlerin yeterli olduğu düşünülmüş ve 
sarıçam meşcereleri 3 bonitet sınıfına ayrılmıştır. Bonitetler teşkil edilir
ken, klavuz eğriyi tam ortaya alan 18 eğri 3 eşit kısma bölünmüştür. üst
teki 6 eğriye iyi bonitet veya I. bonitet, ortadaki 6 eğriye orta bonitet 
veya II. bonitet ve alttaki 6 eğriye fena bonitet veya III. bonitet adı veril
miştir. Sarıçam bonitet sınıflarının 100 yaşındaki üst boylara göre sınır
ları ve bonitet ortaları şöyledir : 

İyi bonitet 
Orta bonitet 
Fena bonitet 

(I.) 
(II.) 

(III.) 

32.50 m- 26.50 m 
26.50 m- 20.50 m 
20.50 m -14.50 m 

29.50 m 
23.50 m 
17.50 m 

Hiç şüphesiz herbir bonitetin ortasından geçen eğriye ait indeks aynı 
zamanda o bonitetin indeksi olmaktadır. Burada görüldüğü üzere bonitet 



Tablo 2. Sarıç,am meşcerelerinde boııitet indel{sleriııe göre boııitet eğıileriııin muhtelif yaşiardald meşcere üst boyları. 
Top height of site curves of Scotch pine stauds at different ages for the various site in<lices. 

Meşcere Boııitet kla-
yaşı vuz eğrisi Bonitet indeksi - m - Site index 

boyu 

Stand Height of 
14.50 15 16 17 age site index 17.50 18 19 20 20.50 21 22 

curve 
Meşccre üst boyu - m -m Stand top height 

20 5.57 3.44 3.56 3.79 4.03 4.15 4.27 4.50 4.74 4.86 4.98 5.21 
25 7.00 4.32 4.47 4.77 5.06 5.21 5.36 5.66 5.96 6.11 6.26 6.55 
30 8.37 5.16 5.34 5.70 6.05 6.23 6.41 6.77 7.12 7.30 7.48 7.84 
35 9.68 5.97 6.18 6.59 7.00 7.21 7.41 7.83 8.24 8.44 8.65 9.06 
40 10.98 6.77 7.01 7.48 7.94 8.18 8.41 8.88 9.34 9.58 9.81 10.28 
45 12.23 7.55 7.81 8.33 8.85 9.11 9.37 9.89 10.41 10.67 10.93 11.45 
50 13.44 8.29 8.58 9.15 9.72 10.01 10.29 10.87 11.44 11.72 12.01 12.58 
55 14.63 9.03 9.34 9.96 10.58 10.89 11.21 11.83 12.45 12.76 13.07 13.70 
60 15.76 9.72 10.06 10.73 11.40 11.74 12.07 12.74 13.41 13.75 14.08 14.75 
65 16.86 10.40 10.76 11.48 12.20 12.56 12.91 13.63 14.35 14.71 15.07 15.78 
70 17.92 11.06 11.44 12.20 12.96 13.34 13.73 14.49 15.25 15.63 16.01 16.78 
75 18.93 11.68 12.08 12.89 13.69 14.10 14.50 15.31 16.11 16.51 16.92 17.72 
80 19.91 12.28 12.71 13.56 14.40 14.83 15.25 16.10 16.94 17.37 17.79 18.64 
85 20.86 12.87 13.31 14.20 15.09 15.53 15.98 16.87 17.75 18.20 18.64 19.53 
90 21.76 13.43 13.89 14.82 15.74 16.20 16.67 17.59 18.52 18.98 19.45 20.37 
95 22.65 13.98 14.46 15.42 16.39 16.87 17.35 18.31 19.28 19.76 20.24 21.20 

100 23.50 14.50 15.00 16.00 17.00 17.50 18.00 19.00 20.00 20.50 21.00 22.00 
105 24.30 14.99 15.51 16.54 17.58 18.10 18.61 19.65 20.68 21.20 21.71 22.75 
110 25.05 15.46 15.99 17.06 18.12 18.65 19.19 20.25 21.32 21.85 22.39 23.45 
115 25.75 15.89 16.44 17.53 18.63 19.18 19.72 20.82 21.91 22.46 23.01 24.11 
120 26.40 16.29 16.85 17.97 19.10 19.66 20.22 21.34 22.47 23.03 23.59 24.71 
125 27.02 16.67 17.25 18.40 19.55 20.12 20.70 21.85 23.00 23.57 24.15 25.30 
130 27.62 17.04 17.63 18.81 19.98 20.57 21.16 22.33 23.51 24.09 24.68 25.86 
135 28.17 17.38 17.98 19.18 20.38 20.98 21.58 22.78 23.97 24.57 25.17 26.37 
140 28.67 17.69 18.30 19.52 20.74 21.35 21.96 23.18 24.40 25.01 25.62 26.84 
145 29.17 18.00 18.62 19.86 21.10 21.72 22.34 23.58 24.83 25.45 26.07 27.31 
150 29.63 18.28 18.91 20.17 21.43 22.06 22.70 23.96 25.22 25.85 26.48 27.74 
155 30.05 18.54 19.18 20.46 21.74 22.38 23.02 24.30 25.57 26.21 26.85 28.13 
160 30.45 18.79 19.44 20.73 22.03 22.68 23.32 24.62 25.91 26.56 27.21 28.51 
165 30.80 19.00 19.66 20.97 22.28 22.94 23.59 24.90 26.21 26.87 27.52 28.83 
170 31.11 19.20 19.86 21.18 22.50 23.17 23.83 25.15 26.48 27.14 27.80 29.12 

~ 
175 31.41 19.38 20.05 21.39 22.72 23.39 24.06 25.40 26.73 27.40 28.07 29.41 ~ 

ıso 31.64 19.52 20.20 21.54 22.89 23.56 24.23 25.58 26.93 27.60 28.27 29.62 



Tablo 2 nin devamı 

Bonitet indeksi - m - Site inclex M eşeere 
yaşı 

23 23.50 24 25 26 26.50 27 28 29 29.50 30 31 32 32.50 Stand 
age 

Meşcere üst boyu - m - Stancı top height 

5.45 5.57 5.69 5.93 6.16 6.28 6.40 6.44 6.87 6.99 7.11 7.35 7.58 7.70 20 
6.85 7.00 7.15 7.45 7.74 7.89 8.04 8.34 8.64 8.79 8.94 9.23 9.53 9.68 25 
8.19 8.37 8.55 8.90 9.26 9.44 9.62 9.97 10.33 10.51 10.69 11.01 11.40 11.58 30 
9.47 9.68 9.89 10.30 10.71 10.92 11.12 11.53 11.95 12.15 12.36 12.77 13.18 13.39 35 

10.75 10.98 11.21 11.68 12.15 12.38 12.60 13.08 13.55 13.78 14.02 14.48 14.95 15.19 40 
11.97 12.23 12.49 13.01 13.53 13.79 14.05 14.57 15.09 15.35 15.61 1613 16.65 16.91 45 
13.15 13.44 13.73 14.30 14.87 15.16 15.44 16.01 16.59 16.87 17.16 17.73 18.30 18.59 50 
14.32 14.63 14.94 15.56 16.19 16.50 16.81 17.43 18.05 18.37 18.68 19.30 19.92 20.23 55 
15.42 15.76 16.10 16.77 17.44 17.77 18.11 18.78 19.45 19.78 20.12 20.79 21.46 21.80 60 
16.50 16.86 17.22 17.94 18.65 19.01 19.37 20.09 20.81 21.16 21.52 22.24 22.96 23.32 65 
17.54 17.92 18.30 19.06 19.83 20.21 20.59 21.35 22.11 22.50 22.88 23.64 24.40 24.78 70 
18.53 18.93 19.33 20.14 20.94: 21.35 21.75 22.55 23.36 23.76 24.17 24.97 25.78 26.18 75 
19.49 19.91 20.33 21.18 22.03 22.45 22.88 23.72 24.57 24.99 25.42· 26.26 27.11 27.54 80 
20.42 20.86 21.30 22.19 23.08 23.52 23.97 24.85 25.74 26.19 26.63 27.52 28.41 28.85 85 
21.30 21.76 22.22 23.15 24.07 24.54 25.00 25.93 26.85 27.32 27.78 28.70 29.63 30.09 90 
22.17 22.65 23.13 24.10 25.06 25.54 26.02 26.99 27.95 28.43 28.91 29.88 30.84 31.32 95 
23.00 23.50 24.00 25.00 26.00 26.50 27.00 28.00 29.00 29.50 30.00 31.00 32.00 32.50 100 
23.78 24.30 24.82 25.85 28.89 27.40 27.92 28.95 29.99 30.50 31.02 32.06 33.09 33.61 105 
24.52 25.05 25.58 26.65 27.71 28.25 28.78 29.85 30.91 31.45 31.98 33.04 34.11 34.64 110 
25.20 25.75 26.30 27.39 28.49 29.04 29.59 30.68 31.78 32.32 32.87 33.97 35.06 35.61 115 
25.84 26.40 26.96 28.09 29.21 29.77 30.33 31.46 32.58 33.14 33.70 34:.83 35.95 36.51 120 
26.45 27.02 27.59 28.74 29.89 30.47 31.04 32.19 33.34 33.92 34.49 35.64 36.79 37.37 125 
27.03 27.62 28.21 29.38 30.56 31.15 31.73 32.91 34.08 34.67 35.26 36.43 37.61 38.20 130 
27.57 28.17 28.77 29.97 31.17 31.77 32.37 33.56 34.76 35.36 35.96 37.16 38.36 38.96 135 
28.06 28.67 29.28 30.50 31.72 32.33 32.94 34.16 35.38 35.99 36.60 37.82 39.04 39.65 140 
28.55 29.17 29.79 31.03 32.27 32.84 33.51 34.76 36.00 36.62 37.24 38.48 39.72 40.34 145 
29.00 29.63 30.26 31.52 32.78 33.41 34.04 35.30 36.56 37.20 37.83 39.09 40.35 40.98 150 
29.41 30.05 30.69 31.97 33.25 33.89 34.53 35.80 37.08 37.72 38.36 39.64 40.92 41.56 155 
29.80 30.45 31.10 32.39 33.69 34.34 34.99 36.28 37.58 38.22 38.87 40.17 41.46 42.11 160 
30.14 30.80 31.46 32.77 34.08 34.73 35.39 36.70 38.01 38.66 .39.32 40.63 41.94 42.60 165 
30.45 31.11 31.77 33.10 34.42 35.08 35.74 37.07 38.39 39.05 39.72 41.04 42.36 43.02 170 
30.74 31.41 32.08 33.41 34.75 35.42 36.09 37.42 38.76 39.43 40.10 41.43 42.77 43.44 175 
30.97 31.64 32.31 33.66 35.01 35.68 36.35 37.70 39.05 39.72 40.39 41.74 43.08 43.76 180 
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klavuz egrısı aynı zamanda orta bonitetin bonitet indeksi egrısı olmuş
tur. Bu bonitet indeksi eğrilerinin değerleri de Tablo 2 de verilmiştir. 
Bonitet sınıfı şeritleri ve bonitet sınıfı indeks eğrileri Şekil 7 de görül
düğü gibidir. Yine kolaylıkla anlaşılacağı üzere, iyi bonitetin üst sınırının 
üstündeki bütün meşcereler iyi ve fena bonitenin alt sınırının altında 
bulunan bütün meşcereler fena bonitet içerisinde mütalaa edilecektir. 

(Meşcere üst boyu - m - Stand top height 
41 f------..----..,..----,------., 

401------1------1----7"'-l 

50 100 150 
Meşcere yaşı - Stand age 

Şekil 7. Bonitet indeksi eğrileri ve bonitet şeritleri. 

Site index curves aııd strips. 

Bir meşcerenin bonitet derecesine karar verebilmek için onun mut
laka 100 yaşında olması gerekmez. Bunun gibi, bugünkü yaşı ve boyu 
nazarı itibare alınarak 100 yaşında iktisap edeceği boy da hesaplanmaz. 
Yaşı ve üst boyu bilinen herhangi bir meşcereye ait bu değerler Şekil 7 
ye noktalanacak olursa i:;ıabet ettiği bonitet sınıfı derhal görülebilir. Ma
amafih bunu daha basitleştirmek ve daha kuilanışlı bir hale getirmek 
için bir bonitet tablosu tertiplenmiştir (EK I). Bu tablo muhtelif yaş
lardaki meşcerelerin, üst boylarına göre bonitet sınıflarını göstermekte
dir. Bonitet sınırlarını veren üst boy değerleri klavuz eğri değerleri yar
dımıyla hesaplanmıştır. 



Tablo 3. Yükseklik, yaş, bakı ve meyil balmnm<lan deneme sahalarının bonitetlerdeki durumu. "" Standings of sample plots on sites for different elevations, ages, expositions and slopes. ~ 

Yükseklik Bonitet- Site Bonitet- Site 
---"-------··--·----·---

Elevation İyi Orta Fena Toplam Yaş İyi Orta Fena Toplam 

m Good Medi"um Poor Total Age Good Medium Poor Totaı 

0- 249 1 ı 20- 39 2 2 4 
1000-1249 3 5 4 12 40- 59 13 10 7 30 
1250-1499 17 18 6 41 60- 79 10 24 15 49 
1500-1749 8 23 ll 42 80- 99 4 ll 5 20 
1750-1999 ı 8 9 ı8 100-119 6 ı o 2 ı8 

2000-2249 4 ı o 2 16 ı20-ı39 10 ı o 
2250-2499 ı 4 5 140-ı59 1 1 

ı60-ı79 ı 2 3 

Toplam 35 68 32 135 Toplam 35 68 32 135 
Total Total 

Bonitet- Site Meyil Bonitet- Site 

Bakı İyi Orta Fena Toplam Slope İyi Orta Fena Toplam 

Exposition Good Med i um Poor Total Good Medium Poor Total 

2 3 2 7 2 3 7 
N 6 ı o 5 2ı 0-24.9 20 ' 34 16 70 
s 6 ı3 2 21 25-44.9 10 25 ı o 45 
E 3 2 4 9 50-79.9 3 6 3 ı2 

w 4 14 2 20 75--99.9 ı ı 

NE 3 7 ı o 100 + 
NW 5 ll ı o 26 
SE 3 4 1 8 
s w 3 4 6 ı3 

------------· 
Toplam 35 68 32 135 

Toplam 35 68 32 135 
Total Total 
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3. Deneme sahalarımn bonitetlendirilmesi 

Bonitet tabloları bu şekilde meydana geldikten sonra çalışmaya esas 
teşkil eden 135 deneme sahasından herbirinin bonitet sınıfı tayin edil
miştir. Yapılan bu bonitetleme sonunda 35 deneme sahasının iyi, 68 de
neme sahasının orta ve 32 deneme sahasının fena bonitete isabet etmiş 
bulunduğu görülmüştür. Oran itibariyle bunlar sırasıyla % 26, % 50 ve 
% 24 şeklindedir. Ayrıca yükseklik, yaş, ekspozisyon ve meyil bakımın
dan deneme sahalarının her üç bonitetteki durumları tetkik edilmiştir 
(Tablo 3). Tabloya dikkat edilecek olursa deneme sahalarının, bu fak
törlerden herhangi birinin etkisi altında kalmak suretiyle bariz ayırım
lar husule getiremediği görülecektir. Bilfarz bonitetin bir unsuru olan 
mevki ile bilhassa ilgili yükseklik ve bakı bile kendi içerisinde bir grup
laşma meydana getirememiştir. Demek oluyor ki bonitetleme ancak bun
larla birlikte toprak ve iklim faktörlerinin bir muhassalası olarak teza
hür etmiştir. Tablo, geçici deneme sahalarının alınmasında yaş, yüksek
lik, bakı ve meyil yönünden iyi bir dağılış sağlanmış olduğunu göster
mektedir. 



IV. TEK AGAÇLARA AİT İLİŞKİLERİN KURULMASI 

A. Çift girişli ağaç hacım tablosunun yapılması 

ı. Metod ve düzenleme 

Gerek bu çalışmada ve gerekse bu çalışmanın sonuçlarının uygula
nacağı tatbiki çalışmalarda kullanılmak üzere bir sarıçam ağaç hacım 
tablosunun hazırlanması gerekmiştir. Filhakika Erkin (1956) tarafindan 
düzenlenmiş bir sarıçam hacım tablosu mevcut ise de bu sadece Seben 
ınıntakası sarıçaroları için yapılmış olduğundan bütün yayılış sahasına 
teşmil edilemeyecek durumdadır. Burada bahis konusu olan tablo çapa ve 
boya göre düzenlenmiştir. Yani yapılan tablo çift girişli veya standart 
ağaç hacım tablosudur (Alemdağ, 1945; Meyer, 1953). Adı geçen çap 
ağacın 1.30 m deki kabuklu çapı ve boy ağacın uca kadar olan boyudur. 
Ağaç hacmı kabuklu gövde hacmı olup dip kütük hacmını da ihtiva et
mektedir. Tab1o, sarıçarnın yayılış sahasına dağıtılmış bulunan deneme 
sahalarında kesilerek ölçülen 390 adet deneme ağacına istinat ettirilmiş
tir. Hesaplamalarda yaş ve bonitet tefriki gözetilmemiştir. Hesaplarda 
kullanılan ağaçlar içerisinde en küçük çaplı ve en küçük boylu ağaç 6.2 cm 
çapında ve 7.22 m boyundadır. En büyük çaplı ağaç 57.3 cm çapında ve 
en büyük boylu ağaç 38.22 m boyunda bulunmaktadır. Tatbikatta, çalışı
lan ınıntakanın tek ağaçlara ait çap - boy eğrisi elde edildiği takdirde 
bundan faydalanılarak bu tabloların tek girişli tablolara çevrilmesi her za
man mümkündür. 

Ağaç hacım tablolarının düzenlenmesinde muhtelif usuller mevcuttur 
(Spurr, 1952). Bu çalışmada en küçük kareler metodu kullanılmıştır. Esa
sen tablonun yapılmasına esas teşkil eden denklem de bu metodun uy
gulanmasını gerektirmektedir. 

Sarıçam ağaç hacım tablosunun istinat ettirildiği formül Spurr (1952) 
dan alınmıştır. Spurr (1952) çift girişli ağaç hacım tablolarının tanzimi 
konusunda yaptığı bir etüdde muhtelif kimselerin vazettiği 13 formülü 
tetkik etmiş ve bunların verdikleri sonuçları birbirleriyle mukayese etmiş
tir. Bunlar arasmda combined-variable formül adını verdiği bir formü
lürı. de güvenilir sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur. Bu formül şekil em
salini kullanan formüle benzemekte ve 

V= a + b D 2 h (8) 

şeklinde gösterilmektedir (Spurr, 1952; Meyer, 1953). Bu formüldeki 
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a ve b bilinmeyen katsayılar, D ağacın 1.30 m deki kabuklu çapı, h ağa
cın uca kadar boyu ve V bunlara bağlı olan gövde hacmıdır. D2 h terimi 
X ile gösterildiği takdirde denklem 

V-a+bX 

şeldini alacaktır ki bu bir doğrunun denklemidir. ilişki böylece linear 
hale sokulduktan sonra bunun en küçük kareler metoduyla çözümü ko
laylaşmış demektir. Denklemin bu metodla çözümünde de yine Spurr 
(1952) un gösterdiği yoldan gidilmiş ve 

~xv 

~x2 
(X-x) (9) 

denklemi çözülmüştür. Bunun için örnegı Tablo 4 de görüldüğü şekil
de bir tablo tertiplenmiş ve herbir deneme ağacına ait D, h ve V oriji
nal değerleri gruplandırma yapılmaksızın bu tabloya geçirilmiştir. Bura
da çap cm, boy m ve hacım dm3 cinsinden alınmıştır. Denklemdeki v, 
bütün deneme ağaçlarının kabuklu gövde hacımlarının aritmetik ortala
ması ve x, X değerlerinin aritmetik ortalamasıdır. X\ V 2 ve XV nin 
toplamı alındıktan sonra bunlar denkleme ithal edilmeden (V2 daha 
sonra 11 numaralı denklemde kullanılmıştır) bir düzeltmeye tabi tutul
muştur. Bunun için, bunlardan herbiri toplam ağaç sayı~ına bölünmüş ve 
elde edilen miktar kendilerinden çıkarılmıştır. Buna göre 9 numaralı denk
lem 

3 606 920 400.3 
V= 529.66923 + -------

104 876 027 066.8 
şeklinde yazılmış ve çözülerek 

V = 21.81446 + 0.034392 X 

(X -14766.65410) 

şekline sokulmuş ve bu da bilahare ağacın 1.30 m deki kabuklu çapına :ve 
boyuna göre ifade edilen 

V =21.81446 + 0.034392 D2h {10) 

halini almıştır. Bu, sarıçam ağaç hacım denklemidir. Denklemi kullanmak 
suretiyle, çapı santimetre ve boyu metre ile ifade edilen herhangi bir ağa
cın gövde hacmı desimetreküp olarak elde edilecektir. 

10 numaralı denklem, absisi D2h ve ordinesi V olan bir koordine siste
mine taşındığı taktirde bunun birinci bölmede V= 21.81446 dan başlayıp 
gittikçe yükselen bir doğruya ait olduğu görülecektir. D nin O olduğu du
rumda ağacın boyu 1.30 m olacağına göre ağacın yine bir hacme sahip bu
lunacağı tabiidir ki bu da denkleme göre 21.814 dm3 kadardır. h nin O ol
ması bahis konusu değildir zira denklemin yapımında kullamlan her dene-



Tablo 4. Sarıçaın ağaç hacım tablosunını düzenlenınesinde hesaplarm yapilmasi (Örnek). 
Calcnlations in construction of Scotch piııe tree volume table (Example). 

Deneme 
ağacı 

D" h (D2 h)" D 2 h V 
Samp!e D h V Dz V2 

tree X xz xv 
No. 

ı 25.0 17.64 377 6Z5.oo 11025.0 121550625.0 H2129 4156425.0 
2 17.1 12.88 152 292.41 3766.2 14184262.4 23104 572462.4 
3 20.5 15.82 241 420.25 6648.4 44201222.7 58081 1602264.4 

Devam 
Continue 

776 37.7 28.61 1323 1421.29 40663.1 1653487701.6 1750329 53797281.3 
777 22.9 22.56 396 524.41 11830.7 139965462.5 156816 4684957.2 

-------

Toplam adet 206571 5758995.1 189917115672.1 224456411 6657282904.4 
390 

Total treatments 
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me ağacında, çapın mevcudiyeti halinde ve hatta D = O iken bile bir boy 
mevcuttur. 

Denklem bu şekilde elde edildikten sonra çapı 5 cm ve boyu 5 m olan 
ağaçtan başlayıp çapı ıoo cm ve boyu 36 m olan ağaca kadar hacımlar he
saplanmıştır. Hesaplamalarda çap farkları ı er santimetre ve boy farkları 
ı er metre alınmıştır. Bu şekilde tertiplenen sarıçam çift girişli kabuklu 
gövde hacmı tablosu EK II ye konmuştur. 

2. Hacım tablosmıun doğruluk derecesi ve kullanılması 

Tanzim edilen sarıçam ağaç hacım tablosunun doğruluk derecesi 
muhtelif şekillerde tahkik edilmiştir. Bunlar ı) Standart Hata, 2) Kore
lasyon Katsayısı, 3) Toplam Fark ve 4) Ortalama Ayrılıştır. 

Standart Hata (9
), 390 deneme ağacından herbirinin gerçek hacım

ları ile hesaplanan hacımları arasındaki farkların kareleri yardımıyla 
hesaplanmış (Chapman and Meyer, ı949; Spurr, ı952) ve + ı6.47 dm3 

veya daha doğru bir ifade ile gerçek hacımların aritmetik ortalamasının 
% + 3.11 i bulunmuştur. Buna göre ölçme y·apılan bir ağacın gerçek hac
mı 2/3 ihtimalle, kendisi için tabloya göre hesaplanan hacımdan, gerçek 
hacmın ancak % 3.ıı i kadar inhiraf edecek demektir. Gerçek hacım 
mütebaki ı;3 ihtimalle bu miktardan daha fazla ayrılma gösterebilir. 
Burada elde edilen Standart Hata, tek ağaçların hacımlandırılmasında 
genellikle yeteri ölçüde sıhhatli sonuçlar vermeyen ağaç hacım tabloları 
(Diker, ı946 a) için oldukça küçük bir miktar addedilebilir. 

Korelasyon Katsayısı (1°), hacım tablosu tanzim edilirken elde edi· 
len rakamlardan faydalanılarak, Spurr (1952) un tavsiye ettiği üzere 

2:XV 
r= (11) 

y:4X2.2:V2 

denklemi kullanılmak suretiyle hesaplanmış ve 0.963 bulunmuştur. Kore
lasyon Katsayısı, Korelasyon İndeksinin aynı olup bunun linear ilişkiler
de kullanılan karşılığıdır (Bruce and Schumacher, ı950). Ve o itibarla
dır ki O ile ı arasında değişen değerler alır. Korelasyon Katsayısı bir 
bağıntı ölçüsüdür (Prodan, ı964). 0.963, serbest değişken D2 h ile bağlı 
değişken V arasında kuvvetli bir bağıntı kurulmuş bulunduğunu gös
termektedir. 

Toplam Fark ( 11
), tablonun düzenlenmesinde kullanılan bütün de

neme ağaçlarına ait, gerçek hacımların toplamı ile hesap edilen hacım-

(9) Standard error of estimate. 
(lO) Correlation coefficient. 
(ll) Aggregate difference. 
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ların toplamı arasındaki farkın gerçek hacımların toplamına oranı su
retiyle hesaplanmış ve % + 17.33 olarak bulunmuştur. Bu, ağaç hacım 
tablosunun, bütün yani toplu olarak % + 17.33 kadar yüksek netice ver
diğini ifade etmektedir (Chapman and Meyer, 1949). 

Ortalama Ayrılış (1 2
) ı hesaplamak için deneme ağaçlarından her

birinin gerçek ve hesaplanan hacımları arasındaki farklar alınmış, her
bir fark tablo hacınma bölünerek% oranı bulunmuş, bu oranlar işa
retlerine bakılmaksızın toplanmış ve bu toplam, toplam deneme ağacı 
sayısına bölünmüştür. Böylece % 10.33 elde edilmiştir. Bu, herhangi 
bir yerdeki toplu gerçek hacım kıymetinin tablonun aynı yer için ve
receği toplu neticeden olabilecek ortalama inhiraf miktarı oranını gös
termektedir (Chapman and Meyer, 1949). İyi ağaç hacım tablolarında 
bu oran genellikle % 10 dan fazla değildir (Spurr, 1952). 

Bu haliyle sarıçam ağaç hacım tablosu güvenilerek kullanılabile

cek durumdadır. Tablonun tanzimine esas teşkil eden materyal bütün sa
rıçam intişar sahasından toplanmış bulunduğu cihetle tablo Türkiyenin 
her tarafında kullanılabilir. Tablo bütün bonitetlere ve bütün yaşlara 
aynı şekilde uygulanacaktır. Tabloda bulunmayan çaplara veya boylara 
tekabül eden hacımlar için enterplasyon yapmak mümkün olabileceği 

gibi bu hacımlar 10 numaralı denklem vasıtasıyla da bulunabilir. Her
hangi bir amenajman serisi veya mıntaka için yalnız çapa göre hacım 
tablosu tertiplerrmesi ve kullanılması arzu edildiği takdirde önce mevzu
bahs sahanın 1.30 m çapı - ağaç boyu eğrisi çizilmeli ve sonra istenilen 
herbir çapa tekabül eden boylar için tablodan hacım değerleri okunmak 
suretiyle tek girişli ağaç hacım tablosu meydana getirilmelidir. 

B. Artm1, büyüme ve odun çeşitleri ilişkilerinin kurulması 

1. Artım ve büyüme ilişkileri 

a. Yaş - çap - boy ilişkileri 

Ya§- çap. Tek ağaçların yaşları ile 1.30 m deki kabuklu çapları ara
sındaki ilişki herbir bonitet için ayrı ayrı tesis edilmiştir. Bu maksatla 
808 deneme ağacı kendi bonitetleri içerisinde 10 ar yıllık yaş katago
rilerine tevzi edilmiş ve herbir katagorinin yaş ortalaması ile çap orta
laması alınarak bunlar bir koordine sistemine noktalanmıştır. Bundan 
sonra her bonitetin kendi eğrisi geçirilmiş (Şekil 8) ve büyük ölÇ~kte 
çizilmiş bulunan bu eğriden yaş - çap değerleri okunarak bunlar bir tablo 
içerisinde toplanmıştır (Tablo 5). Şekle dikkat edilecek olursa her 3 

( 12) Average deviation. 
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bonitette de 1.30 m çapının 12 yaş civarında O olduğu yani bu yaşlarda 
başladığı ve 150 yaşına kadar tedricen ve muntazam bir tarzda artma
sına devam ettiği görülecektir. 

Yaş- boy. Tek ağaçların yaşları ile boyları arasındaki ilişkilerin 
tesisinde aynen yukarıda izah edildiği tarzda hareket edilmiştir. Bu iliş
kiye ait eğrilerin (Şekil 9) çizilmesinde 473 deneme ağacından faydala
nılmıştır. Tek ağaçların muhtelif bonitetlerde yaşa göre boylarına ait 
değerler Tablo 6 da görülmektedir. Ağaç boyu, ağaç yaşı O iken O ol
makta ve 150 yaşına kadar gelişim kanuniyetinin normal seyrini takip 
etmektedir. 

Tablo 5. Sarıçamlaı:da ağaç yaşına göre 1.30 m kabuklu çapı. 
Relation of diameter bhob to tree age in Scoto:h pine. 

Ağaç yaşı 
1.30 m çapı- cm 

Diameter at 1.30 m- cm 

İyi bonitet Orta bonitet Fena bonitet 
Tree age Good site Medium site Poor site 

12 0.0 0.0 0.0 
15 1.6 1.2 0.9 
20 4.4 3.3 2.4 
25 6.9 5.2 3.9 
30 9.2 7.0 5.3 
35 11.5 8.7 6.7 
40 13.7 10.4 8.0 
45 15.8 12.1 9.3 
50 17.8 13.7 10.5 
55 19.7 15.2 11.8 
60 21.7 16.8 12.9 
65 23.5 18.4 14.1 
70 25.3 19.8 15.3 
75 27.1 21.4 16.4 
80 28.8 22.8 17.6 
85 30.5 24.2 18.7 
90 32.1 25.7 19.8 
95 33.6 27.1 20.9 

100 35.1 28.4 22.0 
105 36.5 29.7 23.2 
110 37.9 31.0 24.2 
115 39.2 32.2 25.3 
120 40.4 33.4 26.3 
125 41.7 34.6 27.3 
130 42.8 35.7 28.2 
135 43.9 36.7 29.2 
140 45.0 37.7 30.0 
145 45.9 38.6 30.9 
150 46.8 39.4 31.7 
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Çap - boy. Tek ağaçların 1.30 m deki kabuklu çapları ile ağaç boy

larına ait ilişki de aynı şekilde kurulmuştur. Hesaplamalar 455 ağaca 

göre yapılmıştır. Şekil 10, elde edilen eğrileri ve Tablo 7, okunan de

ğerlerin toplu durumunu göstermektedir. Dikkat edilecek olursa çapın 

O olduğu yerde ağacın boyu 1.30 m olmakta - ki öyle olması gerekir -

ve bundan sonra gelişim gayri muntazam bir artış arzederek devam et

mektedir.. 

Tablo 6. Sarıçamlar<la ağaç yaşına göre ağaç boyu. 
Relation of tree height to tree age in Seotch pine. 

Ağaç yaşı 
Ağaç boyu-m 
Tree height- m 

İyi bonitet Orta bonitet Fena bonitet 
Tre e age Good site Medium site Poor site 

12 2.00 1.30 0.90 
15 2.83 1.90 1.30 
20 4.40 3.24 2.27 
25 6.12 4.59 3.32 
30 7.90 6.07 4.54 
35 9.72 7.55 5.74 
40 11.58 9.07 6.94 
45 13.40 10.50 8.08 
50 15.06 11.85 9.14 
55 16.65 13.17 10.13 
60 18.03 14.45 11.08 
65 19.32 15.62 11.98 
70 20.58 16.68 12.83 
75 21.82 17.74 13.65 
80 23.00 18.70 14.46 
85 24.13 19.63 15.25 
90 25.20 20.55 16.03 
95 26.26 21.45 16.78 

100 27.24 22.35 17.53 
105 28.18 23.21 18.28 
110 29.05 24.02 19.00 
115 29.88 24.77 19.73 
120 30.62 25.52 20.39 
125 31.30 26.16 21.05 
130 31.97 26.80 21.65 
135 32.60 27.42 22.25 
140 33.18 28.03 22.82 
145 33.74 28.55 23.36 
150 34.26 29.07 23.87 
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Tablo 7. Sarıçamlarda 1.30 m çapı - ağaç boyu - ağaç hacını ilişkileri. 

Relations between the diameter bhob, tree height and stern volume in Scotch pine. 

1.30 m çapı İyi bonitet Orta bonitet Fena bonitet 

Diameter at Good site Medium site Poor site 
----------

1.30 m Boy Hacım Boy Hacım Boy Hacım 

Height Volume Height Volume Height Volume 

cm m dına m dm3 ın dm3 
------

4 7.35 25.9 5.56 24.9 4.20 24.1 

5 8.90 29.5 7.30 28.1 5.50 26.6 

6 10.00 34.2 8.70 32.6 6.90 30.4 
7 10.80 40.1 9.74 38.3 8.10 35.5 
8 11.37 46.8 10.50 44.9 9.00 41.6 
9 11.88 54.9 11.10 52.8 9.66 48.7 

10 12.35 64.3 11.65 61.9 10.18 56.8 
11 12.92 75.6 12.28 72.9 10.70 66.3 
12 13.48 88.6 12.85 85.5 11.25 77.5 
13 14.05 103.5 13.40 . 99.7 11.80 90.4 
14 14.60 120.2 14.00 116.2 12.33 104.9 
15 15.13 138.9 14.60 134.8 12.94 121.9 
16 15.70 160.1 15.18 155.5 13.50 140.7 
17 16.22 183.0 15.70 177.8 14.14 162.4 
18 16.72 208.1 16.20 202.3 14.80 186.8 
19 17.16 234.9 16.70 229.2 15.48 214.0 

20 17.64 264.5 17.13 257.5 16.12 243.6 
21 18.10 296.3 17.55 288.0 16.78 276.4 
22 18.65 332.3 18.05 322.2 17.40 311.4 

23 19.30 373.0 18.54 359.1 18.00 349.3 
24 20.08 439.4 19.20 402.2 18.74 393.1 

25 20.96 472.3 20.00 451.7 19.50 441.0. 

26 21.90 531.0 20.80 505.4 20.24 492.4 

27 22.74 592.0 21.50 560.9 20.95 547.0 

28 23.52 656.0 22.10 617.7 21.65 605.6 
29 24.18 721.2 22.57 674.6 22.16 662.7 

30 24.73 787.3 23.04 734.9 22.56 720.1 
31 25.25 856.4 23.43 796.2 22.90 778.7 
32 25.70 926.9 23.78 859.3 23.18 838.1 
33 26.10 993.3 24.12 925.2 23.44 899.7 
34 26.50 1075.4 24.43 993.1 23.70 964.1 
35 26.87 1153.8 24.73 1063.7 23.92 1029.5 
36 27.20 1234.2 25.02 1137.0 24.13 1097.3 
37 27.50 1316.6 25.30 1213.0 24.30 1165.9 
38 27.77 1401.0 25.57 1291.7 24.47 1237.1 
39 28.03 1488.1 25.87 1375.1 24.60 1308.7 
40 28.28 1578.0 26.17 1461.9 24.73 1382.7 
41 28.50 1669.5 26.45 1551.0 24.86 1459.0 
42 28.70 1763.0 26.68 1640.4 24.97 1536.7 
43 28.90 1859.6 26.88 1731.2 25.06 1615.4 



43 

Tablo 7 nin devamı 

4.4 29.10 1959.4 27.07 1824.3 25.14 1695.7 
45 29.26 2059.6 27.24 1918.9 25.21 1777.5 
46 29.40 2161.3 27.40 2015.8 25.28 1881.6 
47 29.54 2266.0 27.53 2113.3 25.34 1946.9 
48 29.68 2373.7 27.65 2212.8 25.39 2033.7 
49 29.79 2481.8 27.75 2313.3 25.42 2120.9 
50 29.90 2592.6 27.83 2414.7 25.45 2210.0 
51 30.00 2705.4 27.90 2517.6 25.48 2301.1 
52 30.07 2818.2 27.95 2621.1 25.50 2393.2 
53 30.14 2933.5 28.00 2726.8 25.52 2487.2 
54 30.20 3050.5 28.04 2833.9 25.53 2582.2 
55 30.25 3168.9 28.08 2943.1 25.54 2678.9 
56 30.30 3289.8 28.10 3052.5 25.55 2777.4 
57 30.34 3412.0 28.12 3163.9 25.56 2877.9 
58 30.38 3536.6 28.14 3277.5 25.57 2980.1 
59 30.41 3662.5 28.16 3393.1 25.58 3084.2 
60 30.44 3790.7 28.18 3510.8 25.59 3190.1 

b. Artını ilişkileri 

Tek girişli ağaç hacım tabloları. Tek ağaçların hacım artırnlarının 
hesaplanabilmesi için yalnız çapa göre düzenlenmiş ağaç hacım tabloia
rına lüzum hasıl olmuştur. Bu tablolar herbir bonitet için ayrı ayrı ya
pılmıştır (Tablo 7) . Tabloların tanziminde, herbir bonitet sınıfına ait 
çap - boy değerleri kullanılmış ve bunlarla çift girişli sarıçam ağaç hacım 
tablosu (EK II) na müracaat edilerek istenilen hacımlar hesaplanmıştır. 
Bu hacımlar da hiç şüphesiz, kütük hacmını ihtiva ·eden kabuklu gövde 
hacmıdır. Noktalandıkları takdirde bu değerlere ait eğrilerin, yalnız çapa 
göre düzenlenmiş tablo eğrilerinin gidişini arzettiği görülecektir. Boni
tetler için yapılmış bulunan bu tablolar icabı halinde, bonitetlerdeki ağaç
ların yalnız çapa göre hacımlandırılmasında kullanılabilir. 

Çap - çap artımı. Tek ağaçların 1.30 m deki yıllık cari kabuklu çap 
artıroları 1.30 m deki kabuklu çaplarına göre tetkik ve tayin edilmiştir. 
Bu işlem yapılırken bütün bonitetlerde yıllık artım halkaları ölçmesi ya
pılmış bulunan 808 deneme ağacı topluca muameleye tabi tutulmuş ve 

bonitet tefriki sonradan yapılmıştır. İlişkinin tesisinde, hasılat tablola
rının muhtelif değerlerinin hesabında olduğu gibi (Alemdağ, 1962 b) 
klavuz eğri (burada klavuz doğru) sistemi kullanılarak şu tarzda hare

ket edilmiştir : 1) artım hesapları, arazide karşılıklı olarak alınan 2 
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artım kalemi ölçmesinin cm olarak ortalama değerine ve 1.30 m de cm 
olarak ölçülen kabuklu çapa göre yapılmıştır, 2) Meyer metodu uygu
lanarak kabuklu çap - yıllık kabuklu çap artımı doğrusu için Y = 0.165030 
+ 0.001780 X denklemi kurulmuştur (Meyer, 1942; Eraslan, 1957; Alem
dağ, 1957 ve 1959; Soykan, 1957). Bu doğru, çap artımı klavuz doğrusu 
olarak kabul edilmiştir, 3) herbir deneme ağacının gerçek yıllık kabuk
lu çap artımı değerleri ile aynı ağaçların klavuz doğruya ait denklem va
sıtasıyla bulunmuş değerleri kullanılarak Standart Ayrılışlar ve Standart 
ünite (1 3

) ler (Alemdağ, 1962 b; Kalıpsız, 1963) hesaplanmıştır, 4) her
bir ağacın hesaplanan Standart ünitesi deneme sahalarındaki yerlerine 
nakledildikten sonra yetişme muhiti indeksine göre herbir bonitetin or
talama Standart ünitesi elde edilmiştir, 5) herbir bonitette Standart 
ünite ile herbir çapa ait Standart Ayrılış muamele edilerek bonitetin 
çap artımı doğrusuna vasıl olunmuştur. Bu doğruların denklemleri iyi 
bonitette Y = 0.208084 + 0.001979X, orta bonitette Y = 0.165832 + 
0.001792X ve fena bonitette Y- 0.124668 + 0.001583X şeklindedir. Denk
lemlerdeki X, 1.30 m deki kabuklu çapı ve Y, 1.30~m deki yıllık kabuklu 
çap artımını göstermektedir. Bunlara göre hesaplanan çap artıroları 

Tablo 8 içerisinde toplanmıştır. Çap artımı doğruları Şekil ll de görül
düğü gibidir. Türkiyedeki sarıçamlarda çap artımı çapla birlikte artmak
tadır. Aradaki fark pek büyük değilse de, kalın çaplı ağaçlardaki yıllık 

çap artımı ince çaplı ağaçlardakinden daha fazladır. Mesela orta bonitette 
4 cm deki yıllık kabuklu çap artımı 1.73 mm iken bu 60 cm de 2.74 mm 
dir. Şüphesiz çap artımı % değerleri bunun tersi şekildedir. Bilfarz 4 cm 
de bu oran %. 4.33 iken 60 cm de % 0.46 olmaktadır. Çap artımının yaşla 
değil ve fakat çapla olan bu ilişkisi meşcerelerdeki en kalın ağaçların mut
laka en yaşlı ağaçlar olduğu anlamına gelmediğini göstermektedir. Bun
lar daha ziyade, süratıi gelişme imkanı bulan galip ağaçlar olmalıdırlar. 

Çap - hacım artımı. Tek ağaçların, 1.30 m deki kabuklu çaplarına 
göre yıllık cari hacım artımı % leri herbir bonitet için ayrı ayrı hesap
lanmıştır. Bu ilişkinin kurulmasında Meyer metodu kullanılmıştır. Me
todda hacım artırnma intikal için lüzumlu bulunan çap artıroları Tablo 8 
den ve ağaç hacımları Tablo 7 den alınmıştır. önce hacım artırnlarının 

kendileri bulunmuş, sonra bunların gövde hacmı içerisindeki oranları he
sap edilmiştir. Bilahare bunlar çap üzerine noktalanarak tesviye edil
miş ve elde edilen eğrilerden (Şekil 12) herbir ?çap için herbir ağacın 
yıllık cari hacım artımı i% si değerleri okunmuştur (Tablo 9). Eğrilerde 
de görüleceği üzere yıllık cari hacım artımı % leri bütün bonitetlerde 4 
cm de düşük bir değerden başlayıp 10 cm ye kadar hızla yükselmekte ve 
buradan sonra tedricen ve muntazam şekilde azalmaktadır. Buna muka-

(13) Standard unit. 



Tablo 8. Sarıçamlar<la 1.30 ın delü kabuldu çapa göre yıllık cari lmbuldu çap artımı. 
Relation of current annnal iliarneter inerement with bari{ to diameter bhob in Scotch piııe. 

1.30 m .çapı Yıllık kabuklu çap artımı - cm 1.30 m çapı Yıllık kabuklu çap artımı cm 
Anınını diameter inerement witlı barı~: - cm Annuul diameter inerement witll bark - cm 

Diameter at Diameter at 
1.30 m İyi bonitet Orta bonitet Fena bonitet 1.30 m İyi bonitet Orta bonitet Fena bonitet 

cm Good site Medium site Poor site cm Good site Meclium site Poor site 

4 0.216 0.173 0.131 33 0.273 0.225 0.17'7 

5 0.218 0.175 0.133 34 0.276 0.227 0.179 

6 0.220 0.177 0.134 35 0.277 0.228 0.180 

7 0.221 0.178 0.135 36 0.279 0.230 0.182 

8 0.223' 0.180 0.137 37 0.281 0.232 0.183 

9 0.226 0.182 0.139 38 0.283 0.234 0.18[) 

10 0.228 0.184 0.141 39 0.285 0.235 0.1813 

ll 0.230 0.186 0.142 40 0.287 0.237 (J.188 

12 0.231 0.187 0.143 41 0.289 0.239 0.190 

13 0.233 0.189 0.145 42 0.291 0.241 ('.191 

14 0.236 0.191 0.147 43 0.294 0.243 0.193 

15 0.238 0.193 0.149 44 0.295 0.244 0.194 

16 0.240 0.195 0.150 45 0.297 0.246 0.196 

17 0.241 0.196 0.151 46 0.299 0.248 0.198 

18 0.243 0.198 0.153 47 0.301 0.250 0.200 

19 0.246 0.200 0.155 48 0.303 0.251 0.201 

20 0.248 0.202 0.157 49 0.305 0.253 0.202 

21 0.249 0.203 0.158 50 0.307 0.255 0.204 

22 0.251 0.205 0.159 51 0.309 0.257 0.206 

23 0.253 0.207 0.161 52 0.311 0.259 0.208 

24 0.256 0.209 0.163 53 0.313 0.260 0.209 

25 0.258 0.211 0.165 54 0.315 0.262 0.210 

26 0.259 0.212 0.166 55 0.317 0.264 0.212 

27 0.261 0.214 0.167 56 0.319 0.266 0.21·1 

28 0.263 0.216 0.169 57 0.320 0.267 0.215 

29 0.266 0.218 0.171 58 0.323 0.269 0.216 

30 0.267 0.219 0.172 59 0.325 0.271 0.218 

31 0.269 0.221 0.174 60 0.327 0.274 0.220 

32 0.271 0.223 0.175 



Tablo 9. Sarıçamlarda 1.80 m deki lmbuklu çapa göre yıllık cari hacım artımı yüzdesi. 
neıatiou of current anımal volume illerement percent to <liameter bhob in Scotch piue. 

1.30 m çapı Yıllık cari hacım artımı - % 1.30 m çapı Yıllık cari hacını artımı - % 
current annual volume inerement percent 

Diameter at 
Current annual volume inerement percent 

Diameter at 
1.30 m İyi bonitet Orta ,bonitet Fena bonitet 1.30 m İyi bonitet Orta bonitet Fena bonitet 

cm Good site Medium site Poor site cm Good site Mediuın site Poor site 
---------~----

4 2.49 1.78 1.13 33 2.03 1.67 1.34 
5 3.09 2.39 1.62 34 1.97 1.62 1.30 
6 3.37 2.70 1.93 35 1.90 1.57 1.27 
7 3.52 2.85 2.11 36 1.84 1.53 1.23 
8 3.62 2.95 2.21 37 1.79 1.48 1.19 
9 3.68 3.00 2.28 38 1.74 1.45 1.16 

10 3.71 3.02 2.31 39 1.69 1.41 1.13 
ll 3.70 3.01 2.30 40 1.65 1.38 1.10 
12 3.67 2.97 2.29 41 1.61 1.34 1.07 
13 3.62 2.92 2.26 42 1.57 1.31 1.04 
14 3.57 2.86 2.23 43 1.53 1.28 1.01 
15 3.50 2.79 2.18 44 1.50 1.25 0.98 
16 3.42 2.73 2.14 45 1.47 1.22 0.96 
17 3.34 2.66 2.10 46 1.43 1.19 0.94 
18 3.26 2.60 2.05 47 1AO 1.16 0.92 
19 3.17 2.53 2.01 48 1.37 1.13 0.89 
20 3.09 2.46 1.96 49 1.35 1.11 0.87 
21 3.00 2.40 1.91 50 1.32 1.08 0.85 
22 2.92 2.33 1.86 51 1.29 1.06 0.83 
23 2.83 2.27 1.82 52 1.26 1.04 0.82 
24 2.74 2.20 1.77 53 1.24 1.02 0.81 
25 2.66 2.14 1.72 54 1.22 1.00 0.79 
26 2.58 2.08 1.66 55 1.20 0.99 0.78 
27 2.50 2.02 1.62 56 1.18 0.97 0.77 
28 2.42 1.95 1.57 57 1.16 0.96 0.76 
29 2.34 1.89 1.52 58 1.15 0.94 0.75 
30 2.26 1.84 1.48 59 1.13 0.93 0.75 
31 2.18 1.78 1.43 60 1.12 0.92 0.74 
32 2.11 1.72 1.39 



bil yıllık hacım artımının mutlak değeri, hiç şüphesiz, büyük çaplı ağaç
larda küçük çaplı ağaçlara nazaran çok daha fazla bulunmaktadır. 

Çap - göğüs yüzeyi artımı. Tek ağaçlarda, 1.30 m deki kabuklu çapa 
nazaran yıllık cari göğüs yüzeyi artımı % sinin durumu da tetkik edil
miştir. İşlem herbir bonitet için ayrı ayrı yapılmış ve göğüs yüzeyi ar
tımı herhangi bir çapıri göğüs yüzeyi ile o çapın bir yıl sonra 'iktisap ede
ceği çapa tekabül eden göğüs yüzeyi arasındaki fark olarak alınmıştır 
(Meyer, 1942). Bir yıl sonraki çapın bulunmasında Tablo 8 deki değer
ler kullanılmıştır. Göğüs yüzeyi artımı %si, artırnın ilk göğüs yüzeyine 
oranı ile bulunınuştur. Bunlara ait eğriler Şekil 13 de ve değerler Tablo 
10 da gösterilmiştir. Yıllık göğüs yüzeyi artıını %si ince çaplı ağaçlarda 
en yüksekten başlamakta ve 25 cm çapa kadar süratle düştükten ı:.onra 
tedricen azalmasına devam etmektedir. 

Tablo 10. Sarıçaınlarda 1.30 ın deki kabuklu çapa göre yıllık cari 
göğüs yüzeyi artıını yiiZ<lesi. 

Relation of current annnal basal area inerement percent to diaıneter bhob 
in Scotch pine. · 

1.30 ın çapı Yıllık göğüs yüzeyi artımı - % 

Diameter at Ann u al b asal area inerement percent 

1.30 m İyi bonitet Orta bonitet Fena bonitet 
cm Good site Medium site Poor site 

4 11.06 8.83 6.60 
6 7.50 6.01 4.53 
8 5.65 4.54 3.44 

10 4.61 3.72 2.84 
12 3.88 3.14 2.40 
14 3.40 2.75 2.11 
16 3.02 2.45 1.90 
18 2.72 2.21 1.71 
20 2.50 2.03 1.58 
22 2.30 1.87 1.45 
24 2.14 1.75 1.36 
26 2.00 1.64 1.28 
28 1.89 1.55 1.21 
30 1.79 1.47 1.15 
32 1.70 1.40 1.10 
34 1.63 1.34 1.06 
36 1.56 1.28 1.01 
38 1.49 1.24 0.98 
40 1.44 1.19 0.94 
42 1.'39 1.15 0.91 
44 1.35 1.11 0.88 
46 1.30 1.08 0.86 
48 1.27 1.05 0.84 
50 1.23 1.02 0.82 
52 1.20 1.00 0.80 
54 1.17 0.97 0.78 
56 1.14 0.95 0.77 
58 1.12 0.93 0.75 
60 1.09 0.91 0.73 



Yıllık kabuklu çap artımı - cm 
\ Annua! diameter inerement with bark -cm 
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o. oso !:-o _.___._....__,__...,ıb:o-'---''--.ı.....-'---,4!;,0-'--'---'---'--:tso 
Çap- cm- Di arneter 

Şekil ll. Sarıçarnda 1.30 m kabuldu 
çapı - yıllık kabuklu çap artnın ilişkisi. 

dbhob-annual volume inerement percent 
relation for Scotch piııe. 

Yıllık cari hacım artımı - •;,. 
\Current anmıa! vo!ume inerement - •;. 
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( \'ı\lı~ cari gü§üs yü::.eyi artımı - '/. 
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Şeldl 12. Sarıçarnda 1.30 ın lmbuklu 
çapı - yıllık hacım artımı % si ili5l•i<ıi. 

<lbhob-amıual volume inerement 
percent relation for Scotch pine. 

Şeldl 13. Sarıçarnda 1.30 m lmbuldu çapı 
- yıllık göğüs yüzeyi artımı %si ilişkisi. 

dbhob-aıınual basal area inerement 
percent relation for Scotch piııe. 
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c. Çaplararası ilişkiler 

Kabuklu çap - kabuksuz çap. Ağacın 1.30 m deki kabuklu çapı ile 
yine aynı yerdeki kabuksuz çapı arasındaki ilişki 808 ağaca müsteniden 
bütün bonitetler için birlikte kurulmuştur. Meyer (1942) e göre, bir doğru 
şeklinde olan bu ilişki önce herbir bonitet için tesis edilmek istenmişse de 
her bonitetin kendi ağaçları arasındaki ~D /~d = K oranının birbirine 
çok yakın değerleri arzetmiş olması sebebiyle buna lüzum olmadığı an
laşılmıştır. Bütün bonitetler için K = 1.19 bulunmuş ve kabuklu çaplara 
göre kabuksuz çaplar d = D /K denklemi ile hesaplanmıştır (Tablo 11). 

Tablo ll. Sarıçamlarda 1.30 m deki kabuklu çapa göre 1.30 m deki· kabuksuz çap. 
Relatiou of iliarneter inside bark at 1.30 m to diameter outside bark 

at 1.30 m in Scotch pine. 

1.30 m kabuklu 1.30 m kabuksuz 1.30 m kabuklu 1.30 m kabuksuz 
çapı çapı çapı çapı 

Diameter outside Diameter inside Diameter outside Diameter inside 
bark at 1.30 m bark at 1.30 m bark at 1.30 m bark at 1.30 m 

cm cm cm cm 

8 6.7 36 30.3 
10 8.4 38 31.9 
12 10.1 40 33.6 
14 11.8 42 35.3 
16 13.4 44 37.0 
18 15.1 46 38.7 
20 16.8 48 40.3 
22 18.5 50 42.0 
24 20.2 52 43.7 
26 21.8 54 45.4 
28 23.5 56 47.1 
30 25.2 58 48.7 
32 26.9 60 50.4 
34 28.6 

Dip çapı - 1.30 nı çapı. Tek ağaçların kabuklu dip çapları ile ka
buklu 1.30 m çapları arasındaki ilişki normal kuruluşlardaki meşcereler
de yetişmiş 388 ağaca müsteniden tetkik edilmiştir. !lkin bu ilişki her 
bonitet için ayrı ayrı kurulmaya çalışılmış ve fakat noktalanan değer
ler arasında herhangi belirli bir 'ayırım yapılabilmesi mümkün görül
mediğinden bütün bonitetler birarada mütalaa edilmiştir. Dip çapı üze
rine noktalanan 1.30 m çaplarının genel dağılışı bir doğru husule getire
cek şekil arzetmiş ve en küçük kareler metoduna başvurulı;ırak bu doğ
runun denklemi tesis edilmiştir; Bu denklem 

Dı.ao = 0.90595 Do - 3.13731 (12) 
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şeklindedir. 1.30 m deki çapın sıfır olması halinde ağacın dip çapı 3.5 cm 
olacak ki makul gözükmektedir. Decourt (1946) un Fransa sarıçam

laı:ı için bulduğu eşitlik de buna benzer şekildedir. Elde edilen bu denk
leme ait doğru, Şekil 14 de ve değerler Tablo 12 de görülmektedir. Lü
zum hissedilen hallerde 

Do = 3.46299 + 1.10381 Dı.3o (13) 

denklemi kullanılmak suretiyle 1.30 m deki kabuklu çapı bilinen bir ağa
cın dip çapı kolayca bulunabilir. Denklemlerdeki çaplar cm olarak ifade 
edilmektedir. 

Tablo 12. Sarıçarularda lmbuklu dip çapına göre 1.30 m deki kabuldu çap. 
Belation of diameter bhob to stump diameter outside bark in Scotch pine. 

Dip çapı 1.30 m çapı Dip çapı 1.30 m çapı 
Stump diameter Diameter at Stump diameter Diameter at 

1.30 m 1.30 m 
cm cm cm cm ----·-------------·-- ------·--·---

8 4.1 36 29.5 
10 5.9 38 31.3 
12 7.7 40 33.1 
14 9.5 42 34.9 
16 11.4 44 36.7 
18 13.2 46 38.5 
20 15.0 48 40.3 
22 16.8 50 42.2 
24 18.6 52 44.0 
26 20.4 54 45.8 
28 22.2 56 47.6 
30 24.0 58 49.4 
32 25.9 60 51.2 
34 27.7 

1.30 m çapı - gövde ortası çapı. Tek ağaçlarda 1.30 m deki kabuklu 
çaplarla gövde ortasındaki kabuklu çapların ilişkileri, yukarıdaki şe

kilde ve 386 ağaca göre tesis edilmiştir. Bonitet tefriki mümkün olmayın
ca ilişki bütün bonitetler için birlikte düşünülmüş ve buna ait denklem en 
küçük kareler metoduyla 

D11 2 = 1.49552 + 0.60268 Dı.3o (14) 

olarak ·elde edilmiştir. Çaplar cm cinsinden ifade edilmiştir. Bu denkle
me dikkat edilecek olursa 1.30 m çapının O olduğu yerde bir gövde orta
sı çapı bulunmakta ve bu 1.5 cm olmaktadır; zira bu halde 1.30 m yüksek
likte bir fidan bahis konusu demektir. Decourt (1964) da buna ben
zer bir denklem bulmuştur. Eşitlik gövde ortası çapına göre yazılmak 
istendiği takdirde 
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Dı.ao = 1.65926 Dır2- 2.48145 (15) 

olacaktır. Göğüs hizası kabuklu çapına göre hesaplanmış gövde ortası ka
buklu çapı değerleri Tablo 13 e konmuştur. Şekil15 bu ilişkiye ait doğruyu 

(1.30 m çapı -cm- Diameter at1.30m 
56r----------.----------.---------~ 

o,_,.= o.90595 o,- 3.13731 

0~o-L~~~~2~o-L~~~~4~o~~~~~so 

Dip çapı -cm- Stump diameter 

Şekil 14. Sarıçarnda kabuldu dip çapı -
l.30 m kabuklu çapı ilişkisi. 

Stump <liameter with bark-dbhob 
relatiou for Scotch pine. 

1 Gövde ortası çapı -cm- M id- stern diameter 
40r---------,---------,,---------, 

D~= 1.49552. + 0.60268 Duo 

20 40 
1.30 m çapı -cm- Olarneler at 1.30 m 

Şekil 15. Sarıçarnda 1.30 m kabuklu 
çapı - gövde ortası kabuklu çapı ilişki<ıi. 

<lbhob-mid stern diameter with bark 
relation for Scotch pine. 

60 

Tablo 13. Sarıçanılar<la kabuklu 1.30 m çapma göre kabuklu gövde ortası çapı. 
Relation of mid-stem iliarneter outside bark to iliarneter bhob in Scotch pine. 

1.30 m çapı Gövde ortası çapı 1.30 m çapı Gövde ortası çapı 
Diameter at Mid-stem diameter Diameter at Mid-stem diameter 

1.30 m 1.30 m 
cm cm cm cm 

8 6.3 36 23.2 
10 7.5 38 24.4 
12 8.7 40 25.6 
14 9.9 42 26.8 
16 11.1 44 28.0 
18 12.3 46 29.2 
20 13.5 48 30.4 
22 14.8 50 31.6 
24 16.0 52 32.8 
26 17.2 54 34.0 
28 18.4 56 35.2 
30 19.6 58 36.5 
32 20.8 60 37.7 
34 22.0 
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göstermektedir. Bilahare ilişki bazı boy kademeleri tefrik edilmek suretiy
le kurulmaya çalışılrmş ve fakat bariz bir görünüş sağlanamamıştır. Çap 
emsali adı verilen Dı; 2 -:- Dı.so değeri (Fırat, 1962), boy farkı gözetil
meksizin, 1.30 m çapı 10 cm olan ağaçta 0.752 den 60 cm olan ağaçta 
0.628 e kadar değişmektedir. 

2. Odun ~eşitleri ilişkileri 

a. Kabuk 

Çap- çift kabuk kalınlığı. Göğüs hizası kabuklu çapı ile göğüs hi
zasındaki çift kabuk kalınlığı arasındaki ilişki, kabuklu çap ile kabuksuz 
çap arasındaki ilişkiyle birlikte 808 ağaca göre kurulmuştur. Bu ilişki 
bir doğru şeklindedir. Doğruya ait değerler, bütün bonitetler için, 
2B = (K - 1) D /K = 0.159664 D denklemiyle hesap edilmiştir (Tablo 
14). Burada 2B, 1.30 m deki çift kabuk kalınlığı ve :0, 1.30 m deki 
kabuklu çaptır. Bu ve kabuklu çap- kabuksuz çap ilişkilerine ait doğ
ruların genel seyri hakkında bir fikir edinebilmek için Alemdağ (1963) 
ın kayınla ilgili çalışmasına bakılabilir. 

Tablo 14. Sarıçamlarda 1.30 m deki kabuidu çapa göre çift kabuk kalmlığı. 
Relation of double bark tlıickness to iliarneter bhob in Scotch pine. 

1.30 m çapı Çift kabuk 1.30 m çapı Çift kabuk 
kalınlığı kalınlığı 

Diameter at Double bark Diameter at Double bark 
1.30 m thickness 1.30 m thickness 

cm cm cm cm 

8 1.3 36 5.7 
10 ' '1:6 38 6.1 
12 1.9 40 6.4 
14 2.2 42 6.7 
16 2.6 44 7.0 
18 2.9 46 7.3 
20 3:2 48 7.7 
22 3.5 50 8.0 
24 3:8 52 8.3 
26 4.2 54 8.6 
28 4.5 56 8~9 

30 4.8 58 9.3 
32 5.1 60 9.6 
34 5.4 

Çap - kabuk hac.mı. Tek ağaçların 1.30 m kabuklu çapları ile ka
buk hacımları % leri arasındaki ilişki önce bonitetler itibariyle araş
tırılmış fakat bu şekilde bir tefrikin kabil olmadığı müşahade edilmiş
tir. O itibarla ilişki 398 deneme ağacına müsteniden ve bütün bonitetler 
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için sadece bir ilişki olarak tesis edilmiştir. Bunun için önce herbir de
neme ağacının kabuklu gövde hacmı ile kabuksuz gövde hacmı arasın
daki fark yani kabuk hacmı bulunmuş ve sonra bu miktar, ağacın ka
buklu gövde hacınma oranlanmıştır. Böylece hesaplanan % değerler bir 
koordine sistemine taşınarak düzeltilmiş (Şekil 16) ve bu eğriden oku-

(Kabuk hacmı - "/. - Bar k volum e 
32r---------,---------.--------, 

~~ 
20~~--~~~~~----~------~ 

~-~--ı-----l 

8o~~~~~2~0~~~~~4~0~~~~~60 

Çap - cm- Diameter 

Şekil 16. Sarıçaında 1.30 ın kabuklu çapı - kabuk hacını % si ilişkisi. 

dbhob-percent of bark voluıne relation for Scotch pine. 

Tablo 15. Sarıçaınlarda 1.30 ın deki kabuklu çapa göre gövdenin kabuk hacnu yüzdesi. 
Belation of bark voluıne percent of steın to diaıneter bhob in Scotch pine. 

1.30 ın çapı Kabuk hacnu 1.30 ın çapı Kabuk hacını 
Diameter at 1.30 m Bark volume Diameter at 1.30 m Bark voıume 

·cm <:ın % 
8 30.5 36 16.8 

10 29.1 38 16.6 
12 27.7 40 16.5 
14 26.4 42 16.4 
16 25.2 44 16.4 
18 23.9 46 16.3 
20 22.7 48 16.2 
22 21.5 50 16.2 
24 20.4 52 16.1 
26 19.4 54 16.1 
28 18.6 56 16.0 
30 17.9 .58 16.0 
32 17.4 60 15.9 
34 17.1 

nan değerler Tablo 15 e geçirilmiştir. Kabuk hacmı % si 8 cm de %' 
30.5 den 32 cm ye kadar adeta bir doğru değerleri halinde hızla düş
mekte ve bundan sonra yine bir doğru gibi ve fakat bu defa yavaşca 
azalmasına devam edip 60 cm de %15.9 a varmaktadır. 

b. Kullanacak odun 

Kullanacak odun veya yapacak odunu adı altında gövdenin keres
telik, direklik ve sanayi odunu toplanmıştır. Deneme ağacı gövdeleri-



nin, ayrı - ayrı hacımlandırılmış bulunan bu maksatlara elverişli kı
sımları kabuklu olarak kıymetlendirilmiştir. Hesaplamalar 402 ağaca 
müsteniden yapılmıştır. 

Kerestelik. Gövdenin kerestelik olabilecek kısmının hesaplanabil
mPsi için deneme ağaçları çap kademelerine tevzi edilmiş ve herbir çap 
kadernesi içerisindeki ağaçların kerestelik kısımlarının kabuklu gövde 
hacınma oranı bulunarak bunların ortalaması alınmıştır. Sonra bu or
talama % oranları 1.30 m çapına göre noktalanarak bunlara en iyi uyan 
eğri çizilmiştir (Şekil 17). Eğriden okunan değerler Tablo 16 ya geçi
rilmiştir. Eğrinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere gövdenin keresteli-

Tablo 16. Sarıçamlar<la 1.30 m deki kabuidu çapa göre göv<ledeki odun çeşitleri. 
Kimls of wood products in stern in relation to (lİameter bhob in Scotch pine. 

1.30 m 
çapı 

Kullanacak odun hacmı - % 
Merchantable stern wood volume - % 

Diameter Keres- Direklik Sanayi Toplam 
at 1.30 m telik odunu 

Sawlog Pole and Industry Total 
cm post wood 

Diğer gövde odunu hacmı - % 
Other stern wood volume - % 

Kütük Yakacak Toplam 
odunu odun 

Stump Fire Total 
wood wood 

--------------------------------------------
4 
6 
8 
8.6 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
21.0 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 

0.00 
2.15 

13.95 
30.60 
47.25 
63.90 
72.50 
77.75 
81.05 
83.00 
84.60 
85.80 
86.75 
87.50 
88.00 
88.40 
88.64 
88.82 
88.98 
89.09 
89.15 

0.00 
23.10 
58.00 
78.80 
87.00 
90.70 
92.60 
93.00 
91.25 
79.95 
64.00 
47.55 
31.10 
22.45 
17.25 
14.00 
12.15 
10.55 

9.30 
8.30 
7.55 
6.97 
6.50 
6.15 
5.85 
5.60 
5.40 
5.30 

0.00 
0.15 
0.25 
0.35 
0.50 
0.65 
0.90 
1.05 
1.15 
1.20 
1.30 
1.45 
1.60 
1.70 
1:86 
2.01 
2.20 
2.39 
2.55 
2.70 
2.80 

0.00 
23.10 
58.00 
78.80 
87.00 
90.70 
92.60 
93.00 
93.55 
94.15 
94.95 
95.30 
95.65 
95.85 
96.05 
96.20 
96.35 
96.45 
96.55 
96.65 
96.75 
96.83 
96.91 
96.99 
97.06 
97.13 
97.19 
97.25 

3.90 
3.85 
3.80 
3.78 
3.75 
3.70 
3.65 
3.60 
3.55 
3.50 
3.50 
3.45 
3.40 
3.35 
3.30 
3.25 
3.20 
3.15 
3.10 
3.05 
3.00 
2.95 
2.90 
2.85 
2.80 
2.75 
2.70 
2.65 
2.60 
2.55 
2.50 

96.10 
96.15 
96.20 
96.22 
73.15 
38.30 
17.55 

9.40 
5.75~ 

3.90 
3.50 
3:00 
2.45 
1.70 
1.40 
1.10 
0.95 
0.80 
0.70 
0.60 
0.55 
0.50 
0.45 
0.40 
0.37 
0.34 
0.31 
0.29 
0.27 
0.26 
0.25 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

76.90 
42.00 
21.20 
13.00 

9.30 
7.40 
7.00 
6.45 
5.85 
5.05 
4.70 
4.35 
4.15 
3.95 
3.80 
3.65 
3.55 
3.45 
3.35 
3.25 
3.17 
3.09 
3.01 
2.94 
2.87 
2.81 
2.75 
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ğe elverişli kısmının oranı 1.30 m deki kabuklu çapa nazaran 21 cm de 
O dan başlayıp 35 cm ye kadar süratle yükselmekte ve bundan sonra 
tedrici bir seyir takip ederek 60 cm de % 89.15 e varmaktadır. 

Direklik. Gövdenin direklik kısmı olarak maden direğine, telefon 
direğine ve tel direğine elverişli kısımları mütalaa edilmiştir. Direklik 
oranının hesaplanmasında da yukarıda anlatılan yol takip edilmiş ve çi
zilen eğriden (Şekil 18) okunan değerler Tablo 16 daki yerine yazıl
mıştır. Buna göre gövdenin direklik miktarı 8.6 cm de O dan başlamak
ta, 21 cm ye kadar süratle arttıktan sonra 35 cm ye kadar yine sür
atle azalmakta ve bundan sonra yavaşca 60 m de % 5.30 a düşmektedir. 

Sanayi odunu. Sanayi odunu kısmına ait oranlar da aynı şekilde 
noktalanarak bunlara uyan doğru çizilmiş (Şekil 19) ve bundan oranlar 
okunarak Tablo 16 ya geçirilmiştir. Sanayi odunu oranı 21 cm de O dan 

60 cm de % 2.80 e kadar çıkmaktadır. 

Bunların toplamı şeklinde ayrıca, kullanacak odunun gövde içerisin
deki oranı gösterilmiş ve bunlar bir eğri halinde çizilmiştir (Şekil 20). 

c. Diğer gövde odunu 

Diğer gövde odunu adı altında gövdenin kütük kısmı ile ancak ya
kacak oduna elverişli kısmı bahis konusu edilmiştir. 402 deneme ağacına 
müsteniden yapılan hesaplamalarda bu kısırnlara ait kabuklu hacımların 
gövdenin kabuklu hacmı içerisindeki oranları kullanılmıştır. 

Kütük. Kütük odunu oranı hesaplanırken, kerestelik hesabıııda an
latılan yol takip edilmiş ve çap kademelerine göre bulunan oranlar bir 
koordine sistemine noktalanmıştır. Bu noktalara uyan eğrinin bir doğru 
olduğu görülerek bu çizilmiş (Şekil 21) ve okunan kütük odunu oranı 
değerleri Tablo 16 daki ilgili kolonuna yazılmıştır. Bunlar 4 cm de 
% 3.90 dan 60 cm de % 2.50 ye kadar azalan değerlerdir. Düşüş, ancak 
hissedilebilecek şekildedir. 

Yakacak odunu. Y akacak odun u olarak gövdenin ince uç kısımları 
ve varsa çürük kısımları alınmıştır. Buna ait oran da yukarıdakiler gibi 
hesaplanmış, çizilmiş (Şekil 22) ve tablolanmıştır (Tablo 16). Yakacak 

odunu oranı 9 cm çapa kadar aynı seviyede ve % 96 civarında gitmekte, 
9 cm den 18 cm ye kadar süratle düşmekte ve 60 cm de % 0.25 olacak 
şekilde tedricen azalmaktadır. 
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Şekil 17. Sarı~mda 1.30 m kabuidu 
~pı - kerestelik hacrm % si ilişkisi. 

dbhob-percent of sawlog volnme 
relation for Scotch pine. 
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Şekil 18. Sarıçarnda 1.30 m kabuklu 
çapı - direklik hacrm % si ilişkisi. 

dbhob-percent of pole and post volnme 
~eıation for Scotch pine. 
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Şekil 19. Sarıçaında 1.30 m kabuklu 
~pı - sanayi odunu hacmı % si ilişkisi• 

dbhob-percent of industry wood 
volnme relation for Scotch pine. 
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Şekil 21. Sarıçarnda 1.30 m kabuklu 
çapı - kütük hacnu % si ilişkisi. 

dbhob-percent of stnmp 
volume relation for Scotch pine. 

Çap- cm - Di arneter 

Şekil 20. Sarıçarnda 1.30 m kabuklu 
çapı - kullanacak o<lun ve diğer gövde 

O<lunu % leri ilişkisi. 
dbhob-percents of merchautable woo<l 

volnme and other wood volnme 
relations for Scotch pine. 

' (akacak odun hacmı - •;,- Volume of fire wood 
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Şekil 22. Sarıçarnda 1.30 m kabuklu 
çapı - yakacak odun hacrm % si ilişkisi. 

dbhob-percent of fire wood volume 
relation for Scotch pine. 



V. NORMAL KURÇLlJŞTAKİ SARIÇAM 
MEŞCERELERININ DURUMU 

A. Sarı~m. normal hasılat tablosunun yapılması 
ve elde edilen bilgiler 

ı. Takip edilen yol 

Herhangi bir ağaç türünün vücuda getirdiği ormanlarda tabiat ve 
çevre şartlarına uygun ve devamlılığı bozmayan bir işletmecilik yapabil
mek için bu ormanların kuruluşu; verimi ve gelişimi hakkında mahalli 
çalışmalarla elde edilmiş bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bilgilerin, meşcere
lerin zaman içerisinde değişen değerlerine veya diğer bir deyişle bir meş
cerenin hayat süresi boyunca arzettiği değişmelere göre ortaya konmuş 
olması lazımdır. Bunlar bilindiği takdirde ormana yapılacak silvikültürel 
miidahalelerin şekli, şiddeti ve zamanının tayininde kolaylıklar sağlan
mış, ormanın bugünkü ve gelecekteki durumu hakkında lüzumlu bilgilere 
sahip olunmak suretiyle amenajesi daha sağlam ve daha realistik olarak 
tahakkuk ettirilmiş olur. Orman işletmeciliği için lüzumlu addedilen bu 
bilgileri toplu olarak hasılat tabloları vermektedir. Fırat (14

) bu tabloları 
·tarif ederken «muayyen ağaç türlerinden müteşekkil normal meşcerele-
rin 1 hektarındaki hacım miktarlarını ve bunların artımlarını, keza ağaç 
sayısı, göğüs yüzeyi, orta boy, orta çap ve ilah gibi çeşitli faktörleri 
asli ve ara meşcere için ve genel verim olarak yaş kademelerine ve boni
tet sınıflarına göre tertiplenmiş şekilde gösteren tablolardır» demekte
dir. Bu çalışmada, sarıçam ormanlarının işletilmesinde ve bu orınanlara 
verilecek düzenin tayininde kullanılmak üzere Türkiyedeki tabii yolla 
yetişmiş ve müdahale görmemiş aynı yaşlı saf sarıçam meşcereleri için 
bir normal hasılat tablosu tanzim edilmiştir. Bilindiği üzere hasılat tab
loları lokal ve genel anlamda olmaktadır. Burada bahis konusu edilen 
tablo, bütün çalışma ınıntakasını kapsayan genel bir tablodur. Yine bi
lineceği vechile hasılat tablolarının tanzimi için gerekli materyal ya a) 
bir çok meşcerelerin birer kere veya b) bir çok meşcerelerin periyodik 
olarak bir çok kere ölçülmesiyle temin edilmektedir. Burada birinci usul
den faydalanılmış ve tablonun düzenlenmesi 135 geçici deneme sahasın
dan toplanan materyale istinat ettirilmiştir. Tablonun tanzimi bonitet
lere göre, meşcerelerin hektardaki hacmı,· hektardaki ağaç sayısı, hektar
daki göğüs yüzeyi ve orta çapı hasılat unsurlarının meşcere yaşına bağlı 

(H) FIRAT, Fehim. 1951. Orman hasılat bilgisi ders notları. lll s. (Roto baskı). 
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durumlarını teker - teker tesis etmek suretiyle olmuştur. Hesaplamada, 
daha önce memleketimizde Eraslan (1954 a), Kalıpsız (1963) ve Alem
dağ ( 1962b) tarafından uygulanan grafikal metod kullanılmıştır. Gra
fikal metodun esasını klavuz eğri yardımıyla bonitet değerlerinin tayini 
teşkil etmektedir (Chapman and Meyer, 1949). 

2. Hasılat tablosunun düzenlenmesi 

Sarıçam hasılat tablosunun tertiplenmesine başlarken ilk iş olarak 
deneme sahalarının hacımlandırılması yapılmıştır. Bunun için önce, her
bir deneme sahasında çapı ve boyu ölçülmüş bulunan 15 - 20 adet ağaca 
göre her deneme sahasının 1.30 m çapı - ağaç boyu eğrisi çizilmiş ve bu 
eğriden alınan çap ve boy değerleriyle çift girişli ağaç hacım tablosuna 
müracaat edilerek her saha için, kendine mahsus tek girişli bir hacım 
tablosu yapılmıştır. Arazideki ağaç serveti envanteri sırasında ağaçlar 
yalnız çapları ile ölçülmüş bulundukları cihetle, hazırlanan bu hacım tab
loları kullanılarak deneme sahalarındaki · ağaçlar hacımlandırılınıştır. 

Hacımlandırma 1.30 m çapı 4.0 cm ve daha büyük olan ağaçlar için ya
pılmıştır. 

Deneme sahaları hacımlandırıldıktan sonra tablonun en önemli kıs
mını teşkil edecek olan hasılat unsurlarının hesaplanmasına geçilmiştir. 
Bunlar asli meşcerenin hektardaki hacmı, hektardaki ağaç sayısı, hektar
daki göğüs yüzeyi ve orta çapıdır. Bu unsurların tablo değerleri yaşın 
bir fonksiyonu olarak her 3 bonitet sınıfı için hesaplanmıştır. Yuh:arı
da da belirtildiği veçhile bu hesaplamalar klavuz eğriden faydalanarak 
yapılmıştır. Bunun için de önce herbir hasılat unsurunun klavuz eğrisi 
çizilmiştir. Herhangi bir hasılat unsurunun veya meşcere karakteristi
ğinin klavuz eğrisi hesaplanırken bütün deneme sahaları 10 ar yıllık yaş 
katagorilerine tevzi edilerek bunların yaş ortalamaları ve bahis konusu 
hasılat unsuru ortalamaları alınmış ve bu değerler bir koordine siste
mine taşınarak bunlara en iyi uyan eğri çizilmiştir. Burada misal olarak 
meşcere hacmı klavuz eğrisi verilmiştir (Şekil 23). 

Klavuz eğriler böylece elde edilip bunlardan, gereken meşcere yaş
ıarına ait meşcere karakteristikleri değerleri okunduktan sonra bunlar 
arasındaki ilişkiler tetkik edilmiştir. Bunun sebebi, ilişkiler arasında 

büyük düzensizlilder mevcut bulunduğu takdirde, değerlendirmeleri 

ileri safhalara götürdükten sonra bunların tashihine gitmemek ve işi baş
langıçta halletmek olmuştur. Bununla beraber, aşağıda anlatılacağı üzere, 
klavuz eğriler arasında tam bir uygunluk sağlanamamış olduğu halde bun
ların sağlanması cihetine gidilmemiş ve küçük farklılıkların mevcudiyeti 
kabul edilerek bununla yetinilmiştir. Bu hususta Meyer (1953) in «bir 
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Şekil 23. Meşcere hacmı klavuz eğrisi. 

Guide curve of stand volume. 
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meşcere karakteristiğinin ortalama değerlerinin seyri diğer bir meşcere 
karakteristiğinden istihraç edilemez. Muhtelif karakteristikler kendi 
özellikleri içerisinde bonitet indeksi ve yaş ile korelasyona sahiptirler ve 
belli bir karakteristiğin ortalama kıymetleri ile bonitet indeksi ve yaş 
arasındaki doğru ilişkileri ancak deneme sahalarının orijinal materyali 
sağlayabilir. Asli donelerin yetersizliğinden doğacak büyük hataların · 
veya eğrilerin makul addedilmeyecek seyirlerinin bu tarzda hertaraf 
edilebilmesine rağmen, yukardaki esas sebepten dolayı, muhtelif meşce
re karakteristiklerinin tevzin edilmiş eğrileri arasında çapraz kontroller 
yapılamaz veya yapılmamalıdır» şeklindeki görüşüne uyulmuştur. 

Dört klavuz eğri arasında araştırılması düşünülen ilişkiler şunlar
dır : a) meşcerenin hektardaki ağaç sayısı, hektardaki göğüs yüzeyi 
ve orta çapı arasındaki ilişki, b) meşcerenin hektardaki ağaç sayısı, hek
tardaki ağaç hacmı ve orta ağaç hacmı arasındaki ilişki. 

Malum olduğu üzere ve evvelce de izah edildiği gibi, bir meşcerede 

G (1) 
r./4 
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eşitliği mevcuttur. Buradaki birinci çarpan, K ile ve D nin üssü, b ile 
gösterilirse eşitliğin logaritmik ifadesi 

log N = log K-b log D (3) 

şeklinde, bir doğrunun denklemi halini alır. Şimdi demek oluyor ki şayet 
hektardaki ağaç sayısı, hektardaki göğüs yüzeyi ve meşcere orta çapı 
arasındaki ilişki meşcerenin belirli yaşları için daha önceden kurulmak 
suretiyle klavuz eğriler geçirilecek olursa bu eğrilerden alınacak orta 
çap ve ağaç sayısına ait değerler logaritmik kağıt üzerinde bir doğru 
olarak tezahür edecektir. Halbuki burada olduğu gibi, aralarında bu iliş
ki kurulmaksızın çizilen klavuz eğrilerden okunan ağaç sayısı ile orta çap 
kıymetleri logaritmik olarak noktalandığında nasıl bir durum hasıl ola
cağı bilinememektedir. Eğer bu noktalamadan, doğruya çok yakın bir çiz
gi elde edilecek olursa, ilişkisiz tesbit edilmiş olmalarına rağmen klavuz 
eğrilerden okunan ağaç sayısı ve orta çap ve. dolayısiyle göğüs yüzeyi de
ğerlerinin isabetli değerler olduğu sonucu ortaya çıkmış olacaktır. Bu gö
rüşle hareket edilerek hektardaki ağaç sayısı ve orta çap klavuz eğrilerin
den 10 ar yaş için okunan kıymetler (Tablo 17) noktalanmış ve doğruya 
yakınlık derecesi tatmin edici bulunmuştur (Şekil 24). Şekle dikkat edi
lecek olursa doğrudan ayrılmalar bilhassa genç yaşlarda ve dolayısiyle 
küçük orta çaplı meşcerelerde vaki olmaktadır. 

Tablo 17. Hasılat tablosu klavuz eğrileri arasımlaki ili5kiııiu araştırılınasında 
logaritmik kağıtlara noktalanmali üzere çıkarılnuş <leğerler. 

Valnes to be plotte<l on logaritlmıic papers for checking on relations 
betıveen the guide curves of yield table. 

Klavuz eğrilerden alınan - Taken from guide curves 

Yaş Hektardaki ağaç Orta çap Hektardaki Orta ağaç 
sayısı hacım hacmı 

Age Trees per hectare Average diameter Volume per Average tree 
hectare volume 

adet- number cm m3 m3 

20 8445 2.2 123.000 0.015 
30 7140 5.0 222.000 0.031 
40 5865 8.1 296.000 0.050 
50 4720 11.0 355.000 0.075 
60 3730 14.0 410.000 0.111 
70 2900 16.9 460.400 0.159 
so 2210 19.7 506.400 0.229 
90 1645 22.7 545.000 0.331 

100 1240 25.4 573.500 0.463 
110 970 27.8 592.500 0.611 
120 soo 29.8 605.600 0.757 
130 695 31.4 614.700 0.884 
140 640 32.6 620.700 0.970 
150 600 33.6 625.400 1.042 
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Yine bilindiği üzere, bir meşcerede ağaç sayısı N, meşcere hacmı V 
ve orta ağaç hacmı v arasında 

N=V/v 

veya daha genel olarak 

N=V. - 1- (16) 
vb 

ilişkisi vardır. Bunun logaritmik ifadesi ise 

log N = log V- b log v (17) 

dir. Burada da, yine yukarıdaki mülahazalarla denebilecektir ki arala
rında bağıntı kurulmaksızın geçirilmiş ağaç sayısı ve meşcere hacmı 
klavuz eğrilerinin değerleri logaritmik kağıtta doğruya ne kadar yakın 
bir çizgi arzederse bu eğriler o kadar isabetli şekilde çizilmiştir. Şekil 25 
bu uygunluğun güvenilir durumda olduğunu göstermektedir. Sapma
lar yine küçük yaşlardaki uçta vaki olmuştur. Logaritmik noktalamada 
kullanılan v değerleri, klavuz eğri hacmının aynı yaştaki klavuz eğri 
ağaç sayısina bölümü ile elde edilmiştir. 

Klavuz eğriler çiziminin tatminkar olduğu böylece tebeyyün ettik
ten sonra, bunların herbirinden faydalanmak suretiyle kendi hasılat un
suruna ait bonitet eğrilerinin geçirilmesine çalışılmıştır. Bu iş bütün ha
sılat unsurlarının hesabında aynı şekilde yapılmış bulunduğu cihetle 
burada yalnız, örnek olarak, meşcere hacmı bonitet eğrilerinin geçiriliş 
şeklinden bahsedilecektir. Bunun için Standart Ayrılışa dayanan metod
dan faydalanılmış ve şu yolda hareket edilmiştir (Bruce and Schumac
her, 1950; Meyer, 1953; Eraslan, 1954a ve 1959; Alemdağ, 1962b; Kalıp
sız, 1963): 

1. Her deneme sahasının, gerçek hacmı ile meşcere hacmı klavuz 
eğrisinden deneme sahasının yaşına göre okunan hacmı arasındaki fark 
+veya- olarak hesaplanmış ve bunların kareleri alınmıştır., 

2. Her yaş katagorisi için, o yaş katagorisine isabet eden deneme 
sahalarının hacımlar farkı kareleri ve SD = V "'i. (x2

) /n denklemi vasıta
sıyla hacım Standart Ayrılışı hesaplanmıştır., 

3. Bu Standart Ayrılışlar yaş katagorisinin yaş ortalamasına göre 
noktalanmış, bu noktalardan meşcere hacmı Standart Ayrılışı eğrisi 

(Şekil 26) geçirilmiş ve bu eğriden herbir deneme sahası için, yaşlara 
göre, Standart Ayrılışlar okunmuştur., 

4. Herbir deneme sahasının, 1 inci maddede bulunan hacım farkı 
bu deneme sahası için meşcere hacmı Standart Ayrılışı eğrisinden oku-
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nan değere bölünmek suretiyle + veya -- olarak, meşcere hacmı Stan
dart ünitesi (SU) hesaplanmıştır., 

5. Herbir deneme sahasının bonitet indeksi değeri veya diğer bir 
deyişle 100 yaşındaki üst boyu hesaplanmıştır. Bunun için herbir de
neme sahasının üst boyu bonitet klavuz eğrisindeki aynı yaşa ait üst 
boya bölünmüş ve böylece bulunan tahvil faktörü ile klavuz ·eğrinin 100 
yaşındaki boyu çarpılmıştır. Mesela yaşı 22 ve üst boyu 6.58 m olan bir 
deneme sahasının bonitet indeksi (6.58/6.15) 23.50 = 25.15 m olarak 
bulunmuştur., 

6. Deneme sahaları ait oldukları bonitet sınıfları içerisinde topla
narak bunların bonitet indekslerinin aritmetik ortalaması ve Standart 
ünitelerinin cebrik toplamlarının ortalaması alınmıştır., 

7. Bu ortalamalar grafiklenmiş (Şekil 27) ve böylece meydana ge
len meşcere hacmı Standart ünitesi doğrusundan her 3 bonitet sınıfının 
bonitet indeksleri olan 17.50 m, 23.50 m ve 29.50 m için Standart ünite
ler okunmuştur., 

( Meşcere hacmı Standart Ayrılışı - m3 

1 Standard deviation of stand vo!ume - m3 

200 ' 
ı\ 

ı ~· 
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Şekil 26. Meşcere hacmı Standart Şekil 27. Meşcere hacını Standart 
Ayrılışı eğrisi. Ünitesi doğrusu. 

Standard <leviation curve of stand volume. Standard uııit line of stand volnme. 

8. Herbir bonitet sınıfı için böylece bulunan Standart ünite, meş
cere hacmı Standart Ayrılışı eğrisinden her 5 yaş için okunan Standart 
Ayrılışlarla, Standart ünitenin işaretine sadık kalınarak çarpılmıştır., 

9. Bu şekilde her bonitet sınıfının muhtelif yaşları için elde edilen 
+veya- işaretli SU.SD değerleri meşcere hacmı klavuz eğrisinden aynı 
yaşlar için okunmuş bulunan değerlere cebrik olarak ilave edilmek sure-
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tiyle bonitet sınıflarından herbirinin, meşcere yaşıarına göre meşcere 
hacımları değerlerine vasıl olunmuştur. 

Bu yolda hareket edilerek her 3 bonitet sınıfı için 5 er yaş farklarla 
elde edilen hektardaki hacım, hektardaki ağaç sayısı, hektardaki göğüs 
yüzeyi ve orta çap kıymetleri, hasılat tablosunun asli meşcereye ait kıs
mındaki ilgili kolonlarına geçirilmiştir. Asli meşcerenin üst boyu, iyi, 
orta ve fena bonitetlerin bonitet indeksi eğrilerine göre herbir yaş için 
evvelce hesaplanmış bulunan değerler (Tablo 2) olarak alınmış ve tab
Ionun ilgili kolonuna yazılmıştır. 

Bundan sonra hasılat tablosunu tamamlayıcı unsurlar hesaplanmış
tır. Bunlar sırasıyla şöyle yapılmıştır : 

1. «Ayrılan meşcerenin hacmı», arazi ölçmeleri sırasında deneme 
sahalarında ayrılan ıneşcere olarak tesbit edilmiş bulunan donelerden fay
dalanmak suretiyle hesaplanmıştır. Bu maksatla bir kaç yol denenmiş ve 
netice itibariyle aşağıda anlatılan şekilde karar kılınmıştır. Malum oldu
ğu üzere hasılat tabloları tanziminde ayrılan meşcere hacmı ancak, daimi 
deneme sahalarında yapılan muntazam ve devamlı bakım tedbirleriyle 
çıkarılmış miktara göre doğrudan doğruya ve şüphesiz gerçek olarak 
tayin edilebilmektedir. Geçici deneme sahalarına istinat ettirilmek sure
tiyle kısa bir süre içerisinde tertiplenen hasılat tabloları için ayrılan meş
cere hacmı kesin olarak tayin edileınemekte ve bir takım arazi ölçmele
rine dayanılarak makul ve mantıki yolları kullanan hesaplamalarla veya 
tahminlerle elde edilmektedir. Burada, herbir bonitetin, tabii gövde ay
rılması ile meşcerelerden uzaklaşan ayrılan meşcere hacınma ulaşılmak 
üzere şu yol takip edilmiştir : a) Deneme sahalarının herbirinde ayrılan 
meşcere olarak tesbit edilmiş bulunan ağaçların toplam göğüs yüzeyine 
göre ayrılan meşcere aritmetik ortalama göğüs yüzeyi ve buradan da ay
rılan meşcere orta çapı hesaplanmıştır., b) Bu çaplar aynı deneme sa
halarının asli meşcere orta çaplarına oranlanmış, bütün deneme sahaları 
topluca mütalaa edilmek suretiyle bu oranlar meşcere yaşına göre nok
talanmış ve çizilen eğriden her 5 yaş için değerler okunmuştur (Tablo 
18) . ,c) Bonitetlere göre, hasılat tablosundaki herbir yaşa ait orta çap
lar bu oranlarla çarpılarak ayrılan meşcerenin orta çapı bulunmuş ve bu, 
ayrılan meşcere orta ağacının çapı olarak alınmıştır. , d) Şekil 10 dan bu 
çaplara tekabül eden ağaç boyları okunmuş ve bunların % 75 i alınarak 
ayrılan meşcere orta ağacının boyu elde edilmiştir. Zira bu orta çapa ait 
boy, normal gelişimli meşcerelerde bu meşcerelere ait materyale göre çi
zilmiş bulunan meşcere boy eğrisinden alınabilir. Lakin alt ve ezilmiş 
vaziyetteki ağaçlarda bu orta çapı haiz ağacın boyu mutlaka normal boy
dan - yahut asli meşcereyi teşkil eden ağaçların boyundan - kısa ola-
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Tablo 18. Ayrılan meşcere orta çapının a.<;li meşcere orta çapına oram. 

Meşcere 
yaşı 

Stand age 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

Ratio of average diameter of removed staml to average 
diameter of maiıı stand. 

Çaplar oranı M eşeere Çaplar oranı M eşeere 
yaşı yaşı 

Ratio of Stand age Ratio of Stand age 
diameters diameters 

% % 

34.7 65 50.5 110 
35.9 70 50.4 115 
37.2 75 49.6 120 
38.6 80 48.4 125 
40.4 85 47.2 130 
42.4 90 46.1 135 
44.7 95 45.0 140 
47.6 100 44.0 145 
49.7 105 43.0 150 

Çaplar oranı 

Ratio of 
diameters 

% 

42.0 
41.1 
40.3 
39.5 
38.9 
38.3 
37.7 
37.2 
36.7 

caktır. Bu kısalık, arazi müşahadelerimize gö~e '% 25 kabul edilmiştir. , 
e) Bulunan bu çapa ve boya göre, 10 numaralı denklem vasıtasıyla, ha
sılat tablosunun herbir yaşına ait ayrılan meşcere orta ağacının hacmı 
hesaplanmıştır., f) Herbir bonitet için, ayrılan meşcerenin ağaç sayısı 
olarak, hasılat tablosundan müteakip yaşlara ait ağaç sayıları arasındaki 
farklar alınmıştır., g) Bu sayılada ayrılan meşcere orta ağacının hacmı 
çarpılmak suretiyle ayrılan meşcerenin hacmı hesaplanmış, bu değerler 
noktalanarak normal addedilemeyecek bazı iniş ve çıkışlar tesviye edil
dikten sonra hasılat tablosuna kanacak değerlere ulaşılmış ve bunlar tab
lonun 7 nci kolonuna yazılmıştır. Tabloya dikkat edilecek olursa 70 yaş 
civarına kadar en fazla ayrılmanın iyi ve az ayrılmanın fena bonitet
ler de vaki olduğu ve bu yaştan sonra ise bunun aksi zuhur ettiği görüle
cektir ki bu hal bu tarz bir hesaplama metodunun kaçınılması ve düzel
tilmesi mümkün olmayan bazı sonuçları olarak kabul edilmek gerekir. 

2. Meşcerenin «yıllık cari hacım artımı» bulunurken a) meşcerenin 
5 er yıl fasılalı herhangi bir yaşındaki asli meşcere hacınma o yaştaki 
ayrılan meşcere hacmı eklenmiş, b) bundan,. bir evvelki yaşa ait asli meş
cere hacmı çıkarılmış, c) kalan miktar 5 e bölünmüş ve sonuçlar tablonun 
8 inci kolonuna konmuştur. Zira, hasılat tablosunda a2 yaşındaki bir asli 
meşcerenin hacınma V2, bir evvelki yaştaki asli meşcerenin hacınma Vı, 
a2 yaşındaki yıllık cari hacım artırnma z2 ve a2 yaşındaki ayrılan meş
cere hacınma v2 deyecek olursak 

v2 v2- Vı 
Z2 = 

5 
olacaktır (Wiedemann- Schober, 1957; Fırat, 1962). Bütün bonitetlerin 
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cari artımında bazı iniş ve çıkışlar ve gayrimuntazam bir seyir müşahade 
edilmektedir ki bunlar yıllık cari hacım artımının dayandırıldığı ayrılan 
meşcere hacmının hesaplanma tarzından doğmaktadır. 

3. 1vieşcerenin «yıllık cari hacım artımı % si» bulunurken herbir 
yaşa ait yıllık cari hacım artımı tablodaki asli meşcere hacınma bölün
müş ve elde edilen değerler tablonun 9 uncu kolonuna geçirilmiştir. 

4. «Ayrılan meşcerenin hacım toplamı» bulunurken bütün yaşlara 
ait ayrılan meşcere hacımları üstüste eklenmiş ve tablonun 10 uncu 
kolonuna kaydedilmiştir. 

5. «Genel hasılat hacmı» bulunurken herhangi bir yaştaki ayrı
lan meşcerenin hacım toplamı aynı yaştaki asli meşcere hacınma il§.ve 
edilmiş ve tablonun ll inci kolonuna yazılmıştır. 

6. «Ayrılan meşcere toplamının oranı» bulunurken herhangi bir 
yaştaki ayrılan meşcererıjn hacım toplamı aynı yaştaki genel hasılat 
hacınma bölünmüş ve tablonun 12 nci kolonuna geçirilmiştir. 

7. «Asli meşcerenin ortalama hacım artımı» bulunurken herhangi 
bir yaştaki asli meşcere hacmı ait olduğu yaşa bölünmüş ve tablonun 
13 üncü kolonuna konmuştur. 

8. «Genel hasılatın ortalama hacım artımı» bulunurken herhangi 
bir yaştaki genel hasılat hacmı ait olduğu yaşa bölünmüş ve tablonun 
14 üncü kolonuna kaydedilmiştir. 

Bu hesaplamaların ikmalinden sonra, elde edilen değerler biraraya 
toplanmak suretiyle tabii yolla yetişmiş ve müdahale görmemiş aynı yaş
lı saf sarıçam meşcereleri için düşünülen normal hasılat tablosu ter
tip ve tanzim edilmiştir (EK III). Hasılat tablosunda verilmiş bulunan 
bütün değerler 1 hektardaki değerler olup 1.30 m çapı 4.0 cm ve daha 
büyük olan ağaçlar içindir. Hacımlar, kütük hacmı da dahil olmak üze
re kabuklu gövde hacmıdır. 

Bundan sonra tablonun hasılat unsurlarından bir çoğu, umumi tan
dansları hakkında daha müessir bir fikir edinebilmek için eğriler halin
de gösterilmiştir ki bunlar asli meşcerenin hektardaki hacmı (Şekil 28), 
hektardaki ağaç sayısı (Şekil 29), hektardaki göğüs yüzeyi (Şekil 30), 
orta çapı (Şekil 31), yıllık cari hacım artımı (Şekil 32) ve genel hasılat 
hacmı (Şekil 33) eğrileridir. Asli meşcerenin üst boyu eğrileri bonitet
le ilgili balıiste daha önce verilmiştir (Şekil 7). 

Hernekadar tertip şekilleri, ait bulundukları ağaç türleri, yapıldık
ları bölgenin yetişme muhiti şartları ve istinat ettirildikleri meşcerelerin 
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Şekil 30. Sarıçam normal hasılat tablosu 
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yiel<l table. 

Şekil 31. Sarıçam normal hasılat 
tablosu meşcere orta çapı. 

Average stand <liameter of Scotch pin e 
normal yiel<l table. 

bakım müdahaleleri değişik olmakla beraber yine de ,bir ;fikir vermesi 
bakımından burada ayrıca, Türkiye sarıçam normal hasılat tablosunun 
orta bonitete ait bazı değerlerini memleketimize, Almanyaya ve Fransaya 
ait 3 çam türü hasılat tablosu değerleriyle karşılaştıran eğriler çizil
miştir (Şekil 34). Mukayesede kullanılan diğer hasılat tabloları Almanya 
sarıçam (Wiedemann- Schober, 1957), Türkiye kızılçam (Alemdağ, 

1962b), Türkiye karaçam (Kalıpsız, 1963) ve Fransa sarıçam (Decourt, 
1965) hasılat tablolarıdır. Yalnız, meşceredeki ağaçların ölçülmesi 
Wiedemann - Schober'in ve Decourt'un tablolarında 7 cm den, Alemdağ'ın 
tablosunda 8 cm den ve Kalıpsız'ın tablosunda 4 cm den başlamakta
dır. Wiedemann - Schober'in ve Decourt'un tabloları hektardaki kabuk-
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lu kalınodun hacmını, Alemdağ'ın ve Kalıpsız'ın tabloları kabuklu göv
de hacmını vermektedir. Ayrıca, Wiedemann- Schober'den alınan de
ğerler mutedil aralamaya tabi tutulmuş ve Decourt'tan alınan değerler 
dikim yoluyla yetiştirilip çeşitli derecelerde bakım müdahaleleri gör
müş meşcerelere ait bulunmaktadır. Buna mukabil, bir kere daha hatır
latmak yerinde olur ki, Türkiye sarıçam normal hasılat tablosunda ise 
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değerler 4 cm den itibaren verilmiş ve tablonun istinat ettirdiği meşcereler 
kendi - kendine yetişmiş ve hayatları boyunca hiçbir bakım müdahalesine 
tabi tutulmamıştır. Mukayeselerde bu hususların gözönünden uzak bulun
durulmamasılazımdır. 

Hasılat tabloları herhangi bir ağaç türünün gelişim ortalamalarını 
irae ettiğine göre hazırlanan sarıçam hasılat tablosuna ait eğriler tet
kik edilecek olursa görülecektir ki : 

1. Normal kuruluştaki sarıçam meşcerelerinin ağaç serveti hacmı 
her 3 bonitette birbirine paralel bir gelişme arzetmektedir. Asli meşcere
nin hacmı ilk yıllarda süratle yükselmekte, 100 - 110 yaşları civarında 
hızını kaybederek artmasına tedrici olarak devam etmektedir. Herhangi 
bir hacının iktisabında yıllar fena bo nitete doğru artmaktadır.· Mesela 
500 m3 /ha hacım iyi bonitette 66, orta bonitette 78 ve fena bonitette 108 
yaşlarında husule gelmektedir. Türkiyedeki normal sarıçam meşcereleri~ 
nin asli hacımları orta bonitette, Avrupa sarıçamlarına nazaran çok daha 
fazla bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye sarıçam meşcerelerinin müdahale 
görmemiş meşcereler olmasından dolayıdır. Türkiyedeki normal karaçam 
meşcerelerinin ağaç servetleri ile sarıçam ağaç servetleri arasında çok 
büyük bir yakınlık mevcut görünmektedir. 

2. Hektardaki ağaç sayıları pek yükseklerden başlamakta ve şiddet
le azalarak takriben 95 - 100 yaşlarından sonra tedrici bir şekilde devam 
etmektedir. Pek ileri yaşlarda birbirine oldukça yaklaşan bonitet eğrileri 
orta yaşlarda birbirlerinden ayrılmaktadır. Aynı sayıdaki ağacı ihtiva 
eden meşcerelerin bonitet yaşları arasındaki farklar değişik bulunmakta
dır. Bilfarz, hektarında 1500 ağaç bulunan bir meşcere iyi bonitette 65, 
orta bonitette 95 ve fena bonitette 114 yaşını göstermektedir. Bu meşcere
lerde gövde ayrılması ve azalması süratle vaki olmakta ve 20 ile 150 yaş
ları arasındaki ölüm oranı iyi bonitette % 96.4 e, orta bonitette % 92.6 ya 
ve fena bonitette % 89.1 e ulaşmaktadır. Ağaç sayıları genellikle yüksek 
gözüküyorsa da bunun sebeplerini yukarıda izah edildiği tarzda kabul et
mek yani çalışmanın istinat ettirildiği meşcerelerin tabiatın sık olarak ye: 
tiştirdiği ve dokunulmamış normal kuruluştaki meşcereler olmalarında 

aramak lazımdır. Saatçioğlu (1954), <<memleketimizde tabiat oı·manların
da genç ve orta yaşlı sarıçam meşcerelerinin çok sık yetiştikleri bir çok 
yerlerde müşahade edilebilir» demektedir. Nitekim kendisinin (1954) Bo
lu ınıntakasında yaptığı bazı tesbitiere göre sarıçam meşcerelerinde hek
tardaki ağaç sayılarının 20 yaşında 42500 adetten 115 yaşında 1100 adede 
kadar değiştiği görülmektedir. Maamafih sarıçam normal hasılat tablo
sunda, 4.0-7.9 cm çaplara ait ağaç sayıları düşüldüğü takdirde geri kalan 
ağaç sayılarının pek yüksek olmadıkları da görülecektir. Avrupa sarıça· 



M~$eenmirı yıilık eari haeım .l~hmı • m1 

{Current annua\ volum~ ırıeremenl of lhe stand .mJ 
ıo;----··--··-r-······-··-~--,.---------·-···-ı 

IS 

10 

6000 

;,()QO 

.;ooo 

30 3000 

2000 

1000 

:l 

~ \" '' '! 
:\ 

ws\ , 

\ ~ 
' 
' 

' ' u 1 \ 

\ \ 
i 
ı ' 
i \ i 
i \i 
i \ f 

A\i \! 
~ ,--· 
1 [, 

\ i'\, 1., \ 

\l~,'',,,'',,,r:·~·····-.............. . 
i ~=:ı-~::·=--~~-~Jo~-I--J 100 

Şekil 34. Saxıçam normal hasılat tablosunun orta bonitete ait bazı değerlerinin diğer tablolarınlülerle mtıl{ayesesi. 
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mına ait ağaç sayıları daima Türkiye sarıçamlarınınkinden az bulunmakta
dır. Bu fark genç ve yaşlı meşcerelerde azalmakta, buna mukabil 45 - 100 
yaşındaki meşcerelerde artmaktadır. Bu farklılık, Avrupa sarıçam meş
cerelerinde muntazam müdahalelerin yapılmış olmasından ve bir de bizim 
ölçmelerimizde 4.0 cm çaptan başlanılmasından doğmuştur. Karaçam ağaç 
sayıları da sarıçarndan az olmakla beraber ona yakın bir durum arzetmek
tedir. 

3. Hektardaki göğüs yüzeyi ilk yaşlarda birbirine çok yakın değerler 
arzetmekte, 75 yaşına kadar hızlı bir gelişim göstermekte ve bundan sonra 
tedrici bir şekilde seyrederek takriben 110 - 120 yaşlarında azami bir de
ğer kazandıktan sonra düşmektedir. 50 m2 /ha bir göğüs yüzeyi iyi boni
tette 51 yaşında, orta bonitette bundan 10 yıl sonra ve fena bonitette ise 
daha 19 yıl sonra husule gelmektedir. Bu, fena bonitette göğüs yüzeyi 
gelişiminin daha yavaş vaki olduğunu göstermektedir. 100 yaşındaki bir 
meşcerede göğüs yüzeyinin 1 hektarlık saha içerisindeki oranı her üç bo
nitet sınıfında sırasıyla % 0.57, % 0.54 ve% 0.51 kadar olmaktadır. 

4. Meşcerenin orta çap değerleri düşük gözükmektedir. Bu, çap ölç
mesinin 4.0 cm den itibaren başlamış olmasından ötürüdür. Orta çap ge
lişimi takriben 125 - 130 yaşına kadar muntazam bir şekilde artış göster
mekte ve bu yaşlardan sonra biraz yavaşlamaktadır. Bonitetler arasındaki 
farklılık ilk yaşlardan itibaren hissedilir şekilde başlamakta ve artarak 
devam etmektedir. Aynı meşcere orta çapı her 3 bonitette de aşağı- yu
karı eşit yıl aralıklarıyla iktisap edilmektedir. Mesela 25 cm orta çapı 
iyi bonitetteki meşcereler 79 yaşında, orta bonitettekiler 97 yaşında ve 
fena bonitettekiler 123 yaşında husule getirmektedirler. Almanya sarı
çamlarına nazaran, orta bonitetteki orta çap gelişimi pek az fark göster
mektedir. Bu durum memleketimizdeki sarıçam meşcerelerinde çok sayıda 
ağaç bulunmasına rağmen orta ağaç göğüs yüzeyinin, muntazam aralama 
müdahaleleri görmüş ve dolayısiyle az sayıda ağaç ihtiva eden Almanya 
sarıçam meşcerelerinin orta ağaç göğüs yüzeyine yakın değerler taşımak
ta olmasından doğmaktadır. Fransa sarıçam meşcerelerinin orta çapları 
diğerlerinin üstünde gözükmektedir. Türkiye karaçaroları ile sarıçaroları 
arasında meşcere orta çapı yönünden, ilk ve son yaşlar müstesna, bir fark 
yok gibidir. 

5. Türkiye sarıçamlarının genel hasılatı. yine diğer hasılat tablola
rına nazaran yüksek görünmektedir. Ancak Fransa sarıçaroları ve Tür
kiye karaçaroları ile ar.ada bir yakınlık bulunmaktadır. 

6. Ayrılan meşcerenin hacmı da diğerine nazaran oldukça yüksek
. tir. Bu, meşcerede esasen fazla sayıda bulunan ağaçların, normal ve mun
tazam bir teknik müdahale yapılamaması yüzünden tabii yolla ve fazla 
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miktarda ayrılmakta bulunduklarını ifade etmektedir. Yalnız, Türkiye ka
raçam meşcereleriyle de arada bir farklılık bulunmaktadır. Fransa sarı
çarnlarında ayrılan meşcere hacmı en yüksek değerleri taşımaktadır. Ay
rılan meşcere hacmı toplamının genel hasılat içerisindeki oranı, orta bo
nitetli 120 yaşındaki bir meşcere esas alındığı takdirde, Türkiye sarıçaru
tarında 'o/o' 31.5, Almanya sarıçamlarında % 47.2 ve Türkiye karaçamla
rında % 19.4 dür. 

7. Meşcerelerin yıllık cari hacım artırnlarının m 3 olarak ifadelerin
de, Türkiye sarıçamlarının, 105 yaşına kadar, diğerlerinden fazla değer
ler ihtiva ettiği görülmektedir. Bunun, meşcerede mevcut ağaç servetinin 
yüksekliğinden ileri geldiği tahmin edilmektedir. Yalnız 30 ile 70 yaşları 
arasında Fransa sarıçamlar;ı daha yüksek kıymetler taşımaktadır. Al
manya sarıçamı, Türkiye karaçamı ve kızılçamı birbirine yakın değerler 
arzetmektedir. 

8. Meşcerenin genel ortalama hacım artımı da Almanya sarıçarnın
dan yüksek değerler göstermekte ve fakat Fransa sarıçamı ile Türkiye 
karaçarnma yakın bulunmaktadır. 

3. Hasılat tablosunun doğrululr derecesi 

Hasılat tabloları geniş bir saha için yapıldıklarından ait oldukları 
ağaç türünün ortalama gelişimlerine ait değerleri vermektedirler. Bun
ların tanziminde hernekadar yetişme muhiti farkları nazarı itibare alın
makta ise de yine de ortalama ölçüler kullanıldığı cihetle herhangi bir 
orman parçasının mevki, iklim ve toprak özelliklerinden ötürü hasılat 
tablotarına nazaran çok değişik görünüşler arzedebileceği tabiidir. Şu 
hususu da gözönünden uzak tutmamak gerekir ki hasılat tablosu tanzi
minin istinat ettirildiği meşcereler aslında, meşcereler içerisinde genel
likle 1000 metrekare civarında bulunan çok küçük meşcere parçaları veya 
noktalarıdır. Ve bunlar hiç şüphesiz meşcere yaşı ve kuruluşu bakımın
dan etraflarına nazaran kuvvetli bir homojenite arzeden yerlerdir. O iti
barla hasılat tablolarının çeşitli yerlerdeki uygulamalarında tablo değer
lerinden bazı ayrılmaların mevcut olacağını kabul etmek lazımdır. Bu
rada, tabii yolla yetişmiş aynı yaşlı normal saf sarıçam meşcerelerine 
ait hasılat tablosunun ne gibi hataları ihtiva ettiğinin bilinmesi husu
sunda bazı matematik- istatistik ölçüler verilmek istenmiştir. Bunlar, 
ağaç hacım tablosunun kontrolü bahsinde izah edilen Standart Hata (9

), 

Toplam Fark (11
) ve Ortalama Ayrılış (1 2

) tır. Hesaplanışlarında aynı 

yol takip edilmiş ve fakat bu iş tablonun bütün hasılat unsurları için 
değil de sadece, diğerlerine nazaran daha çok müracaat edilen asli meş
cere hacmı için yapılmıştır .. Diğer karakteristikler için bulunacak so
nuçların da bunlara yakın zuhur edeceği _tahmin edilmektedir. 
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Sarıçam hasılat tablosunun asli m~şcere hacmı için bulunan bu de-
ğerler şöyledir : 

Standart Hata 
Toplam Fark 
Ortalama Ayrılış 

=% + 32.35 
=%- 3.35 
=% 25.82 

Demek oluyor ki, ölçme yapılan bir meşcerenin gerçek hacmı 2/3 
ihtimalle, kendisi için hasılat tablosunun verdiği hacımdan, gerçek hac
ının ancak '% 32.35 i kadar inhiraf edebilmekte; hasılat tablosu bütün 
yani toplu olarak :% 3.35 kadar düşük sonuç vermekte ve herhangi bir 
yerdeki toplu gerçek kıyınet tablonun aynı yer için verdiği toplu kıy
ınetten ortalama olarak % 25.82 kadar ayrılabilmektedir. 

B. Hasılat tablosunu tamamlayıcı tablolarm yapılması 

1. İnce ~aplı ağa~ların durumu 

Daha önce de belirtildiği vechile sarıçam normal hasılat tablosu 
göğüs hizas;ı çapı 4.0 cm ve daha büyük olan ağaçlara ait değerleri ih
tiva etmektedir. Halbuki tatbikatta çoğu hallerde 8.0 cm çaptan aşağı
daki değerlerle meşgul olunmamaktadır. O itibarla bu gibi tatbiki çalış
malarda hasılat tablosundan faydalanılabilmesi için 1.30 m çapı 4.0 cm 
den 7.9 cm ye kadar olan ağaçların normal kuruluş arzeden aynı yaşlı saf 
sarıçarp meşcereleri içerisindeki oranlarının bilinmesi lazım gelmekte
dir. Burada, bu çap aralığındaki ağaçlara ince çaplı ağaçlar tabir edil
miş ve bunların hacım, ağaç sayısı ve göğüs yüzeyi durumları incelenmiş
tir. Ayrıca, pratikte yararlı olacağı düşüncesiyle 1.30 m çapı 8.0 cm ve 
daha büyük olan ağaçlara ait meşcere orta çapı hesaplanmıştır. 

İnce çaplı ağaçlara ait hesaplamalar yapılırken herbir bonitet kendi 
içerisinde mütalaa edilerek 1) deneme sahaları yaş katagorilerine tevzi 
edilmiş, 2) her deneme sahasındaki ince çaplı ağaçların bahis konusu 
hasılat unsurunun toplamı bulunmuş, 3) bu toplam deneme sahasının 
aynı hasılat unsuruna ait toplamına oranlanmış ve 4) bu oranların yaş 
katagorisi içerisindeki aritmetik ortalaması alınarak bunlar yaşa göre 
noktalanmıştır. Bilahare herbir bonitet sınıfı için, bu noktalara uyan 
eğriler geçirildikten sonra bunlardan, ince çaplı ağaçlara ait hasılat un
surlarının toplam meşcere içerisindeki % değerleri okunmuştur. İnce 

çaplı ağaçların meşcere hacmı içerisindeki oranlarına ait bonitet eğri
leri Şekil 35 de, ağaç sayıları için olan eğriler Şekil 36 da ve göğüs yü
zeyi eğrileri Şekil 37 de görülmektedir. Dikkat edilecek olursa bunların 
hepsi de çok küçük yaşlarda :% 100 den başlamakta ve çok süratle düş
tükten sonra ileri yaşlarda O a varmaktadır. Bu eğriler toplu durum
larında iğ formu arzetmektedirler. Bunlara ait değerler sırasıyla Tab-
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Proportion of basal area of thin trees 
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lo 19, Tablo 20 ve Tablo 21 de verilmiştir. Sarıçam normal hasılat tablo
sunun asli meşcereye ait ilgili değerleri bu oranlarla çarpıldıkları tak
dirde normal meşcerelerin ince çaplı ağaçlarına ait değerler elde edil
miş olunacak ve dolayısiyle, bu değerler hasılat tablosunun değerlerin
den düşülerek hasılat tablosunun 8.0 cm ve daha büyük çaplı ağaçlarına 
ait değerlerine ulaşılacaktır. Hacıma ait oranlar hasılat tablosunun, ay
rılan meşcerenin oranı ve meşcerenin yıllık cari hacım artımı oranı ha
riç, hacımla ilgili diğer değerleri için de kullanılabilir. 

N ormal sarıçam meşcerelerini teşkil eden ağaçlar içerisinde sadece 
8.0 cm ve daha yukarısı çaplardaki ağaçlar alınıp diğerlerinin ölçülme-

Tablo 19. Meşceredeki ince çaplı (4.0 cm - 7.9 cm) ağaçlarm hacmının meşcerenin 
hektar<lald toplam hacmı içerisindeki yüzdesi. 

Percent of voluıne of thin trees (4.0 cm - 7.9 cm) in total stand voluıne per hectare. 
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Tablo 20. Meşceredeki ince ~aplı (4.0 cm - 7.9 cm) .ağaçların sayısının meşcerenin 
hektar<laki toplam ağa~ sayısı içerisindeki yüzdesi. 

Percent of number of thin trees ( 4.0 cm - 7.9 cm) in total number of 
trees per hectare. 

İnce çaplı ağaçların sayısı - % 

Me§cere yaşı 
Number of thin trees - % 

İyi bonitet Orta bonitet Fena bonitet 

Stand age Good site Medium site Poor site 

9 100.00 
10 99.70 
12 98.80 100.00 
15 95.40 99.25 100.00 
20 82.25 97.00 99.30 
25 63.00 92.20 98.10 
30 46.50 80.00 95.75 
35 36.00 62.70 90.10 
40 28.40 47.30 78.70 
45 22.55 37.90 61.60 
50 17.90 31.50 48.70 
55 14.40 26.35 41.10 
60 11.60 22.15 35.35 
65 9.00 18.50 30.65 
70 7.15 15.30 26.50 
75 5.75 12.55 22.80 
80 4.50 10.20 19.40 
85 3.50 8.20 16.10 
90 2.60 6.50 13.20 
95 1.80 5.10 10.50 

100 1.25 4.00 8.10 
105 0.95 3.00 6.10 
110 0.65 2.25 4.50 
115 0.40 1.55 3.20 
120 0.20 1.05 2.10 
125 0.00 0.50 1.25 
130 0.00 0.50 
135 0.00 

diği kabul edildiği takdirde meşcer.e orta çapının ne olacağı ayrıca he

saplanmıştır. Bunun için hasılat tablosunun yapımında izah edilen kla
vuz eğri usulü kullanılmıştır. Şekil 38 çizilen eğrileri ve Tablo 22 bun
lardan okunan değerleri göstermektedir. Buna göre bilfarz, iyi boni

tette 85 yaşındaki bir meşcerenin orta çapı 27.9 cm dir. Halbuki ince çap
lı ağaçlar da nazari itibare alındığı takdirde bu çap 26.8 cm dir. 



Tablo 21. l\Ieşceredeki ince çaplı (4.0 em- 7.9 cm) ağaçlarm göğüs 
yüzeyinin meşcerenin hektardaki toplam göğüs ;yüzeyi içerisindeki yüzdesi. 

Percent of basal area of thin trees (4.0 cm- 7.9 cm) in total stand 
basal area per hectare. 

Meşcere yaşı 

Stand age 

9 
10 
12 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 

İnce çaplı ağaçların göğüs yüzeyi - o/o 
Basa! area of thin trees - % 

İyi bonitet 

Good site 

100.00 
99.75 
99.00 
94.30 
63.00 
37.00 
22.00 

. 13.30 
8.00 
5.05 
3.55 
2.50 
1.80 
1.30 
1.00 
0.75 
0.55 
0.40 
0.25 
0.12 
0.00 

Orta bonitet 

Medium site 

100.00 
99.70 
96.80 
86.00 
59.00 
34.70 
21.30 
14.20 
10.25 

7.75 
5.85 
4.40 
3.20 
2.40 
1.70 
1.20 
0.85 
0.55 
0.40 
0.25 
0.12 
0.00 

Fena bonitet 

Poor site 

100.00 
99.70 
98.20 
93.00 
80.25 
56.00 
33.75 
23.75 
17.50 
13.20 
10.30 

8.15 
6.50 
5.20 
4.15 
3.25 
2.50 
2,00 
1.60 
1.20 
0.80 
0.40 
0.00 

Tablo 22. 8.0 cm ve yukarısı çaptaki ağaçlara ait meşcere orta çapı. 
Average stand <liameter of trees over 8.0 cm in <liameter. 

Kalın çaplı ağaçlara ait meşcere orta çapı- cm 

Meşcere yaşı Average stand diameter of large trees- cm 

Stand age İyi bonitet Orta bonitet Fena bonitet 

Good site Medium site Poor site 

20 6.3 4.8 3.4 
25 8.0 6.1 4.1 
30 9.8 7.5 5.1 
35 11.5 8.7 6.0 
40 13.2 10.1 7.0 

79 
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45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 

Tablo 22 nin devamı 

15.1 11.6 
16.6 12.9 
18.4 14.4 
20.1 15.9 
21.8 17.4 
23.4 18.8 
25.0 20.3 
26.5 21.7 
27.9 23.0 
29.3 24.3 
30.6 25.5 
31.9 26.7 
33.0 27.8 
34.1 28.8 
35.1 29.8 
35.9 30.6 
36.7 31.4 
37.4 32.1 
38.1 32.8 
38.7 33.4 
39.4 34.0 
39.9 34.5 

( 8 cm çaptan büyük ağaçların meşcere orta çapı - cm 

\ Average stand diameter of trees over 8 cm diameter- cm 

40r---------~---------.--------~ 

10~----,L,f-41---------~----------4 

8o~~~~~~5~o~~L-~~~ıooh-~~~~~ı5o 
Meşcere yaşı - Stand age 

8.2 
9.2 

10.5 
11.8 
13.0 
14.3 
15.6 
16.9 
18.1 
19.3 
20.4 
21.5 
22.6 
23.5 
24.5 
25.3 
26.1 
26.8 
27.4 
28.0 
28.6 
29.1 

Şekil 38. 8.0 cm <len büyük çaptaki ağaçlara ait meşcere orta çapı. 

Average stand lliameter of trees over 8.0 cm in iliameter. 
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2. Meşcere sıklık indeksleri 

Deneme sahalarının normalliğinin kontrolü bahsinde anlatılmış bu
lunduğu vechile sarıçam meşcerelerinin orta çapına ve hektardaki ağaç 
sayılarına müsteniden elde edilmiş bir normalite doğrusu vardır. Bütün 
deneme sahaları bonitet tefriki yapılmadan nazarı itibare alınmak su
retiyle hesaplanmış ve tersim edilmiş bulunan bu doğru (Şekil 6), meş
cerelerin ortalama normal sıklığını veya başka bir deyişle ortalama tam 
kapalılığını göstermektedir. Zira bu doğruya göre, normal durumda, 
herhangi bir meşcere orta çapı için hektarda belli sayıda ağaç mevcut 
olduğu anlaşılmakta ve bu ise o hal için hektarda sabit bir meşcere gö
ğüs yüzeyinin bulunduğunu ifade etmektedir. Yani normal bir meşce
rede göğüs yüzeyi Gn, herhangi bir orta çap D ve ona tekabül eden ağaç 
sayısı Nn için 

şeklinde sabit olmaktadır. Bu normal gogus yüzeyi miktarının 1 veya 
% 100 ile ifade edilmesi gerekir. Herhangi bir meşcerenin normalden az 
veya normalden çok sık olması yani normalden az veya normalden çok 
göğüs yüzeyi :taşımas:ı tabiidir. Bu değişik s:ıklıklar normal sıklığın 

oranları şeklinde gösterilmektedir. Meşcere sıklık oranı, meşcenin ya
şına ve bonitetine tabi olmaksızın, belli bir orta çapı haiz meşcerenin 
ağaç sayısının aynı orta çapı haiz normal sık meşcerenin ağaç sayısına 
oranı demektir. Zira, bunların göğüs yüzeyleri arasında 

G' N'. 7TD2/4 N' 

Gn Nn. 7TD2/4 Nn 

ilişkisi mevcuttur. Bu duruma göre herbir sıklık derecesi veya oranı için, 
normalite doğrusunu veren, 5 numaralı denklemden faydalanmak sure-
tiyle bir sıklık doğrusu hesaplanabilir (Alemdağ, 1962b). Bu sıklık doğ
ruları hesaplandıktan sonra bunlar, iki ekseni logaritmik kağıttaki nor
mal sıklık doğrusunun altına ve üstüne gelecek şekilde sıralanabilir ki 
bunlara meşcere sıklık indeksleri denmektedir (Schnur, 1937). Şekil 39 
sarıçam için tertiplenmiş meşcere sıklık indeksi doğrularını göstermek
tedir. Burada ayrıca, bu doğrulardan herbirinin yani herbir sıklık indek
sinin, meşcerenin orta çapına göre hesaplanan hektardaki ağaç sayısı 
bir tablo içerisinde toplanmıştır (Tablo 23). Bu tablo bir meşcerenin sık
lığının tayininde indeks doğrularına nazaran daha kolaylıkla kullanıla
bilir durumdadır. Meşcere sıklık indekslerinin ve bunlara ait değerlerin 
hesaplanması 4.0 cm ve daha büyük çapıardakl ağaçlara istinat ettiril
miştir. 
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Meşcere orta çapı cm Average stand diameter 

Şelril 39. Sarıı;aın ıneşcere sıklık indel,sleri. 

Scotch pine stand density imlices. 



..... ,.... ................. NU• .Lf.L~Ç\../C'.L"Çi vı. "'"' ~pı..ua, "" ı.ıcı:~ .. w.tıı.-uu.ıı.u aga~ ~a...vı~.uıa. gore sarıçanı ıne~cere sıu.uıi. uereceıeı·ı. 

Degree of stand <lensity of Scotch pine compared to average stand <liameter and number of trees per hectare. 

M eşeere 
orta Sıklık derecesi - % - Degree of density 

çapı (*) 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Average. 
stand 

diameter ( *) 

cm 
Hektardald ağaç sayısr (*) - adet Number of trees per lıectare (*) 

4 
6 
8 

lO 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 

10292 
4659 
2655 
1717 
1202 

890 
685 
544 
443 
368 
310 
265 
230 
200 
177 
157 
140 
126 
114 
104 

95 
87 
80 
74 
68 
64 
59 
55 
52 

13722 
6212 
3540 
2289 
1603 
1186 

914 
726 
590 
490 
414 
354 
306 
267 
236 
209 
187 
168 
152 
138 
126 
116 
107 

98 
91 
85 
79 
74 
69 

17153 
7766 
4426 
2861 
2004 
1483 
1142 

907 
738 
613 
517 
442 
383 
334 
295 
262 
234 
211 
191 
173 
158 
145 
134 
123 
114 
106 

99 
92 
86 

20583 
9319 
5311 
3433 
2404 
1779 
1370 
1088 

886 
735 
620 
530 
459 
401 
353 
314 
281 
253 
229 
208 
190 
174 
160 
148 
137 
127 
118 
110 
103 

24014 
10872 

6196 
4005 
2805 
2076 
1599 
1270 
1033 

858 
724 
619 
536 
468 
412 
366 
328 
295 
267 
242 
221 
203 
187 
172 
160 
148 
138 
129 
120 

27444 
12425 
7081 
4578 
3206 
2372 
1827 
1451 
1181 

980 
827 
707 
612 
534 
471 
418 
374 
337 
305 
277 
253 
232 
214 
197 
182 
170 
158 
147 
138 

30875 
13978 

7966 
5150 
3606 
2669 
2056 
1633 
1328 
1103 

931 
796 
689 
601 
530 
471 
421 
379 
343 
311 
284 
261 
240 
221 
205 
191 
177 
166 
155 

(*) 1.30 m çapı 4.0 cm den büyük ağaçlar. - Trees larger than 4.0 cm clbh. 

34305 
15531 

8851 
5722 
4007 
2965 
2284 
1814 
1476 
1225 
1034 

884 
765 
668 
589 
523 
468 
421 
381 
346 
316 
290 
267 
246 
228 
212 
197 
184 
172 

37736 
17084 

9736 
6294 
4408 
3262 
2512 
1995 
1624 
1348 
1137 

972 
842 
735 
648 
575 
515 
463 
419 
381 
348 
319 
294 
271 
251 
233 
217 
202 
189 

41166 
18637 
10621 

6866 
4808 
3558 
2741 
2177 
1771 
1470 
1241 
1061 

918 
802 
707 
628 
562 
505 
457 
415 
379 
348 
320 
295 
274 
254 
236 
221 
206 

44597 
20190 
11506 

7439 
5209 
3855 
2969 
2358 
1919 
1593 
1344 
1149 

995 
868 
766 
680 
608 
547 
495 
450 
411 
377 
347 
320 
296 
276 
256 
239 
224 

140 

48027 
21743 
12391 

8011 
5610 
4151 
3198 
2540 
2066 
1715 
1448 
1238 
1071 

935 
825 
732 
655 
589 
533 
484 
442 
406 
374 
344: 
319 
297 
276 
258 
241 

150 

51458 
23297 
13277 

8583 
6011 
4448 
3426 
2721 
2214 
1838 
1551 
1326 
1148 
1002 

884 
785 
702 
632 
572 
519 
474 
435 
401 
369 
342 
318 
296 
276 
258 
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Bu duruma göre sarıçam hasılat tablosu kullanılırken, herhangi bir 
meşcerenin sıklığının bilinmesi gerektiğinde Şekil 39 daki meşcere sık
lık indeksi doğrularına veya Tablo 23 deki meşcere sıklık indeksi değer
lerine müracaat eçlilebilecektir. Bunlardan meşcere sıklığını alabilmek 
için arazide meşcere orta çapının ve hektardaki ağaç sayısının tesbit 
edilmiş olması ve indekslere, bonitet ayırımı yapmaksızın başvurulması 
lazımdır. Zira evvelce de izah edildiği gibi, indeksler bu yolda hazırlan
mıştır ve bütün bonitetlerde, aynı orta çapı haiz bir meşcereye aşağı 
~ yukarı aynı sayıda ağaç düşmekte ve değişen sadece bu meşcerelerin 
yaşları olmaktadır. 

3. Ağaç sayılarının çap lmdeınelerine dağılışı 

Hernekadar hasılat tabloları yaşı veya orta çapı belli bir meşcere
nin hektardaki toplam ağaç sayısını göstermekte ise de bunların çap 
kademelerine dağılışı hakkında bir fikir verememektedir. Halbuki meş
cere kuruluşunun daha iyi kavranabilmesi için bunun bilinmesinde fayda 
vardır. 

Malum olduğu üzere aynı yaşlı meşcerelerde ağaç sayılarının çap 
kademelerine dağılışı, normal dağıfış eğrisi veya Gauss'un çan eğrisi 
formundadır. Bu eğrinin çizilebilmesi halinde ağaç sayıları dağılışını te
min etmek imkan dahiline girmektedir. Çizim kolaylığı bakımından 

Bruce and Schumacher (1950) bu kabil eğrilerin doğru çizgi halinde gös
terilmelerinin mümkün olduğunu söylemektedir. Bunu teminen hazırlan
mış aritmetik ihtimalat kağıtları mevcuttur. Bu kağıtlar bir eksenleri 
adi taksimatlı ve diğer eksenleri normal dağılışı düz çizgi halinde gös
terecek tarzda anamorfaz taksimatlı koordine kağıtlarıdır (Alemdağ, 

1962a). Normal dağılış ekseni, dağılışın eklemeli miktarlarının %lerini 
göstermektedir. Aynı yaşlı meşcerelerde hektardaki ağaç sayılarının çap 
kademelerine dağılışiarının hesaplanmasında Bruce and Schumacher 
(1950) den başka Belyea (1931) ve Chapman and Meyer (1949) de bu 
kabil tersimden faydalanma usulünü tavsiye etmektedirler. 

N ormal sarıçam meşcereleri için ağaç sayıları dağılışının eklemeli 
% lerine ait doğrular bir kere bütün bonitetler bir arada olmak üzere bir 
tane ve bir kere de her 3 bonitet sınıfı için ayrı ayrı çizilmiştir. Çizim, 
1.30 m çapları ile bu çap kadernelerindeki ağaç sayılarının eklemli % leri 
arasındaki ilişkiye göre yapılmıştır. Bu ilişki, meşcere orta çapının 4 
er cm lik katagorileri için ayrı - ayrı kurulmuş ve dolayısiyle eklemeli 
doğrular herbir orta çap katagorisi için ayrı - ayrı geçirilıniştir. Bun
ların hesaplanması ve çizilmesi Alemdağ (1962a ve 1962b) ve Kalıpsız 
(1963) tarafından etraflıca izah edilmiş bulunduğu cihetle burada tek
rarına lüzum duyulmamıştır. 
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N ormal dağılış eğrileri - veya burada doğruları - bu şekilde elde 
edildikten sonra sarıçam normal hasılat tablosu ile kullanılmak üzere 
6, 8, 10 cm ve ilah meşcere orta çapları için, sadece müşterek bonitete 
yani bütün bonitet sınıfıarına ait grafikten (Şekil 40) değerler okun
muştur. Zira Fırat (14

) ağaç sayılarının çap kademelerine dağılışının 
yalnız meşçere orta çapına tabi olduğunu ve yetişme muhiti kalitesinin 
bu dağılma üzerinde etkisi bulunmadığını A. Taraschkevitch'in ve A. Tu
rin'in araştırmalarına atfen belirtmekte ve esasen çizilen grafiklerde de bu 
husus müşahade edilmektedir. 8, 12, 16 cm ve ilah meşcere orta çapları 
grafik üzerinde mevcut olmadığı cihetle doğrular arasında enterplasyon 
usulüne müracaat edilerek bunlar için doğrular geçirilmiş ve değerler 
bu doğrulardan alınmıştır. önce, O - 1.9 = 1 cm, 2;0 - 3.9 = 3 cm ve ilah 
şeklinde tertiplenen her çap kademesindeki eklemeli % ler okunmuş, son
ra bunlar arasındaki farklar alınmak suretiyle herbir çap kademesinin 
kendi ağaç sayısı %si bulunmuştur. İcabı halinde bu % değerlerle, sa
rıçam hasılat tablosunun buna ait meşcere orta çapındaki ve diğer bir 
deyişle meşcere yaşındaki ağaç sayısı çarpılarak bu yaştaki normal meş
cerelerin ağaç sayıları dağılışı elde edilebilir. Bu sonuçlar EK IV de ve
rilmiş vaziyettedir. Hiç şüphesiz normal olmayan meşcerelerdeki ağaç 
sayıları dağılışının bu % oranlarla hesaplanmasında ilkin hasılat tablosu 
ağaç sayısının meşcere sıklık derecesine irca edilmesi lazımdır. 

4. Meşcere orta boyları 

Hasılat tablosuna konmuş bulunan meşcere üst boylarına ilaveten 
aynı yaşlı normal sarıçam meşcerelerinin orta boylarının bilinmesinde 
de fayda mülahaza edilmiştir. Bunun için deneme sahaları bonitetlere 
tefrik edilerek her bonitetin meşcere yaşı- meşcere orta boyu ilişkisi 

kurulmuş ve bunlara ait eğriler çizilmiştir (Şekil 41). Herbir deneme 
sahasının orta boyu aritmetik ortalama boy olarak hesaplanmıştır. Meş
cere orta boyları ilk yaşlardan itibaren muntazam ve aynı tempoda bir 
artış göstermektedir. Bunlara ait değerler Tablo 24 de görülebilir. 

5. Meşcere şeldl emsali 

Meşcere şekil emsali, göğüs boyu gövde şekil emsaline benzer şe
kilde, meşcerenin hacmı, meşcerenin göğüs yüzeyi ve meşcerenin boyu 
ile ilişkilidir. Burada adı geçen boy meşcere orta boyudur. Bilindiği üze- ~ 

re meşcere şekil emsali F = V /GH denklemiyle gösterilmektedir (Parde, 
1961; Fırat, 1962). Sarıçam meşcerelerine ait şekil emsali her bonitet 
sınıfının her yaştaki meşceresi için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hesapla
malarda V meşcere hacmı ile G meşcere göğüs yüzeyi, hasılat tablosunun 
asli meşcereye ait kısmından ve H ise Tablo 24 den alınmıştır. Elde edi-



Hektardaki ekleme-li ağaç sayısı d.ığılışı -;.si Cumutative frequency of number of trees per hectare in percent 

Şeliil 40. Normal sarıçam meşcerelerin<le ağaç sayıları dağılışının eklemeli % lerine ait doğrular. 

Lines of cumulateıl distribution of number of trees of normal Scotclı piııe stamls. 
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Tablo 24. Sarıçarularda meşcere yaşına göre meşcere orta boyu. 

Average stand height to stand age in Scotch pine. 

Meşcere yaşı 

Stand age 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 

Meşcere orta boyu - m - Average stand height 

İyi bonitet 

Good site 

6.45 
8.08 
9.60 

11.13 
12.55 
13.95 
15.33 
16.65 
17.93 
19.20 
20.43 
21.63 
22.79 
23.90 
25.00 
26.05 
27.10 
28.10 
29.03 
29.89 
30.75 
31.56 
32.33 
33.05 
33.75 
34.40 
35.07 

Orta bonitet 

Medium site 

4.95 
6.17 
7.36 
8.55 
9.68 

10.85 
12.02 
13.15 
14.23 
15.28 
16.34 
17.35 
18.34 
19.30 
20.22 
21.10 
21.94 
22.74 
23.50 
24.27 
24.97 
25.63 
26.24 
26.83 
27.40 
27.92 
28.42 

Fena bonitet 

Poor site 

3.84 
4.75 
5.68 
6.60 
7.50 
8.40 
9.24 

10.09 
10.93 
11.75 
12.57 
13.32 
14.08 
14.80 
15.50 
16.18 
16.83 
17.43 
18.02 
18.56 
19.10 
19.60 
20.08 
20.55 
20.96 
21.35 
21.73 

Tablo 25. Hasılat tablosu.'"la göre meşcere şelül emsali değerleri. 

Meşcere yaşı 

Stand age 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

Stand form fador by the yield table. 

Meşcere şekil emsali - F - Stand form factor 

İyi boni'ı:et 

Good site 

1.205 
0.973 
0.814 
0.701 
0.626 
0.574 
0.539 

Orta bonitet 

Medium site 

1.297 
1.081 
0.919 
0.800 
0.719 
0.659 
0.619 

Fena bonitet 

Poor site 

1.370 
1.160 
0.985 
0.872 
0.794 
0.737 
0.704 

87 
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Tablo 25 in (levamı 

55 0.515 
60 0.497 
65 0.481 
70 0.467 
75 0.457 
80 0.446 
85 0.437 
90 0.429 
95 0.421 

100 0.413 
105 0.404 
110 0.397 
115 0.390 
120 0.383 
125 0.377 
130 0.371 
135 0.365 
140 0.360 
145 0.356 
150 0.352 

\Meşcere orta boyu -m- Stand average height 
36ô~--------~----------~---------, 

:lo .. 

20 . 

0.591 0.679 
0.569 0.658 
0.552 0.642 
0.536 0.626 
0.523 0.614 
0.511 0.603 
0.501 0.593 
0.492 0.584 
0.482 0.574 
0.473 0.564 
0.464 0.554 
0.456 0.544 
0.446 0.534 
0.438 0.524 
0.431 0.516 
0.425 0.507 
0.418 0.4~9 

0.412 0.493 
0.408 0.488 
0.403 0.482 

( 
Meşcere şekil emsali - Stand form factor 

1.5-1-''----------..------------.---------, 
lll. 
ll. 
ı. 

l 
/ll 
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Şekil 41. Sarıçarnda meşcere yaşı 
- meşcere orta boyu ilişkisi. 

Stand age-average stand height 
relation for Scotch pine. 

Meşcere yaşı - Stand age 

Şekil 42. Sarıçaında meşcere şeliil eınsali. 

Stand form :factor for Scotch pine. 



89 

len değerler eğriler halinde gösterilmiş (Şekil 42) ve ayrıca Tablo 25 de 
toplanmıştır. Bu değerler, normal olan veya olmayan sarıçam meşcere
lerine aynı şekilde uygulanabilecektir. 

C. Hasılat tablosunun kullanılması 

Sarıçam normal hasılat tablosu sarıçarnın Türkiyedeki bütün yayı
lış sahasından derlenen materyale istinat ettirilmiş bulunduğu cihetle, 
kabul edilen hata miktarları dahilinde, Türkiyenin bütün sarıçam meş
cereleri için güvenle kullanılabilecek niteliktedir. Sarıçam normal ha
sılat tablosunun kendi- kendine yetişmiş ve müdahale görmemiş aynı 
yaşlı saf sarıçam meşcereleri için ortalama kıymetler verdiği hususu
nu, benzeri tablolarda olduğu gibi, burada da hatırdan çıkarmamak la
zımdır. 

Bonitet sınıfları ayırmak suretiyle meşcere yaşına göre düzenlen
miş bulunan hasılat tabloları meşcerenin çeşitli hasılat karakteristik
lerine ait değerler ihtiva etmektedir .. Tabloda bunlardan herhangibirini 
elde edebilmek için bahis konusu meşcerenin bonitet sınıfının, yaşının 

ve sıklık derecesinin bilinmesine ihtiyaç vardır. 

Herhangi bir sarıçam meşceresinin bonitet sınıfı bu meşcerenin üst 
boyu ve yaşı vasıtasıyla· EK I deki tabloya müracaat etmek suretiyle 
bulunmaktadır. Meşcere üst boyu meşcerede alınan yeteri sayıdaki do
minant ve kodominant ağaçların ölçülen boylarının aritmetik ortalaması 
şeklinde hesap edilmektedir. Meşcere yaşı, aynı yaşlı meşcerelerde, gü
ven verici sayıda ağacın sayılan yaşlarının aritmetik ortalaması olarak 
alınmaktadır. Arazi müşahadelerimize göre, sarıçamlarda yaşlar, 1.30 m 
de yıllık halkalar sayılmak suretiyle bulunduğu takdirde bunlara, bo
nitet ayırımı yapmadan, ortalama olarak 12 yıl ilave etmelidir. Kütük 
yüksekliğinde sayılan yıllık halkalara, 5 - 10 cm yüksekliklerde 2 yıl, 
11 - 25 cm yüksekliklerde 4 yıl ve 26 - 45 cm yüksekliklerde 6 yıl orta
lama değerleri eklenmelidir. Fazla sıhhat istenilen hallerde, çalışılan meş
cerenin iki bonitet sınıfı arasındaki hakiki yeri yani bonitet derecesi, 
bu meşcerede tesbit edilen üst boydan faydalanmak suretiyle, hasılat 
tablosunda bonitet sınıflarının üst boylarının ortalaması olarak veri
len değerlere göre enterplasyonla da tayin edilebilir. 

Meşcerenin sıklık derecesi arazide tahmin yoluyla bulunabilirse de 
bunun için daha müşahhas ölçülerin kullanılmaSıl gerekmektedir. Bu 
ölçü meşcere orta çapına ve meşcerenin hektardaki ağaç sayısına daya
nan meşcere sıklık indeksidir. Sarıçam meşcerelerinin sıklıklarının ta
yininde bu husus için tertiplenmiş indekslerden (Şekil 39 ve Tablo 23) 
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faydalanılmalıdır. Hiç şüphesiz herhangi bir meşcerenin sıklık derecesi, 
o meşcerenin arazide bilfiil ölçülen hektardaki göğüs yüzeyini ayni bo
nitet sınıfı ve aynı meşcere yaşı için hasılat tablosunun gösterdiği nor
mal göğüs yüzeyine oranlamak suretiyle de bulunabilir. 

Sarıçam hasılat tablosunun dayandırıldığı deneme sahalarının nor
mal kuruluşta olmaları hususuna arazide azami dikkat ve itina sarfedil
miş ve küçük meşcere parçalarında bu karakterdeki deneme sahaları 
aranıp bulunmuştur. Lakin tatbikatta bu kabil sahalara her yerde ve 
kolaylıkla rastlamak mümkün olmayacaktır. O itibarla hasılat tablosun
dan herhangi bir meşcereye ait lüzumlu bilgiler alınırken, bonitet sını
fına ve meşcere yaşına göre, 

1. N ormal · sıklıktaki meşcereler için ilgili hanelerinden doğrudan 
doğruya okunacaktır. 5 yıl farkın içersinde kalan yaşlar ve iki bonitet 
sınıfı arasındaki bonitet dereceleri için enterplasyon yapılabilir., 

2. Sıklığı normalden. yani 1 den farklı olan meşcereler için, tab
lodan ya doğrudan doğruya veya enterplasyonla alınan hasılat değerle
rinden bazıları bu sıklık derecesi ile çarpılacaktır. Bu unsurlar asli meş
cerenin ağaç sayısı, göğüs yüzeyi, hacmı ve ortalama hacım artımıdır. 

Diğ·er bazıları hiç bir işleme tabi tutulmayacaktır ki bunlar da meşcere 
sıklığı ile değişmeyen veya pek az değişme gösteren, asli meşcerenin 
üst boyu, orta çapı, genel hasılat hacmı ve genel hasılatın ortalama ha
cım artımıdır. Ayrılan meşcerenin hacmı, ayrılan meşcerenin hacım top
lamı ve ayrılan meşcere toplamının oranı hasılat elemaniarına ait de
ğerler genel hasılat hacmı ile meşcere sıklığına göre hesaplanacak asli 
meşcere hacmı arasındaki ilişkiye bağlı kalırlar. Meşcerenin yıllık cari 
hacım artımının mutlak değeri ise aşağıda anlatılan tarzda elde edilir. 
Hiç şüphesiz bunun % değeri bilahare, bulunacak bu mutlak miktara gö
re hesaplanacaktır. 

Herhangibir sıklıktaki meşcerenin yıllık cari hacım artımı veya bu
nun 5 katı olan periyodik cari hacım artımı hesaplanırken tablo değeri
nin bu sıklık derecesi ile çarpılması ma.ksada kafi gelmemektedir. Zira, alı
nacak bakım ve işletme tedbirleriyle meşcereler zaman içerisinde normal 
kuruluşa doğru götürülmekte, normal sıklığın altında bulunan genç meş
cereler yıllar geçtikçe normalliğe gitmekte, normal sıklığın üstiindeki 
meşcereler ise yaşlandıkça sıklıklarmı kaybetmekte veya diğer bir de
yişle bunların bugünkil sıklıkları ile bir periyod sonraki sıklıkları aynı 
olmamaktadır. O itibadadır ki «hasılat tablolarına m üsteniden artım ta
yinleri yapılırken sıklık derecelerinde husule gelecek muhtemel değişik
likler nazarı itibare alınmalıdır» (Meyer, 1953). Bunlar nazarı itibare 
alınmak suretiyle yapılan düzeltmeler muhtelif şekillerde olmaktadır 
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(Chapman and Meyer, 1949). Bunlardan biri sıklık derecesinde hasıl ola~ 
cak değişimi hesapladıktan sonra artım hesabına geçmek yoludur. Koz
lowski (1962) nin kitabında D. W. Lynch bu değişikliğin Schumacher 
and Coile tarafından formüle edilmiş olduğunu yazmakta ve formüle 
ediliş şeklini vermektedir. Sıklık değişikliğini nazarı itibare almak su
retiyle cari hacım artımını bulma yollarından bir diğeri de Gerhardt for· 
mü.lüne göre yapılan düzeltme veya hesaplamalardır. Bu formül, tadil 
edilmiş şekliyle 

g=dG (1+K-Kd) 

dir (Alemdağ, 1962b). Denklemdeki g, normal kuruluştan farklı olan 
meşcerenin periyodik cari hacım artımını, G, ayni bonitet sınıfında ve 
ayni yaştaki normal meşcerenin hasılat tablosundan alınan normal pe
riyodik cari hacım artımını, d, bugünkü sıklık derecesini ve K, ağaç tür
lerine göre değişen bir katsayıyı göstermektedir. Bu katsayı ışık ağaç
ları için 0.6 ile 0.7 arasında değişmektedir. Sarıçam için 0.7 kabul edile
cek olursa Gerhardt'ın denklemi 

g=dG (1.7-0.7d) (18) 

şeklini alacaktır. Adedi bir misal verecek olursak diyebiliriz ki şayet 

orta bonitette 110 yaşında ve % 80 sıkhkta bir sarıçam meşceresi ta
savvur edilirse bunun 115 yaşına ulaşmasıyla hasıl olacak periyodik cari 
hacını artımı 

g = 0.80 (857.34- 843.52) (1.7- 0.7 x 0.80) = 12.60 m 3 

olacaktır. Buna göre meşcerenin yıllık cari hacım artımı 12.60/5 
= 2.52 m 3 bulunacaktır. Sarıçam hasılat tablosunda orta bonitette 115 
yaşın karşısında bu değer 2.76 m3 olarak verilmiştir ki meşcere haya
tındaki progres nazarı itibare alınmamış olsaydı '% 80 sıklık derecesi 
için hesaplanacak artım miktarı 2.76 x 0.80 = 2.21 m3 olacaktı. 



VI. SARIÇAM ORMANLARININ İŞLETiLMESi ESASLARI 

A. idare müddetinin tayini 

1. Olgunlulr müddetlerinin hesabı 

Ormancılıkta genellikle idare yılı, vejetasyon yılı ve istihsal müd
deti gibi zaman anlamları vardır (Diker, 1946b; Eraslan, 1963). Bu za
man kavramları içerisinde, arınancılık işletmesinde sermayenin, onun 
hasılatının ve ondan faydalanmanın idare edilebilmesi bakımından en 
fazla önem taşıyanı istihsal müddetidir. İstihsal müddeti, bir ağacın 
veya bir meşcerenin meydana gelmesinden ekonomik bir kıyınet alıncaya 
kadar geçirdiği zamandır. İstihsal müddetinin uzunluğu verilen gayeye, 
işletme şekline, ağaç türüne, yetişme muhiti şartlarına ve müdahale şek
line göre değişik olur (Diker, 1946b; Eraslan, 1963). İstihsal müddeti 
meşcerelerde, meşcerenin çeşitli görüş ve ölçülerle kesimlik çağa gelmesi 
için geçireceği zaman olarak alınmaktadır ki buna kesime olgunluk yaşı 
veya sadece olgunluk müddeti adı verilmektedir. Meşcerelerin olgunluk 
müddetleri ormancılığın tabii esasları ve ekonomik gayeleri muvacehe
siiıde çeşitli şekillerde ifadelendirilirler. Tabii esaslar yetişme muhiti 
şartları ve ağaç türünün fizyolojik vasıflarıdır. Ekonomik gayeler ağa
cın tabii olgunluk zamanını beklemek, odunun teknik olgunluğunu ara
mak, meşcerelerden en fazla odun hasılatı almak, en yüksek orman safi 
iradı elde etmek ve en büyük arazi safi hasılatı sağlamak olabilir (15

). 

Sarıçam meşcereleri için bunlardan, en yüksek odun hasılatı veren ol
gunluk müddeti ile teknik olgunluk müddeti tetkik edilmiştir. 

a. En yüksel.: odun hasılatı veren olgunlulr müddeti 

En yüksek odun hasılatı veren olgunluk müddetini Diker (1946b) 
«Ormanın yaşama kudreti ve kabiliyetine göre alınması mümkün olan 
en fazla odun hasılatının alınabileceği istihsal zamanıdır» şeklinde ta
rif etmektedir. Bu olgunluk müddetinin bahis konusu olduğu hallerde 
meşcerelerden alınan odun çeşiti üzerinde durulmadığı cihetle Davis 
(1954) bunu «en yüksek fiziki odun hacmı hasılatı almak» diye ifadelen
dirmektedir. 

En yüksek odun hasılatı veren olgunluk müddeti genel ortalama ha
cım artımının en yüksek olduğu zamandır. Malum olduğu üzere meşce-

(15) FIRAT, Fehim. 1945. Ormancılık işletme ekonomisi ders notları. 140 s. (Roto baskı). 
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relerin genel ortalama hacım artıroları meşcerenin ilk yaşlarında küçük 
değerlerden başlayarak orta yaşlarına doğru bir azamiye varır ve on
dan sonra tekrar düşerler. Genel ortalama artırnın kulminasyon hali dik 
değil, oldukça basıktır ve genel ortalama artım bu noktayı veren meş
cere yaşları civarında meşcerenin yıllık cari hacım artırnma eşittir. Ke
sişme yaşından evvel meşcerenin genel ortalama hacım artımı daima yıl
lık cari hacım artımından az ve bundan sonra fazladır. Genel ortalama 
hacım artımının seyri ağaç türüne, yetişme muhiti şartlarına ve meş
cereye yapılacak bakım müdahalelerinin zamanına, şiddetine ve şekline 

bağlı olduğundan en yüksek odun hasılatı veren olgunluk müddeti de bu 
faktörlerin etkisi altında değişecek, kısa veya uzun olacaktır. 

Sarıçam meşcerelerinin en yüksek odun hasılatı veren olgunluk müd
detleri hesaplanırken genel ortalama hacım artımı ve yıllık cari hacım 
artımı eğrilerinin çizilmesi hususunda sarıçam normal hasılat tablosun
dan faydalanılmıştır. Eğriler her bonitet i~in ayrı ayrı hesaplanmış ve 
çizilmiştir. Bunun için önce bir tablo hazırlanmış (Tablo 26) ve kulmi
nasyon noktası civarında her iki eğrinin eşit değerler aldığı noktaya ait 
yaş· hesaplanmıştır. Bilahare bu eğriler çizilmiş ve kesişme noktaları gra
fikal olarak da elde edilmiştir. 

Tabl.o 26. Sarıçam meşcerelerinin en yüksek odun lıasdatı veren olgun
luk müddetlerinin hesabına ait değerler. 

Calculation of tlıe matıırity period for maximum volume growth 
productivity of Scotch pine stands. 

Meşcere yaşı 

Stand age 

45 
48.38 
50 

55 
58.75 
60 

85 
87.77 
90 

Hacım artımı - ma - Volume inerement 

Genel ortalama 

Mean annual 

Yıllık cari 

Current annuaı 

İyi bonitet- Good site 

10.942 
10.918 
10.907 

11.614 
10.918 
10.586 

Orta bonitet- Medium site 

8.601 
8.598 
8.597 

6.921 
6.917 
6.913 

Fena bonitet- Poor site 

8.742 
8.598 
8.550 

7.074 
6.917 
6.790 
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Bu duruma göre normal kuruluştaki sarıçam meşcerelerinin en yük
sek odun hasılatı veren olgunluk müddetleri iyi bonitette 48 yıl, orta 
bonitette 59 yıl ve fena bonitette 88 yıl olmaktadır. Wiedemann- Schober 
(1957) in mutedil aralama müdahaleleri görerek yetişmiş Avrupa sarı
çarn meşcereleri için hazırlanmış hasılat tablolarına göre, kalınodun hac
mı için, en iyi bonitetten en fena bonitete doğru bu müddetler sırasıyla 
73, 83, 90, 113 ve 113 yıldır. Schwappach (1929) ın sarıçam hasılat tab
losunda, gövde ve dal odunu için genel ortalama hacım artımının en 
yüksek olduğu yaşlar en iyiden en fenaya doğru 57, 57, 65, 77 ve 87 yıl 
olarak gösterilmiştir. 

Yalnız, burada, şu hususa nazarı dikkati çekmek gerekir ki genel or
talama hacım artımının miktarları genel hasılata ve genel hasılat ise asli 
ıneşcere hacmJ. ile ayrılan meşcerenin hacınma bağlı bulunduğu cihetle 
ayrılan meşcere hacmının değişik şekil ve dolayısiyle miktarlarda hesap 
edilmesi sonucu, genel ortalama artım miktarları da değişik olacaktır. Bu 
ise azami miktarın herbir durumda değişik bir yaşta tezahür etmesini in
taç edecektir. O itibarla, hesaplanan bu en yüksek odun hasılatı veren ol
gunluk müddetlerinden ziyade teknik olgunluk müddetlerine itibar etmek 
daha yerinde olur. En yüksek odun hasılatı veren olgunluk müddeti an
cak, ayrılan ıneşcere hacmının, daimi deneme sahalarında yapılan mun
tazam aralarnalara istinaden gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması hal
lerinde bir kıyınet ifade etmelidir. 

b. Teknik olgımluk müddeti 

Teknik olgunluk müddetini Fırat (:1 5
) «muayyen bir maksat veya pi

yasa için en lüzumlu ve istifadeli odun yetiştirmeyi hedef tutan yaş», Di
ker (1946b) «Odun mahsulünün muayyen teknik bir maksada yarar çapa 
ve kaliteye ermesi için geçen müddet yahut ormanın herhangi bir sınai 
maksat için kullanılabilecek odun hasılatma malik olması için geçmesi la
zım gelen bir istihsal müddeti» ve Eraslan (1963) «meşcerenin, muayyen 
bir kullanma yerinin istediği çap ve kalitedeki odun çeşitlerinden en fazla 
nispette verdiğ·i çağ» şeklinde tarif etmektedirler. 

Teknik olgunluk ınüddeti bir meşcerede istenilen herhangi bir evsaf
taki ağaçı yetiştirmek için geçmesi gereken zaman olduğuna göre bu za
manın tayinine girmeden evvel yetiştirilecek ağaçın karakteristiğini tes
bit etmek lazımdır. Sarıçam odunu daha ziyade kerestelik, madendirekli
ği ve sellüloz odunu olarak kullanıldığı ve piyasada yer bulduğu cihetle 
yetiştirme gayesinin bunlar arasından seçilmesi gerekecektir. Kanaatım
ca, sarıçam ormanlarını münhasıran madendireği veya sellüloz odunu ye
tiştirmek gayesi ile işletmek makul bir hareket tarzı olmayacaktır. Zira 
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bu cins emvale olan ihtiyaç kerestelik oduna olan ihtiyaç yanında önem
siz bir oranda· kalmakta ve bu orandaki em vali başka bir yolla temin et
mek de mümkün bulunmaktadır. Şayet Türkiyenin sarıçam ormanları 

kerestelik ağaç yetiştirilecek şekilde işletilmeye tabi tutulursa hem piya
saya ihtiyacı olan kalın çaplı ağaçlar verilmiş ve hem de meşcerelere uy
gulanacak balnın kesimlerinin sağlayacağı ara hasılatla memleketin ma
dendireği ve sellül.oz odunu ihtiyacının karşılanmasına yardım edilmiş 
olunacaktır. O itibarla sarıçam ormanlarının işletilmesinde keresteliğe el
verişli ağaç yetiştirilmesi gaye olarak kabul edilmiştir. Bundan sonra bir 
de bu kerestelik ağaçların hangi çaplarda olma~ü üzerinde durulmuş ve 
piyasanın belirli bir çap isteği olmadığı ve her çaptaki tomruğa hemen
hemen aym değeri takdir ettiği anlaşılmakla, standart çap olarak Orman 
Genel Müdürlüğü (1963) nün kabul etmiş bulunduğu ve tatbik etmekte 
olduğu 25 cm alınmıştır. Bu, keresteliğe elverişli tomrukların kabuksuz 
orta çapıdır. 

Kerestelik teknik olgunluk müddeti hesaplanırken ağaçların verece
ği 2 m lik birinci tomruk keresteliğe elverişli ilk tomruk olarak mütalaa 
edilmiştir. Kütük yüksekliği de nazarı itibare alınırsa bu tomruğun orta 
çapı 1.30 m de bulunacaktır. Burada, 25 cm kabuksuz çapın tekabül ede
ceği kabuklu çap 29.75 cm veya yuvarlak olarak 30 cm olacaktır (Tablo 
11). Seçme işletmesi uygulanacak bir ağaç türünde bu çapı veren yaş 
teknik olgunluk müddetidir lakin ışık ağaçlarının tabi tutulduğu maktah 
orman işletmesinde bu müddet bu çaplı ağaçları muayyen bir oranda ih
tiva eden meşcerenin yaşı olacaktır. Bu n1Uayyen oran, düzene sokulmuş 
ve hiç değilse bir idare müddeti kadar amenaje edilmiş ormanlarda yük
sek tutulabilir. Zira böyle ormanların aynı yaşlı meşcerelerinde çaplar 
pek az farklarla birbirinin aynıdır. Fakat memleketimizdeki sarıçam or
manları, diğerleri gibi, düzensiz ormanlar olduğundan içerisinde hemen 
her çaptan ağaç bulunduğu cihetle bu oranı yüksek tutmak kabil olma
yacaktır. O itibarla bu oran yarıının üzerinde ve % 51 kabul edilmiştir. 
Bunun dışında kalan ağaçlara da madendireği ve sellüloz odunu olarak 
kullanma yeri bulunabilir. Buna göre ağaçların % 49 u 1.30 m deki çap
ları 30 cm den küçük olan ağaçları ihtiva edecek demektir. Bu % 49 ve 
30 cm ile ağaçların çap kademelerine dağılışlarının eklemeli % ,grafiği 
(Şekil 40) ne müracaat edildiği takdirde buradan meşcere orta çapı ola
rak 32 cm alınmış olacaktır. Bu orta çapı meşcerelerin hangi yaşlarda 
iktisap ettiğini anlamak için hasılat tablosuna başvurul~uş ve iyi bo
nitet için 103 yıl ve orta bonitet için 133 yıl elde edilmiştir. Fena bonitetli 
nwşcereler bu orta çapı ancak 150 yaşından sonra husule getirebildikleri 

için tabloda buna ait yaş bulun11mamış ve fakat meşcere orta çapı egrileri 

(Şekil 31) nin orijinallerine müracaat edilerek bu çapın çok ileri yaşlarda 
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(211 yıl) iktisap edildiği anlaşılmıştır. Bunlar normal kuruluştaki ve ku~ 
ruluşlarındanberi herhangi müsbet bir müdahaleye ve aralamaya tabi tu
tulmamış sarıçam meşcerelerinin kerestelik teknik olgunluk müddetleri
dir. Bu müddetler tek ağaçların olgunluk müddetleriyle mukayese edilecek 
olursa arada büyük farkların mevcut bulunduğu görülecektir. Filhakika 
bir ağaç 30 cm kabuklu çapı iyi bonitetli bir meşcerede ortalama olarak 84 
yılda, orta bonitetlide 106 yılda ve fena bonitetlide 140 yılda yapmakta
dır (Tablo 5). 

Sarıçam ormanlarında işletme gayesi hernekadar kerestelik ağaç 
yetiştirmek olarak· kabul edilmiş ise de burada bir de madendirekliği ga
yesine göre teknik olgunluk müddeti hesaplanmıştır. Bu hesaplamada 
kabuksuz orta çap 8 cm (Orman Genel Müdürlüğü, 1963) alınmış ve meş
cerede bu ağaçların en az 1% 75 oranında bulunması, kesimde elde edile
cek daha küçük çaplı ağaçların kıymetlendirilme şanslarının az olması 
hasebiyle, kabul edilmiştir. Buna göre varılan sonuç iyi bonitette 47 yıl, 
orta bonitette 64 yıl ve fena bonitette 83 yıldır. 

2. idare müddetini etkileyen faktörler ve tavsiye edilen 
idare müddeti 

idare müddeti aynı yaşlı arınanlara uygulanan ve bunların işletil

mesini planlamaya ve sermaye ile gelir arasındaki düzeni kurmaya yara
yan bir istihsal süresidir. 

Muhtelif yazarlar bunu muhtelif şekillerde tarif etmektedirler. 
Röhrl (1939) «idare müddeti, bir işletme sınıfı içerisinde toplanmış meş
cerelerin kesilecekleri zamanı gösteren ortalama yaştır», Fırat (15

) «ida
re müddeti istihsal kapitalinin miktarını tesbit etmekte kullanılan ve de
vamlı hasılat almanın esasını teşkil eden zamandır», Diker (1946b) «ida
re müddeti arınancılık dilinde istihsal müddetinden başka bir şey değil
dir ve işletme ormanının ağaç ve meşcerelerinin yetişmeleriyle kesimleri 
arasında planlı olarak geçen ortalama istihsal zamanı veya işletme or
manının meşcerelerinin ekonomik maksadı sağlayan bir olgunluğa eriş
meleri için işletmenin devam ettiği planlı zamandır», Eraslan (1963) 
«idare müddeti, bir plan ünitesinde veya bir işletmede bulunması lazım 
gelen ağaç serveti miktarı ile alınması mümkün olan hasılat miktarının 
tayin edilmesine, umumiyetle faydalafunanın planlaştırılmasına yarayan 
yardımcı bir faktördür» demektedirler. 

idare müddetleri de olgunluk müddetlerinde olduğu gibi, istihsal ga
yelerine göre isim alırlar. Meşcerelerin olgunluk müddetleri hesaplandık
tan sonra ya· bunlardan herhangi biri doğrudan doğruya, ya da bunlar 



97 

arasında kalan ve uygun görülecek herhangi bir süre idare müddeti ola
rak alınır. 

İdare müddetini etkileyen bazı ekonomik, teknik ve silvikültürel fak
törler vardır ki bunlar patalajik ve entomolojik durum, yetişme muhiti 
şartları, ormahın işletilmesi gayelerinden yetiştirilecek malın cinsi ve 
kalitesi ve pazar durumu şeklinde tefrik edilebilir. Bunlardan patalajik 
ve entomolojik faktörler kısıtlayıcı faktörlerdir. Türkiyedeki sarıçam 

ormanlarında bu iki faktörün etkileri yok denebilecek ölçüdedir. Yetişme 
muhiti şartları, ormanların bonitet sınıfıarına tefrik edilmiş bulunmala
rı suretiyle idare müddetine müessir duruma getirilmiş haldedirler. Alı
nacak malın cinsi ve kalitesi konusunda ise Davis (1954) «bir ormanın 
amenajmanı ile o ormandan nelerin· temin edilmek istendiği meselesinin 
idare müddeti uzunluğunun esasını teşkil etmekte» olduğunu söylemek
tedir. Sarıçam ormanlan esas itibariyle odun hasılatı alınacak şekilde 

işletilmeye tabi tutulacak ve olgunluk müddetlerinin hesabında da belir
tildiği vechile bu odun keresteliğe elverişli çapta ve iyi' kalitede ağaç 

olarak mütalaa edilecektir. Bu evsafta ağaç yetiştirildiği takdirde hem 
piyasanın asıl ihtiyaç maddesi olan kerestelik odun bu ormanların ka
pasiteleri ölçüsünde karşılanmış olacak ve hem de bunu yetiştirecek sü
re içerisinde yapılacak muntazam aralama kesimleriyle sağlanacak ara 
hasılatı, kullanma yerlerinin durumuna göre çeşitli ihtiyaçları karşıla

yacaktır. Memleketimizde piyasanın doygunluğu veya aşırı mal talebi 
gibi hususlar mevcut bulunmadığı cihetle idare müddetinin, olması ge
rekenden daha uzun veya daha kisa tutulması da mevzubahis değildir. 

Türkiyedeki sarıçam ormanlarının idare müddetleri en yüksek odun 
hasılatı veren olgunluk müddeti ile teknik olgunluk müddetine göre he
saplanmıştır. Buna karar verilirken Fırat (1943a) ın «bir orman için, iş
letme entansif ve iktisadi şartlar kafi derecede mütevazın ve sabit ise en 
yüksek safi orman hasılatı getiren idare müddeti kabul olunur; ekstan
sif bir ormancılıkta teknik olgunluğa tekabül eden idare müddetini ya
hut bu ikisi arasında bulunan bir idare müddetini almak doğru olur» ve 
vViedemann (1960) ın «meşcere hacmına ve meşcere artırnma ait faktör
lerin idare müddetini dikte ettiremediği hallerde teknik idare müddeti 
ve diğer genel faktörler ön plana alınır» şeklindeki görüşlerine sadık ka
lınmıştır. Esasen, en yüksek odun hasılatı alınan yani genel ortalama 
hacım artımının en yüksek olduğu 48 - 88 yaşlarında meşcere orta çapı 
14-17 cm ler arasında bulunmaktadır ki bu ağaçlardan müteşekkil meş
cerelerde yapılacak son kesimlerle elde edilecek hasılat ancak kerestelik
ten gayri kullanma yerlerine sahip bulunacağı cihetle meşcereye henüz 
kesime olgun çağa gelmemiş nazarı ile bakmak gerekir. öte yandan, ke
restelik teknik olgunluk müddetini veren yıllar, fena bonitet mütalaa dı-
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şı bırakıldığı takdirde, pek uzun görülmemektedir. Zira meşcere orta çap 
gelişmesi genellikle 125- 130 yaşına kadar devam etmekte ve ondan son
ra yavaşlamaya başlamaktadır. Meşcerenin yıllık cari hacım artımı !% 
sinin seyri de buna uymakta yani 100 yaşlarında yavaşlamakta ve 140-
150 yaşıarına doğru artık iyice düşmüş bulunmaktadır. Bu sebeplerle 
bonitetlerin idare müddetleri tayin edilirken kerestelik teknik olgunluk 
müddetlerinin idare müddeti olarak alınması kararlaştırılmıştır. Birinci 
ve ikinci bonitete ait yılların periyod yıllarına uydurulması ve üçüncü bo
nitet yılının çok uzun bulunuşu ve bonitetler arasındaki yıl farklarının 

eşit kılınması hususları gözönünde tutularak Türkiyedeki tabii yolla ye
tişmiş aynı yaşlı normal sarıçam meşcerelerine uygulanacak idare müd
detlerinin iyi bonitet sınıfında 100 yıl, orta bonitet sınıfında 120 yıl ve 
fena bonitet sınıfında 140 yıl olması uygun görülmüştür. 

Böylece tesbit edilen idare müddetleri, sarıçarnların fiziki veya ta
bii olgunluk müddetini -ki bu Gökmen (1953) e göre 600 yıldır- de aş
mamaktadır. Memleketimizde şimdiye kadar uygulanan idare müddeti 
ise 120-180 yıl olmuştur (Orman Umum Müdürlüğü, 1956). Filhakika 
böylece iyi bonitette 20 yıl ve fena bonitette 40 yıl gibi bir indirim h usu
le gelmektedir. Fakat hiçbir sarıçam ormanı bu yıllar süresince amenaje 
edilip devresini tamamlamak suretiyle düzene sokulmuş bulunmadığı ci
hetle idare müddetindeki bu indirirnin ormanlarımızın bünyesini sarsa
cak bir etkide bulunması bahis konusu olamaz. 

özellilde madendireği ve sellüloz odunu yetiştirmek gayesi ile işle
tilecek sarıçam ormanlarında idare müddetleri iyi bonitet sınıfı için 40 
yıl, orta bonitet sınıfı için 60 yıl ve fena bonitet sınıfı için 80 yıl alına
bilir. 

Türkiye sarıçaroları için teklif edilmiş bulunan idare müddetlerinin 
diğerleri arasındaki yeri şöyledir : Wiedemann (1948) sarıçam için 100-
140 yıl, Mitscherlich Baden ınıntakası sarıçamları için 120- 130 yıl tav
siye etmekte (Kalıpsız, 1963) dir. !dare müddetini Fırat (1943b) Tür
kiye fıstıkçaroları için 90 yıl, Alemdağ (1962b) Türkiye kızılçaroları için 
70 - 110 :yıl ve Kalıps:ız (1963) Türkiye karaçaroları için :110 - 160 yıl 
bulmuşlardır. Ayrıca Evcimen (1963) Türkiye sedirierinin idare müddetle
rini 140-220 yıl olarak teklif etmektedir. 

Hiç şüphesiz sarıçam meşcerelerinde sistemli ve tekniğine uygun 
bakım kesimleri uygulanmak suretiyle meşcere orta çapı gelişmesinin sü
ratlendirilmesi yani gaye çapının daha ·erken yaşlarda sağlanması halin
de, memleketimizde hiç müdahale görmemiŞ· ve kendi-kendine yetişmiş 
sarıçam meşcerelerinin durumuna göre hesaplanmış bulunan bu idare 
müddetleri yıllarında bir miktar indirim yapmak mümkün oiacaktır. 
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Türkiyedeki sarıçaın meşcerelerinin halihazırdaki durumları ile ol
ması lazım gelen durumlarının bilinmesinde bir çok faydalar vardır. Her 
şeyden evvel, bu ormanların amenajesinde meşcerelerin nereye götürüie
ceklerine karar verirken ne halde ele alındıkları hakkında bir fikre sahip 
olmak gerekir. Şurası muhakkak ki geniş ölçülerle ifade edilen yetişme 
muhiti şartlarının her küçük değişikliğinde, kendine özel karakterde de
ğişik meşcere tabloları meydana gelmiş bulunacaktır. Bu özellikler ne 
kadar sınırlandırılmaya çalışılsa ve kalıplar içerisine konmaya gayret 
edilse bile yaşayan bir varlık olan arınanda ekolojik etkilerin yarattığı, 
tabiat ve insan faktörlerinin değiştirdiği farklı görünüşler (Şekil 43) 
daima mevcut bulunacak ve birinden diğerine kendisini hissettirecektir. 
O itibarla her değişik tabloya göre ayrı karar vermek mecburiyeti var
dır. Bununlaberaber bazı modellerin müşterek taraflarına bakmak ve 
bunlardan yararlanmak suretiyle benzeri meşcereler için de kaideler va
zedebilmek imkanları mevcuttur ve her değişik meşcere içerisinde ka
rakter tayini yönünden yapılacak çalışmaların zorluğu karşısında bu 
tarzda hareket etmek zorunluğu da bulunmaktadır. Burada, çalışma ya
pılan mıntakaların ancak bazılarına ait örnekler verilebilmiştir. Bunlar 
daha pek çok sayıda olabilecekleri gibi bu kadarıyla da Türkiyedeki sa
rıçam ormanlarının gerçek (=aktüel) genel görünüşleri hakkında bir 
fikir sahibi olmak mümkündür. 

Bunu teminen bazı deneme sahaları ve bazı bölmeler üzerinde çalı
şılmıştır. Deneme sahalarının bir kısmı, hasılat tablosunun tanzimine 
esas teşkil eden deneme sahaları arasından seçilmiştir. Diğer bir deyişle 
bunlar normal sıklıktaki meşcerelerdir. Bir kısım deneme sahaları ise 
anormal kuruluşlu sahalar olarak alınmıştır. örnek olarak alınan bölme
lerin hiçbiri normal kuruluşa sahip bulunmamaktadır. Bu bölmeler Ala
dağ Orman İşletmesinin Başalan Serisinden, Çatacık Orman İşletmesinin 
Değirmendere Serisinden ve Koyulhisar Orman İşletmesinin Iğdırdağı -
A Serisinden alınmıştır. Hiç şüphesiz deneme sahaları, daha önce dik
katle seçilmiş küçük yüzölçümlü sahalar olmaları hasebiyle homojen ve 
bölmeler geniş ve düzensiz kuruluşlu sahalar olmaları dolayısiyle hete
rojen karakterleri temsil etmektedirler. Alınan örnekler ekstremler ara
sından değil de toplumu temsil edebilecek olanlar arasından seçilmiştir. 
Seçimde sahaların değişik yaş sınıflarından, değişik bonitetlerden ve çe
şitli bakı ve yüksekliklerden alınmasına dikkat edilmiştir. 

Burada bu meşcere örneklerinin ihtiva ettikleri hektardaki gerçek 
ağaç sayıları, göğüs yüzeyleri, ağaç serveti hacımları ve hacım artım-



Şekil 43. Değişik kuruluşlu dört meşcere: a) Başalan, Bölme 27, b) Başalan, 
Bölme 27, c) Başalan, Bölme 4, d) Iğdırdağı - A, Bölme 77. 

Four stands in different structures : a) Başalan, Comp. 27, b) Başalan, Comp. 
27, c) Başalan, Comp. 4, d) Iğdır<lağı- A, Comp. 77. 



101 

ları ile bunların normal kuruluş halinde ihtiva etmeleri lazım gelen de
ğerleri karşılaştırılmıştır. Normal kuruluşa ait değerler sarıçam normal 
hasılat tablosundan yararlanmak suretiyle hesaplanmıştır. Yalnız, bi
lindiği gibi, hasılat tablosu bu değerleri çap kademeleri itibariyle değil 
de toplu olarak vermektedir. Bunların çap kademelerine tevziini yapabil
mek için her bonitete göre çizilmiş bulunan ağaç sayıları eklemeli % 
grafiklerinden faydalanılmış ve herbir model saha için bu sahanın boni
tet sınıfına ve yaşına dayanılarak sarıçam normal hasılat tablosundan 
alman meşcere orta çapına göre ağaç sayıları % değerleri hesaplanınış ve 
buradan normal ağaç sayılarının çap kademelerine dağılışma intikal edil
miştir. Normal hacımların hesaplanmasında Tablo 7 deki hacım tablola
rı, normal hacım artırnlarının hesabında Tablo 9 daki oranlar kullanılmış 
ve toplamların hasılat tablosu değerlerini tutmadığı hallerde çap kademe
lerinin değerleri, tahvil faktörü vasıtasiyle bu değerlere çevrilmiştir. De
neme sahalarının ve bölmelerin gerçek kuruluşa ait değerlerinin hesap
lanmasında sahaların gerçek ağaç sayıları kullanılmış ve hacım ve hacım 
artımı için Tablo 7 ve Tablo 9 dan faydalanılmıştır. Yalnız, bölmelerde 
orman amenajman heyetleri tarafından ölçülmüş bulunan ilk çap kademe
si ağaçları 10 - 20 cm ve daha doğru olarak, arazideki fiili duruma göre 
10 - 21.9 cm arasındaki ağaçlar olduğu cihetle bunların grafikal ifadele
rinde bu kademenin değerleri 6 ya bölünerek sonuçlar 2 şer cm lik çap ka
demelerine noktalanmak suretiyle hareket edilmiştir. Keza bunu takip 
eden ilk çap kadernesi 22 cm olduğu halde hakikatte bu da 22-23.9 cm 
arasını ifade ettiği cihetle bunun çap ortası 23 cm alınmış ve ileriye 
doğru böylece devam edilmiştir. Burada, mukayeseler yapılırken gözö
nünden uzak tutufmaması lazım gelen bir husus da bölmelerde 10 cm ye 
kadar olan ağaçların sayılmamış yani hesaplara ithal edilmemiş olma
sıdır. 

Mukayeselerde örnek olarak kullamlan sahalar hakkındaki ön bilgi
ler Tablo 27 de verilmiştir. Tabloda sembol olarak gösterilen harfler 
müteakip şekillerdeki harfiere tekabül etmektedir. 

ı. Ağaç sayısı ve dağılışı 

Hektardaki ağaç sayılarının ve bunların çap kademelerine dağılışıa
rının gerçek durumları ile normal veya optimal durumları muhtelif 
formlarda tezahür etmektedir. Mukayese maksadıyla alınmış bulunan 
sahalarda bunların bazı örneklerini görmek mümkündür (Şekil 44). 

Bir kere hemen bütün sahalarda, toplam olarak halihazırdaki ağaç 
sayısı, olması lazım gelenden az miktardadır. Ağaç sayıları arasında ya
kınlık arzeden veya normalden daha fazla ağaç ihtiva eden sahalar as-



Tablo 27. Örnek olaralr kullanılan sahalar lıaldnıı<la toplu bilgiler. 
General information about the areas use<l as samples. 

Sembol Deneme İşletme adı Seri adı Bölme Bonitet Yaş Orta çap Yükseldilı: Bakı Meyil 
sahası 

Symbol Sample Exploitation working circle Coınpart. Site Age Average Elevation Exposition Slope 
plot diameter 
No. No. cm m % 

a 70 Ol tu Düzorman 63 II 123 29.1 2085 
b 82 Gümüşhane Karanlıkdere 28 I 44 13.6 1965 SE 20 
c 62 Aladağ Harmancık 20 II 87 19.0 1450 SE 2 
d 35 Tosya Çukurhan 22 III 141 29.5 1490 NW 30 
e 95 Araştırma Büyükdüz 27 I 106 23.0 1340 s 55 
f 101 Akdağmadeni Kırkgeçit 88 III 67 12.5 1780 N 11 
g 38 Boyabat. Deresökü 61 II 125 14.0 1520. w 15 
h 3201 Araştırma Çamkoru 10 III 78 16.4 1500 NW 25 

Koyulhisar Iğdırdağı-A 1,3 II 76 23.3 w 25 
j Aladağ Başalan 28 III 128 31.2 1470 N 10 
k Koyulhisar Iğ·dırdağı-A 24 III 82 18.9 s 10 
ı Çatacık Değirmendere 53 I 77 22.9 1490 N 34 
m Aladağ Başalan 31 II 84 18.3 1560 NW 37 
n Çatacık Değirmendere 62 II 113 33.5 1500 E 43 
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Iında normal kuruluşlu sahalardan (a, b, c, d, e, f) bulunmaktadır. Nor
mal olmayan kuruluştaki iki sahada (g, h) gerçek ağaç sayıları normal 
hasılat tablosuna nazaran düşük değerler göstermektedir. Bölmelerin (i, 
j, k, l, m, n) durumu ise tamamen böyledir (Tablo 28). Sonra, yine bü
tün sahalarda, gerçek ağaç sayılarının toplam değerleri normal değerle
re yakın olsa bile bunların çap kademelerine dağılışıarı muntazam bir şe
kil arzetmemektedir. 

Tablo 28. Bazı sahalarm gerçek ve normal ağaç 
sayıları. 

Actual and normal number of trees of some plots. 

Sembol Hektardaki ağaç sayısı 
Symbol Number of trees per hectare % 

Gerçek Normal 
Actual Normal 

------
a 625 808 77.4 
b 3519 3575 98.4 
c 2297 1912 120.1 
d 719 1017 70.7 
e 2250 445 505.6 
f 4460 5253 84.9 
g 334 784 42.6 
h 1085 3227 33.6 

554 2453 22.6 
j 165 1150 14.3 
k 864 3009 28.7 
ı 475 923 51.5 
m 921 1918 48.0 
n 217 949 22.9 
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Normaliteyi haiz bulunan sahalarda ağaç sayıları arasında böyle 
bir yakınlık beklenebilirdi. Zira bunlar esasen normal kuruluşlu sahalar
dır ve hatta hasılat tablosunun yapılmasında kullanılmışlardır. Bununla
beraber bunlar dahi, olması lazım gelenden farklı şekilde tezahür etmiş
lerdir. Bilfarz 106 yaşında iyi bonitetli bir meşcere olan 95 numaralı de
neme sahasının toplam ağaç sayısı orijinalindeki gibi 2250 değil de nor
mal hasılat tablosunun verdiği ortalama değer olan 445 olmalıdır. Yine 
bu sahalarda Gauss eğrisine benzer eğriler teşekkül etmiş olmakla bera
ber bunlar olması gerekli çaplar üzerinde değil de bunların sağında ve
ya solunda yani kaymış veya olduğundan dik veya basık hal almış bir 
manzara arzetmektedir. 

Normaliteyi haiz bulunmayan iki sahadaki durum da dikkat çekici
dir. Bunlarda da Gauss eğrisine benzetilebilecek -3201 numaralı deneme 
sahasında ince çaplı ağaçların adeden az olduğu düşünülerek- bir görü
nüş bulunmakla beraber ağaç sayıları toplamı her ikisinde de normal sa
yının üzerine çıkamamaktadır. 

Bölmelerde ise durum çok daha enteresandır. Bunlarda gerçek ağaç 
sayıları normalin çok altındadır. Hernekadar bölmelerde 4-10 cm çaplar 
arası ölçülmemiş ise de Tablo 20 den faydalanılarak 4-7.9 cm ler için 
notmal ağaç sayıları toplamından yapılan indirimlerden sonraki muka
yeselerde bile gerçek ağaç sayılarının şaşırtıcı derecede küçük olduğu 
görülmektedir (Tablo 28). Bunlar, normal miktarların % 14.3 ü ile % 
51.5 i arasında değişmektedir. Farkların bu kadar büyük oluşu karşısın
da iki şey akla gelebilir ki bunlardan biri normal hasılat tablosu değer
lerinin hatalı şekilde yüksek oluşu ve diğeri bölme tesbitlerinin hatalı şe
kilde yapılmış olmasıdır. Birinci hal zayıf bir ihtimal olarak gözükmekte
dir zira Türkiye sarıçamlarına ait ağaç sayıları değerleri buna çok benze
yen Türkiye karaçamlarına ait değ·erlere çok yakın çıkmaktadır (Şekil 34). 
Ve yine bu değerler, devamlı aralama müdahaleleri görmüş Avrupa sarı
çarnı meşcerelerininkinden ancak bu müdahale farkı kadar ayrılmaktadır. 
Ağaç sayıları ile ilgili ikinci ihtimal de varit olamaz. Çünkü bu bölme
lerin taksasyonları başka - başka zamanlarda başka - başka kimseler ta
rafından yapılmıştır. Ve böylece bir sistematik hata düşünülemez. Bun
dan başka, bu bölmeler, sarıçam yayılış sahasının birbirinden uzak ve 
değişik karakterli 3 yerinde alınmıştır. Bölmelerde, gerçek ağaç sayıla
rının çap kademelerine dağılışında da Gauss eğrisine benzer bir şekle 
rastlamak mümkün değildir. Bunlar ya, her çap kademesinde hemen -
hemen aynı sayıda ağacı ihtiva etmek suretiyle düz bir hat şeklinde te
zahür etmekte (j, n) veya muhtelif yaşlı meşcerelerin De Liocourt eğrisi 
(Knuchel, 1949) ne benzer durumlar (k, m) arzetmekte yahut da bu 
ikisi arasında çeşitli formlar göstermektedir. Tablo 29 da iki model sa-
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Tablo 29. Gerçek ve normal ağaç sayısı dağılışı. 

Actual and normal distribution of number of trees. 

Çap Deneme sahası No. 82 Ba§alan-Bölme No. 31 
kademesi Sample plot No. 82 Başalan-Compartment No. 31 

Diameter Hektardaki ağaç sayısı - adet Hektardaki ağaç sayısı- adet 
catagories Number of trees per hectare Number of trees per hectare 

cm Gerçek Normal Gerçek Normal 
Actual Normal Actual Normal 

0- 2 137 34 
2- 4 162 30 
4- 6 458.9 245 42 
6- 8 408.0 388 73 
8-10 407.9 497 92 
ıo- 12 509.9 55ı 133 127 
12-14 611.9 522 ı33 ı6ı 

14- ı6 204.0 429 133 183 
ı6- ı8 280.5 288 133 206 
18-20 255.0 193 134 208 
20-22 ı53.0 95 134 199 
22- 24 ı27.5 43 48 187 
24-26 76.5 18 lO 161 
26-28 25.5 5 17 ı26 

28-30 2 6 94 
30- 32 ı o 67 
32-34 lO 45 
34-36 9 27 
36-38 3 ı9 

38-40 2 9 
40-42 2 5 

42-44 2 

44-46 ı ı 

46-48 ı 

48-50 
50-52 
52-54 ı 

54-56 
56-58 
58-60 
60-62 2 

Toplam Total 3518.6 3575 921 2099 
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haya ait ağaç sayılarının çap kademelerine dağılışı değerleri verilmiştir. 
Arazide oküler müşahadelere göre normal lmruluşta olduğu zannedilen 
bir çok bölmelerin, hasılat tablc.su değerleriyle yapılan mukayeseleri 
sununda normal olmadıkları meydana çıkmaktadır. 

Bölmelerin, normal kuruluşla hiç bir benzerlik göstermeyen bu hal
leri lmnaatımca düzensiz bir orman işletmeciliğinden doğmaktadır. Şim
diye kadar uygulanmış bulunan silvikültür ve amenajman metodlarının 
sarıçam ormanlarının bünyesine uygun şekilde olduğunu söylemek bir 
hayli zordur. Bu ormanlardan uzun bir süre gelişi-güzel bir tarzda fa:y
dalanılmış ve bunu takip eden planlı devre içerisinde de bu ormanlara, 
olması lazım gelen yönde teknik müdahalelerde bulunulamamıştır. Me
sela bu ormanıara ait bölmelerden hiçbiri tensil çağına getirilerek bütü
nü ile tensile sokulmuş ve bir tensil periyodu zarfında ikinci generasyon 
meşcereleri olarak yeniden kurulmuş değildir. Kaldı ki böyle bir uygu
lama yapılmış olsa bile bunun sonuçlarının ancak bir idare müddeti so
nunda idrak edilebileceği pek tabiidir. O itibarla el değmiş, içerisine şu 

veya bu şekilde girilmiş ve düzenli veya: düzensiz faydalanılmış orman-

Şekil 45. Değirmendere serisinde küçük bir saha üzerinde üç sarıçam generasyonu 
bir arada. 

Three Scotch pine gencration on a small area in Değirmendere Working Circle. 
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ların durumu böyle olması gerekir. Bazı bölmelerin seçme ormanındaki 
ağaç dağılışını arzetmelerinin de sebebi aşikardır. Bu gibi bölmeler as
lında seçme ormanı kuruluşunda olmamakla beraber içlerinde küçük 
gruplar halinde mozaik manzarası gösteren meşcerecikler bulunınakta
dır. Bunlardan herbiri, düzensiz işletmeciliğin sonucu olarak, uzun süre 
zarfında muhtelif yıllarda tensil edilmiş aynı yaşlı küçük gruplar oldu
ğundan bir bölme hemen her yaşta meşcere gruplarını ihtiva etmekte
dir (Şekil 45). Bölme bütünü ile ele alınıp bu grupların ağaç sayıları çap 
kademelerine göre noktalandığı takdirde hiç şüphesiz De Liocourt eğri
si veya bunun benzeri bir eğri meydana gelecektir. Hasılat tablosuna 
esas teşkil eden deneme salıaları bu meşcereciklerin müdalıale görmemiş 
olanları arasından seçilmiş bulunduğu cilıetle sarıçam hasılat tablosu 
normal kuruluşu aksettirebilmiştir. 

Hiç şüphesiz, sarıçarnın özelliklerine uygun gençleştirme ve bakım 
metodlarının ve düzenli bir işletmeciliğin uygulanması halinde bile teo
rik Gauss eğrisini aynen elde etmek mümkün değildir. Lakin buna en 
iyi şekilde yaklaşmak gaye olmalıdır. Bunun için, gerekli metodların tat
biki suretiyle ağaç sayıları seviyesinin yükseltilmesi lazımdır. 

2. Göğüs yüzeyi ve dağılışı 

Gögüs yüzeyinin mukayesesinde, model olarak seçilen 14 sahadan bu
rada 1 deneme salıası ile 3 bölme alınmıştır. Deneme salıası orta bonitetli 
normal olmayan bir deneme salıası (g) ve bölmeler Başalan Serisinin or-

Tablo 30. Göğüs yüzeyi, hacım, hacım artımının gerçek ve normal toplam değerleri. 

Actual and normal total values of baSal area, volume and volume increment. 

Sembol 

Symbol 

g 
k 
m 
n 
e 
c 

j 

Hektardaki göğüs 
yüzeyi 

Basa! area per hectare 
m2 

Hektardaki hacım 

Volume per hectare 
ma 

Hektardaki hacım 
artımı 

Volume ine. per l:ectare 
ma 

----··--------~--------------------------------
Gerçek Normal Gerçek Normal Gerçek Normal 
Actuaı Normal Actual Normal Actual Normal 

------------~--~----------

51.87 51.20 
24.20 48.71 
24.15 52.72 
19.18 50.66 

26.81 12.37 
577.25 524.84 
231.25 462.31 4.53 10.77 
199.45 561.43 4.89 13.84 
131.32 518.77 1.58 6.25 
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ta bonitetli 31 numaralı bölmesi (m), Iğdırdağı- A Serisinin fena bonitetu 
li 24 numaralı bölmesi (k) ve Değirmendere Serisinin orta bonitet
li 62 numaralı bölmesi (n) dir. Bunlardaki toplam göğüs yüzeyi durumu 
ile göğüs yüzeyinin çap kademelerine dağılışı durumu ağaç sayılarınınki
ne benzemektedir (Şekil 46). Normal kuruluştaki deneme sahasında ger
çek göğüs yüzeyi, olması lazım gelenden büyük çıkmıştır ki bunun büyük 
veya küçük olması aynı derecede muhtemeldir. Bölmelerde gerçek değer
ler yine, 4-7.9 cm çaplara ait göğüs yüzeyleri ihraç edilmiş normal değer
lerin çok altında ve bunların % 37.9 u ile % 49.9 u arasında kalmıştır 
(Tablo 30). Hektardaki göğüs yüzeylerinin çap kademelerine dağılışında 
da ağaç sayılarınınkinden farklı bir hal zuhur etmemiştir (Tablo 31). 

D -Hektardaki g«rçck göğüs yünyi 
AchJal basa! area per hectare 

H•ktardaki oormal gö§üs yüzeyi 
Normal basa! aroa per tı<etarc 

Şekil 46. Göğüs yüzeylerinin ger!;.ek ve normal dağılışı. 

Actual and normal distribution of basal areas. 
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Tablo 31. Gerçek ve normal göğiis yüzeyi dağılışı. 

Actual and normal distribution of basal area. 

Çap Deneme sahası No. 38 Iğdırdağı A - Bölme N o. 24 -
kadernesi Sample plot No. 38 I(tdırdağı A - Comp. No. 24 

Diameter Hektardaki göğüs yüzeyi -m:? Hektardaki göğüs yüzeyi -m2 
catagories Basa! a!·ea per hectare -m2 Basa! area per hectare -mz 

cm Gerçek Normal Gerçek Normal 
Actual Normal Actuaı Normal 

0- 2 
2- 4 0.02 

4- 6 0.13 

6- 8 0.01 0.49 

8-10 0.04 1.27 

10-12 0.06 0.08 2.31 2.73 

12-14 0.05 0.20 2.31 4.78 

14-16 0.06 0.36 2.32 6.70 

16-18 0.08 0.63 2.32 8.18 

18 -.20 1.03 2.32 8.11 

20-22 0.35 1.55 2.32 7.23 

22-24 0.14 2.13 2.08 5.28 

24-26 0.17 2.93 2.80 3.02 

26-28 0.19 3.58 1.88 

28-30 0.22 4.37 1.59 0.83 

30-32 0.76 4.64 0.91 0.32 

32- 34 0.57 4.86 1.03 0.12 

34-36 0.97 5.02 0.07 

36-38 .1.82 4.41 

38-40 1.61 3.90 
40-42 2.23 3.32 
42-44 3.43 2.71 1.89 
44-46 3.21 2.22 

46-48 7.77 1.13 
48-50 8.26 0.88 
50- 52 8.25 0.57 
52-54 4.46 0.41 
54-56 4.02 0.22 
56-58 1.99 
58-60 1.20 

Toplam-Total 51.87 51.20 24.20 51.16 
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3. Hacım ve dağılışı 

Gerçek ve normal hacının ve bunun çap kademelerine dağılışının mu
kayesesinde orta bonitetli normal kuruluşlu bir deneme sahası (c), Değir
mendere Serisinin iyi bonitetli 53 numaralı bölmesi (l), Iğdırdağı - A Se
risinin orta bonitetli 13 numaralı bölmesi (i) ve Başalan Serisinin fena 
bonitetli 28 numaralı bölmesi (j) kullanılmıştır. Sonuçlar bundan evvel
kilere benzemekle birlikte tek ağaçlar arasındaki hacım farkından ötü
rü orta ve kalın çaplarda bir yükselme meydana gelmiştir (Şekil 47). 
Bölmelerde hektardaki toplam gerçek hacım normal hacının çok altında 
çıkmış ve bunun ancak % 25.3 - .% 50 si kadar olmuştur (Tablo 30). Bu 
da, sarıçam meşcerelerinde ağaç hacmı servetinin inşa edilmesi ve yük
seltilmesi zorunluğunu göstermektedir. Hektardaki ağaç hacmının çap 
kademelerine dağılışındaki düzensizlik de aynen mevcut bulunmaktadır 

60-

D -

Hacım -m~ Votume 

Hokiardaki gerçok hacım 
Actuat volume per· hQetaro. 

Hektardaki normal hacım 
Normal volumc ()4r hcctare 

Şe ldl 47. Hacımlarm gerçek ve normal dağılışı. 

Actual and normal distribution of volumes. 

-10 

-20 

-
-30 

-
-50 

-
-10 

-
---20 

-30 

-50 

-50 
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Tablo 32. Gerçek ve normal hacım dağıhşr. 
Actual and normal distribution of volume. 

Çap Deneme sahası No. 62 Değirmendere - Bölme No. 53 
kadernesi SB.mple plct No. 62 Değirmendere - comp. No. 53 

Diameter Hektardaki hacım -m3 Hektardaki hacım -m3 
catagories Volume per hectare -m3 voıume per hectare -m3 

cm G~rçek Normal Gerçek Normal 
Actual Normal Actuaı Normal 

0- 2 0.59 0.12 

2- 4 0.33 0.13 

4- 6 0.91 0.28 

6- 8 1.36 1.70 0.77 

8-10 6.50 3.18 1.51 

10 -· 12 14.00 6.00 7.23 3.42 

12- 14 33.42 10.42 7.23 6.39 

14 16 46.38 16.33 7.23 11.81 

16 18 62.34 23.38 7.23 19.32 

18-20 59.47 32.13 7.23 28.98 

20- 22 73.68 42.88 7.24 39.40 
22 -- 24 63.61 45.79 10.44 50.63 
24 26 75.95 56.17 18.42 58.28 
26 28 53.32 56.86 20.13" 64.12 
28- 30 41.58 53.43 18.75 63.28 
30- 32 15.94 48.56 21.41 59.88 
32-34 9.04 39.57 20.99 49.32 
34- 36 20.66 30.33 11.54 37.96 
36- 38 22.10 11.85 25.27 
38-40 14.16 4.46 18.36 
40-42 9.83 6.68 11.44 
42 44 5.48 1.86 5.10 
44-46 3.04 4.12 2.82 
46- 4.8 1.67 3.11 
48- 50 
50- 52 5.41 

Toplam-Total 577.25 524.84 199.45 561.70 

{Tablo 32). Sarıçam ormanları halihazırdaki halleriyle optimal kuruluş
tan çok uzak _görünmektedir ve bu sebeple bu duruma getirilmeleri çok 
uzun bir zamana ihtiyaç gösterecektir. 

4. Hacım artımı ve dağılışı 

Hacım artımının hektardaki gerçek ve normal durumu iyi bonitette 
normaliteyi haiz bulunan bir deneme sahası (e) ve hektardaki hacının 

tetkikinde kullanılan bölmeler (1, i, j) üzerinde incelenmiştir. Çap kade
rnelerindeki hacım artımıarı hacının muayyen oranları kadar olduğu ci-
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hetle çizilen eğriler tamamen hacım eğrilerine benzemiş ve o itibarla bu
rada tekrar verilmelerine lüzum görülmemiştir. Bölmelerdeki gerçek de
ğerler toplam olarak yine az tezahür etmiş ve normal hacım artımının 

% 25.3 -% 42.1 ine eşit çıkmıştır (Tablo 30). Gerçek hacım artırnlarının 
çap kademelerine dağılışı ise normale benzemeyen gayri muntazam bir 
şekil arzetmektedir (Tablo 33). 

Çap 
kademesi 

Diameter 
catagories 

cm 

o- 2 
2- 4 
4- 6 
6- 8 
8-10 

10- 12 
12- 14 
14-16 
16- 18 
18-20 
20- 22 
22-24 
24-26 
26- 28 
28- 30 
30 32 
32-34 
34- 36 
36-38 
38-40 
40 42 
42-44 
44-46 
46-48 
48 50 
50 ---: 52 
52-54 
54- 56 
56-58 
58- 60 

Toplam-Total 

Tablo 33. Gerçek ve normal hıwım artımı dağılışı. 
Actual and normal distribution of volume increment. 

Deneme sahası N o. 95 
Sarnple plot No. 95 

Başalan - Bölme No. 28 
Başalan - Compartment No. 28 

Hektardaki hacım artımı -m3 Hektardaki hacım artımı -ma 
Volume incerement per 

l1ectare -ma 

Gerçek 
Actual 

0.01 
0.19 
0.28 
0.89 
1.27 
1.43 
1.00 
2.21 
3.13 
2.93 
2.94 
3.05 
1.99 
1.43 
2.03 
0.81 
0.58 

0.64 

26.81 

Normal 
Normal 

0.01 
0.01 
0.03 
0.06 
0.10 
0.17 
0.26 
0.39 
0.54 
0.79 
0.90 
1.08 
1.14 
1.20 
1.12 
1.04 
0.87 
0.76 
0.58 
0.47 
0.30 
0.21 
0.11 
0.11 
0.06 
0.06 

12.37 

Volume incerement per 
l1ectare -m3 

Gerçek 
Actual 

0.02 
O.ü3 
O.ü3 
0.03 
0.03 
0.03 
0.02 
0.08 
0.03 
0.06 
0.10 
0.18 
0.09 
0.14 
0.09 
0.08 
0.18 
0.12 
0.07 
0.02 
0.06 

0.06 

1.58 

Normal 
Normal 

0.01 
0.01 
0.03 
0.05 
0.15 
0.15 
0.23 
0.32 
0.44 
0.53 
0.59 
0.61 
0.63 
0.57 
0.51 
0.42 
0.32 
0.25 
0.17 
0.11 
0.07 
0.05 
0.02 
0.01 

6.25 
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5. Meşcere yaşı ve dağılışı 

Gerek deneme sahaları ile ilgili çalışmalarda ve gerekse bölmelerle 
ilgili tesbitlerde sarıçam meşcerelerinin yaş durumları bakımından en
teresan bir sonuçla karşılaşılmış bulunulmaktadır. Bugün Türkiyedeki 
sarıçam ormanlarının çok büyük bir ekseriyetini orta yaşlı ormanlar 
teşkil etmektedir. Arazide deneme sahaları alınırken genç ve yaşlı meş
cere parçacıklarının aranması ve bunların temsilinin sağlanması husu
sunda büyük bir gayret sarfedilmiştir. Halbuki orta yaşlı meşcerelere, 
bunlardan kaçınılmaya çalışılmasına rağmen, hemen her yerde ve kolay
lılda rastlanmıştır. Başalan, Değirmendere ve Iğdirdağı - A Serilerinde 
alınan 56 bölmede de durum buna benzer şekilde tezahür etmiştir. Her
bir serinin herhangi muayyen bir parçasından birbirine bitişik olarak ve 
yaş bakımından tamamen tesadüfi şekilde alınan bu bölmelerin de yine orta 

yaşlar etrafında toplandıkları görülmüştür. Tablo 3 ün tetkikinden anla
şılacağı üzere 135 deneme sahasının % 25 i 20-59 yaşları, % 51 i 60-99 
yaşları, % 21 i 100- 139 yaşları ve % 3 ü 140- i79 yaşları arasında top

lanmış vaziyettedir. Bölmelerde de 56 bölmenin % 5 i 20 - 59 yaşları, % 

59 u 60 - 99 yaşları, % 34 ü 100 - 139 yaşları ve % 2 si 140 - 179 yaşları 
arasında bulunmaktadır. Bölmelerin çoğunlukla orta yaşlı bulunmaları, 

bunların, esasen muhtelif yaşlardaki meşcereciklerden teşekkül etmiş ol

maları sebebiyle ortalama yaşlarının orta yaşlar civarında zuhur etmesin

den ileri geldiği şeklinde yorumlanabilir. Bununla beraber bütünüyle yaşlı 
veya bütünüyle genç bölmelere rastlandığı ve lakin bunların adeden az ol
duğu da bir vakıadır. Gerek ekstrem yaşların aranıp bulunması ve değer
lendirmelere ithal edilmesi hususunun gözönünde tutulduğu deneme saha
larından ve gerekse geniş sahalar üzerindeki realiteyi temsil eden bölmeler
den elde edilen sonuçlara ve arazi müşahadelerimize dayanılarak denilebi
lir ki bugün memleketimizdeki sarıçam ormanlarının% 50- 60 civarındaki 

bir miktarı 60 - 100 yaşları arasında bulunmaktadır. 60 yaşından daha 

genç meşcereler % 5 - 25 ve 100 yaşından daha yaşlı meşcereler % 25 - 35 
kadardır. Hernekadar tahakkuku pek zorsa da düzenli bir işletmeciliğin 
sonunda teorik olarak, sarıçam ormanlarında her yaş periyodundan eşit 

vüs'atte sahalara sahip olunması gerekir. Bugün orta yaşlara ait peri

yodlardaki bu yığılma nedendir? Bu belki, ormancılığımızın son 25 - 30 
yıllık tatbikatı sırasında, yapılan kesimlerin daha ziyade yaşlı meşcere

lere teksif edildiği ve orta yaşlı bölmelerden ise yaşlı ağaçların seçilip 
alındığı şeklinde tefsir edilebilir. 
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C. Uygulanınası gerekli amenajman ve silvikültür metodları 

1. Faydalanmanın planlanması 

a. İşletme gayesi 

Türkiyedeki sarıçam ormanlarının işletilmesine esas teşkil edecek 
gayeler memleketimiz ormancılığının temel gayesi olan devamlılıkla bir
likte muayyen bir odun hasılatını almak ve bunun yanısıra, ormanlardan 
yapılacak diğer faydalanmalara da yer vermek olmalıdır. 

Devamlılık, biolojik bir varlık olan ormandaki düzenin bozulmaması 
ve memleketin odun ham maddesi ihtiyacını muntazam ve muayyen bir 
şekilde karşılamak suretiyle milli ekonominin bu sektöründe aksamalar 
yaratılmaması bakımından zaruridir. Eraslan (1963) ormancılık litera
türündeki devamlılık anlamlarını şu şekilde özetiernektedir: «1) toprağın 
yetiştirme gücünün azalmadan devam edip gitmesi yani toprak devam
lılığı, 2) orman sahası daraltılmadan aynı sahanın devamlı olarak mu
hafaza edilmesi ve üzerinin daimi surette ağaçla örtülü bulunması yani 
saha devamlılığı, 3) ormanın ağaç servetinin eksilmeden aynı miktar ve 
terekküpte devamlı olarak kalabilmesi yani ağaç serveti devamlılığı, 4) 
ormanın toprağının ve ağaç servetinin daimi ve duraksız yetiştirme ha
linde bulunması yani yetiştirme devamlılığı, 5) her yıl ·eşit.miktarlarda
ki hasılatın devamlı olarak alınması yani odun hasılatı devamlılığı, 6) 
her yıl eşit miktarlardaki para hasılatının devamlı olarak alınması yani 
para hasılatı devamlılığı, 7) ormanın kollektif ve ideel faydalarının de
vamlılığı». Bunların içerisinde, memleketin oduıı ihtiyacının karşılan

ması yönünden en önemli olanı ve sarıçam ormanları için ön planda dü
şünüleni odun hasılatı devamlılığıdır. «Bu devamlılık anlayışında esas, 
ormandan her yıl eşit miktarlardaki hasılatı devamlı olarak almaktır. 

Bu maksat için de toprak, iklim ve ağaç serveti gibi istihsal faktörleri
nin arasız ve duraksız yetiştirme halinde bulunmalarını emniyet altında 
tutmak şarttır» (Eraslan, 1963). Ormanların devamlılığı şeklinde anla
şılan odun hasılatı devamlılığının muhtelif kimseler tarafından yapılmış 
bulunan tariflerini kombine etmek suretiyle Eraslan (1963) modern or
mancılığın anladığı anlamdaki devamlılık gaye ve prensibini, takip edil
mesi isabetli bir yol olarak «yetişme muhiti şartlarınca mümkün olan en 
yüksek miktar ve kalitedeki hasılatı devamlı olarak almak ve aynı za
manda ormanların kollektif, sosyal, kültürel ve estetik fayda ve tesirle
rini en yüksek seviyeye çıkarmak» şeklinde tarif etmekte ve «yetişme 
muhitinin imkan verdiği en yüksek hasılatı eşit miktarlarda ve devamlı 
olarak alabilmek için orman işletmesinin 1) duraksız silvikültür tedbir
leriyle ormanın yetiştirme gücünü devamlı olarak yükseltmesi, 2) de-
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vamlılığın şartlarını gerçekleştirecek çeşitli tehlikelere mukavim bir 
meşcere kuruluşu veya sıralanış nizarnı vucuda getirmesi, 3) devamlılı
ğın şartlarını gerçekleştirecek uygun ağaç türlerinden ve çap sınıfların
dan müteşekkil bir ağaç serveti terekkübü meydana getirmesi, 4) devam
lılJğın şartlarını yerine getirecek miktarda ve .z:enginlikte ağaç serveti 
vücuda getirmesi gerektiğini» söylemektedir. Sarıçam ormanlarının de
vamlılığının tahakkukunda bu hususlar gözden uzak tutulmayacaktır. 
Bu hususların gerçekleştirilmesi yollarından birisi normal orman veya 
normal kuruluşta orman veya optimal orman tesis etmektir. Diker 
( 1946b) normal ormanı «yetişme muhiti şartlarına göre ulaşılmasına 

gayret edilmesi gereken ve ekonomik noktadan erişilmesi mümkün olan 
bir orman» olarak tarif etmektedir. Sarıçam ormanlarından muntazam 
ve boi miktarda hasılat alınmasını temin bakımından en uygun silvikül
tür ve amenajman metodlarının tatbiki suretiyle bu tarife uyar tarzda 
ormanlar vucuda getirilmeye gayret edilecektir. Bunun yolları Eraslan 
(1965) tarafından teşrih edilmeye çalışılmış vaziyettedir. Normal or
man kuruluşunun sağlanmasıyla aynı zamanda, bugünkü düzensiz sarı
çarn ormanları regüle edilmiş, ekonomik değerli ormanlar haline sokul
muş olacak ve tam kapasite ile odun yetiştirebilmek üzere yaş sınıfları 
dağılışı dengesi ve meşcere ağaç serveti sağlanmış bulunacaktır. 

Sarıçam ormanlarının işletilmesindeki ikinci gayeyi belirli bir odun 
çeşitinden en fazla miktarda yetiştirmek teşkil edecektir. Hatırlanacağı 
üzere bu, idare müddetinin tayininde keresteliğe elverişli odun olarak 
tesbit edilmişti. Türkiyedeki sarıçam ormanları bu gayeyi tahakkuk et
tirecek şekilde ve bunu yetişme muhiti gücünün verebUeceği en bol ve en 
iyi kalitede temin etmek üzere işletilmeye tabi tutulacaklardır. Ağaçlar 
keresteliğe elverişli odun çapını iktisap edinceye kadar ormanlardan sa
ir odun hasılatı alınmak suretiyle pazarın bu yöndeki ihtiyaçlarına da 
cevap verilmiş olunacaktır. 

Türkiyedeki sarıçam ormanlarının işletilmesinde gözönünde bulundu
rulması lazım gelen gayelerden biri de, modern anlamdaki devamlılık ga
ye ve prensibinin şumulü içerisinde, bu ormanlardan diğer şekillerde yapı
lacak faydalanma olmalıdır. Buna çok yönlü faydalanma da denmektedir. 
Bugün Amerika Birleşik Devletlerinde ormanlardan mümkün olan her şe
kilde faydalanmak, daha doğrusu ormanları milletin ve milli ekonominin 
çeşitli maksatlada kullanması ilk ve asıl gaye olarak kabul edilmiş (Fo
rest Service, 1961) ve bu fikir FAO teşkilatınca da diğer dünya memle
ketleri için benimsenmiş vaziyettedir. Ormanlardan yalnız odun hasılatı 
değil, yerine, şekline ve zamanına göre sair hasılatın alınması da müm
kündür. ·msasen ormanlar kollektif hizmetlerini yani reel ve ideel fonk
siyonlarını bu tarzda yerine getirmektedir. Ormanlardan, beş madde ha-
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linde formüle edilen çok taraflı faydalanma şudur : 1) odun, 2) su, 3) ot
lak, 4) mesire yeri ve 5) av hayvanları. Filhakika bunlar bilinmeyen 
şeyler değildir. Lakin bilindiği halde bazan tatbikinde sakınca görülen ve
ya bazan kısmen ele alınan hususlardır. Şurası muhakkaktır ki bu fayda
lanma sistemlerinin hepsini aynı saha üzerinde kurmak veya hepsinden 
aynı zamanda ve aynı metodlarla faydalanmak mümkün olmayabilir. La
kin mümkün olan hallerde bunlardan hiç değilse bir kaçını birarada mü
talaa etmekte ve varsa mahzurlu tarafları izale etmek suretiyle faydalan
ınayı ona göre planlamakta da memleket ve millet menfaatları bakımın
dan zaruret vardır. Mesela odun ürününün yanısıra bir su ürünü ve düze
ni veya bir otlak ürünü ve faydalanma şekli mutlaka ve ciddi olarak düşü
nülmeli ve tatbik edilmelidir. Türkiyedeki sarıçam ormanlarının işletilme
sinde çok yönlü faydalanmaya yer verilmesi tavsiyeye şayan görülmüş
tür. 

b. Orman formu 

Malum olduğu üzere düzenli ormanlar amenajmacı bakımından iki 
orman formu arzetmektedir ki bunlardan biri seçme ormanı ve diğeri 
maktah ormandır. Maktah ormanlar da yetişme veya yetiştirilme şekil
lerine göre maktah koru ormanı, baltalık ormam ve korulu baltalık or
manı olmak üzere üç formda mütalaa edilirler. Maktah koru ormanının 
diğer adı aynı yaşlı koru ormamdır ki bu 'Çeşit ormanlar tamamen to
huından teşekkül etmektedirler. Eraslan (1963) maktah koru ormanla
rını 1) büyük geniş maktalı, 2) büyük dar maktalı, 3) küçük geniş mak
tah ve 4) küçük dar maktah veya kenar maktah ya da etek maktah ol
mak üzere dört form içerisinde toplamaktadır. 

Sarıçarnın bir ışık ağacı olduğu ve vejetatif yolla değil de generatif 
yolia ürediği malum bulunmaktadır. Ayrıca, yayılış sahasında iyi bir 
tetkike tabi tutulduğu zaman Türkiyedeki sarıçam meşcerelerinin küçük 
veya büyük alanlar üzerinde aynı yaşlı meşcereler teşkil ettiği görül
mektedir. Sarıçarnın ekolojik özellikleri bu ağaç türünür.. muhtelif yaş
lı ormanlar yapmaya müsait olmadığını göstermektedir. Bu sebeplerle 
Türkiyedeki sarıçam ormanıarına maktah koru ormanı veya diğer bir 
deyişle aynı yaşlı koru ormanı formu verilmesi gerekmektedir. Bu or
manlar saf sarıçarndan kurulu olabilecekleri gibi diğer bazı ağaç türleri
nin biriyle veya bir kaçıyla karışık da olabilirler. Memkketimizde sarı
çarula karışıklık yapan en önemli ağaç türleri karaçam (Pinus nigra 
Arnold), göknar (Abies bornmülleriana Mattf ve A. nordmanniana 
Spach), ladin (Picea or·ientalis Lk. Carr.), kay ın (Fagus oriental-is 
Lipsky) ve meşe (Quercus spp.) dir. Bu türlerin karışımından husule 
gelecek sarıçam ormanıarına gerektiğinde iki tabakalı ve dolayısiyle ay-
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rı iki aynı yaşlı orman formu verilebileceği tabiidir. Ancak, göknarın 
fazlaca hakim bulunduğu göknar + ladin + sarıçam meşcerelerinden 
kurulu ormanlar muhtelif yaşlı orman formunda işletilebilir. 

c. Amenajman metodu 

Bugün literatürümüze Eraslan (1963) la birlikte, ihata edici bir anlam 
şeklinde girmiş bulunan faydalanmanın düzenlenmesi tabiri orman işlet
mesinde hasılatın yer ve zaman bakımından tertiplenmesini ifade etmek
tedir. Faydalanmanın düzenlenmesinde kullanılan metodlar ise genellik
le amenajman metodları adını almaktadır. «Çünkü orman amenajmanı
nın dar manada vazifesi, her yıl eşit miktarlarda hasılatın devamlı ola
rak sağlanmasını emniyet altına almak ve bu maksatla işletmeyi plan
laştırmak olduğundan, amenajmanın bu maksat için ortaya koyduğu 
metodlara bu ad verilmiştir» (Eraslan, 1963). Meyer et al. (1952) ve 
Davis (1954) bunlara kesimin düzenlenmesi metodları demektedirler. 

Amenajman metodları 1) hem aynı yaşlı ve hem de muhtelif yaşlı 

ormanıara uygulanan metodlar, 2) özellikle aynı yaşlı ormanıara uygula
nan metodlar ve 3) özellikle muhtelif yaşlı ormanıara uygulanan metod
lar olmak üzere 3 grupta toplanmaktadır. Bununla beraber Meyer et al. 
(1952), «bir ormanın etasını tayinde kullanılan bir çok metodlar aynı 
yaşlı veya muhtelif yaşlı ormanıara aynı şekilde tatbik edilebilir. Kul
lanılabilecek çeşitli metodlar arasından herhangibirinin seçimi sadece 
ormanın kuruluşuna, uygulanacak silvikültür sistemlerine veya işletme 
entansitesine değil aynı zamanda gerçek hacım, gerçek artım ve tabii 
ölümle ayrılma ve normal hacım hususunda bilfiil elde edebileceğimiz 
materyalin doğruluğuna ve miktarına bağlıdır» demektedirler. 

Davis (1954) çeşitli amenajman metodlarını 3 grup içerisinde top
lamaktadır ki bunlar 1) saha kontrol metodları, 2) hacım kontrol metod
ları ve 3) saha ve hacım kontrol kombine metodlarıdır. 

Saha kontrol metodları son hasılat alma kesimlerinin, bir süre için 
ormanın muayyen bazı parçalarına inhisar ettirilmesi metodiarıdır. Bu
nu teminen ormanın gereken sayıda maktalara ayrılması ve bu makta
ların bir kesim sırasına konması suretiyle faydalanmanın saha itibariy
le kontrol altına alınması lazımdır. Meyer et al. (1952) bunlara meşcere 
(makta) metodu adını vermekte ve yalnızca aynı yaşlı ormanıara uygu
lamaya müsait metodlar olduğunu söylemektedir. Davis (1954) saha 
kontrol metodlarının, ormanın aynı bonitetli olduğuna veya önemli bo
nitet farkları ihtiva eden sahalardan müteşekkil bulunduğuna göre ayrı 
iki şekil arzettiğini yazmakta ve Meyer et al. (1952) bunları a) eşit sa
ha metodu ve b) eşit hacım metodu olarak mütalaa etmektedir. Davis 
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(1954) saha kontrol metodlarının özelliklerini şu şekilde sıralamakta

dır: 

1. Basit ve sarihtir. Kolayca kavranır, pek az matematiği gerekti
rir ve formüle ihtiyaç göstermez. 

2. Kesimi sahaya bağlı tutma özelliğine sahiptir. Kesilecek salıa
lar tam olarak tanınmadıkça kesim yapılamaz. 

3. Ormanın silvikültürel islahına ihtiyaç duyulan hallerde özellik
le faydalıdır. Zira ormanın kesim üniteleri belli olduğu için bunlara ge
rekli önemin atfedilmesi mümkündür. 

4. Eğer devamlı olarak takip edilirse her ormanda bir idare müd
detinin sonunda tam olarak düzene sokulmuş bir orman vücuda getirir. 

5. özellikle aynı yaşlı ormanlar için uygundur. Saha mefhumu he
saba katılmadıkça aynı yaşlı ormanların başarıyla amenaje edilmeleri 
mümkün değildir. 

6. Muhtelif yaşlı ormanıara uygulandığında meşcerenin gerçek ar
tımına dayanan hacım kontrol metodu ile kombine edilmek durumunda
dır. 

7. Düzensiz bir ormana tatbik edildiğinde yalnız başına tatmin edi
ci sonuçlar vermez. O itibarla hacım kontrol metoduyla kombine edil
melidir. 

8. Herhangi düzenli bir orman buna göre idare edilebilir. 

Hacım kontrol metodları meşcerenin hacmını ve bunun artımını 

esas alan metodlardır. Bunlar a) yalnız hacıma dayanan, b) yalnız artı
ma dayanan ve c) hacıma ve artıma dayanan metodlar olmak üzere 3 
kısımda toplanabilir (Davis, 1954). Yalnız hacıma dayanan metoda Von 
Mantel'in veya Masson'un formülü örnek gösterilebilir. Yalnız artıma 
dayanan metodda eta, arınanın durumuna göre, ya tam olarak ormanın 
hacım artımı kadar veya bunun bir miktarı oranında alınmaktadır ki 
Gurnaud'nun veya Biolley'in kontrol metodu buraya girmektedir. Ha
cıma ve artıma dayanan metodlar içerisinde ise kesim yüzdesi metodu 
denilen Hundeshagen'in formülü ile Avusturya formülü adı verilen Ka
meraltaxe veya lleyer formülü bulunmaktadır. Meyer et al. (1952) in 
normal hacım metodu ve Knuchel (1949) ile Eraslan (1963) ın genel eta 
formülü adını verdiği bu son formül 

E = z + . HV- NV (19) 
a 

şeklindedir ve buradaki a, idare müddeti olabileceği gibi ormanın duru-



122 

muna göre seçilecek herhangi bir tesviye müddeti de olabilir. Ayrıca 

Amerika Birleşik Devletlerinde kullanılan Hanzlik, Black Hills ve 
Kootenai formülleri de bu gruba dahil bulunmaktadır. 'Davis (1954) e 
göre hacım kontrol metodları muhtelif yaşlı ormaniara daha kolay ve 
daha realistik bir şekilde uygulanmaktadır. 

Saha ve hacım kontrol kombine metodları heriki formdaki orman
Iara uygulanan şekiliere sahip olmakla beraber bunlar komplike metod
lar oldukları cihetle tavsiyeye şayan değillerdir. 

Buraya kadar özet olarak verilen bilgilerden çıkarılacak sonuca gö
re aynı yaşlı ormanların bünyesine en uygun düşen veya daha doğru bir 
ifadeyle bu ormanları tesis etmenin esasını teşkil eden metod saha kont
rol metodudur. E.raslan (1963) da aynı yaşlı veya maktalı koru orman
larında faydalanmanın nizamlanması hususunda kullanılmaya elverişli 

amenajman metodlarının 1) periyodik saha metodu, 2) periyodik hacım 
metodu ve 3) mürekkep periyodik metod olduğunu yazmaktadır ki bun
ların hepsi de saha kontrol metodlarına girmekte ve ilk ikisi yukarıda 
eşit saha ve eşit hacım metodları şeklinde adlandırılmış -bulunmaktadır. 
Bu metodlar hiç şüphesiz saha ile birlikte yaş unsuruna da istinat etmek
te ve muhtelif yaş katagorilerine ait aynı yaşlı sahalardan · müteşekkil 
ormanlar vücuda getirmektedir. O itibarladır ki bunlara yaş sınıfları me·· 
todu da denmektedir. 

Bu duruma göre botanik, ekolojik ve silvikültürel faktörler yönün
den aynı yaşlı orman formu teşkil etmesi düşünülen Türkiyedeki sarıçam 
ormaniarına tatbik edilecek amenajman metodu yaş sınıfları metodu 
( Wagner, 1927; Diker, 1946 b; E.raslan, 19€.3) olacaktır. Kanaatımca, 

yaş smıflarının her yıl eşit hasılat veren eşit alanlı mürekkep periyodik 
metodunun uygulanması en iyi şekil olmakla beraber bunun kompleks 
durumu itibariyle tatbiki zorluk yaratan veya mümkün olmayan hallerde 
eşit hasılatlı yahut eşit hacımlı sahalar metodunun veya diğer deyişle 
periyodik hacım metodunun kullanılması lazımdır. Bonitet tayininin ya
pılamanıası sebebiyle ormanın muhtelif yerlerinin verim güçlerinin bili
nemernesi veya plan ünitesinde önemli yetişme muhiti farklarının mev
cut olmaması ya da serinin muhtelif kısımlarının farklı yetiştirme gü
cünde olduğu hususunun nazarı itibare alınmaması halinde az-çok eşit 
alanlı saha metodu yahut periyodik saha metodu kullanılabilir. Bütün 
hallerde normal servet ile gerçek servetin karşılaştırılması ve ormanın 
nereden alınıp nereye ve nasıl götürüleceği hususunda karar verirken bu 
durumdan faydalanılması isabetli olacaktır. 

Müsaade edilen yıllık veya periyodik kesim miktarının hesabı ve bu
na ait kesim planının yapılmasına ilaveten yaş sınıfları metoduyla idare 
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edilecek sarıçam ormanlarında fırtına, rüzgar, güneş yakması, yangın, 

böcek salgını gibi tehlikeli durumlara karşı emniyet tedbirlerinin alınma
sı ve iç taksimat şebekesinin tesis edilmesi de gerekmektedir. 

Türkiyedeki sarıçam ormanlarında olgun çağa gelmiş bir meşcere
nin gençleştirilmesi yani yaş sınıfları metoduna uygun olarak ikinci ge
nerasyona ait aynı yaşlı bir meşcerenin kurulabilmesi için 10-20 yıllık 
bir süre (bir yaş periyodu) ye ihtiyaç olduğu düşünülmüş, bir bölmenin 
(maktaın) yüzölçümünün 40 hektarı geçmemesi ve gençleştirme metod
Jarına intibak sağlanması yönünden genellikle 20 hektar civarında alın
ması uygun görülmüştür. 

2. Silviklilti.irel işlemler 

Sarıçam meşcerelerine uygulanacak silvikültürel işlemlere etki ya
. pan ekolojik faktörler ve bn meşcerelerin tabi tutulacakları gençleştir

me ve bakım kesimleri hakkında, Saatçioğlu ( 1946 ve 1954) , Paskin 
(1949), Perrin (1954), Cochet (1959), Sevim (1960) ve Pamay (1962 ve 
1966) dan faydalanılarak derlenen bilgilere ve müşahadelerimize göre 
aşs.ğıdaki hususlar söylenebilir. 

a. Etkileyici faldörler 

Tabii çevre faktörleri. Migrasyon imkanları ile klimatik, edafik ve 
fitobiotik faktörler tabii çevre faktörleri içinde yer alırlar. 

Migrasyon imkanları denince tohumla ilgili hususlar akla gelir. 
Meşcerenin galip tabakasında yer alan sarıçarnlar 25 yaşından itibaren 
kozalak tutmağa başlamakta ve bu durumu ileri yaşlara kadar idame et
tirerek çimlenme kabiliyeti yüksek tohumlar vermektedir. Zengin tohum 
yıllarının her 2-3 yılda bir tekerrür ettiğini ve tohumların 10-40 metre 
arasında değişen bir kenar sahasını en iyi şekilde tohumlayabildiğini 

nazan itibare alırsak tohum yönünden gençleştirme imkanlarının ne ka
dar fazla olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Fakat sadece tohumla ilgi
li hususlar gençleştirmede tek başına rol oynamamaktadır. Bu bakımdan 
durumu diğer faktörlerle birlikte mütalaa etmek gerekir. 

Tabii çevre faktörleri arasında kaydettiğimiz bir diğeri klimatik 
faktörlerdi. Bu faktörler meyanında don, ışık, rutubet v.s. yi zikredebili
riz. Sarıçam, ağaç türleri içinde bilhassa ekstrem iklim şartlarına karşı 
en fazla dayanıklı olan bir tür olmasına rağmen ilkbahar donları şişmiş 
tohumları dondurmakta ve genç fideler üzerinde zararlı tesirler icra et
mektedir. Bunun içindir ki ilkbahar donlarının vuku bulduğu mahaller
de gençleştirme metodlarını seçerken dikkatli olmak ve don tesirlerini as-
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gariye indirecek metodu tercih etmek gerekir. Bu husus genç fidelerir.. 
korunması mevzuunda da önemlidir. Sarıçam tohumları 0.9-1.0 kapalı
lık derecelerinde bile çimlenme kabiliyetine sahiptir. Fakat yaşamaları 
ve gelişmeleri için mutlaka ışığa ihtiyaçları vardır. Bunun .içindir ki ışık 
ihtiyaçlarını ayarlamak mecburiyetindeyiz. Gençliğin ışık ihtiyacını fi
danların boy, ibre, dal ve tarnurcuk durumlarından anlamak mümkün
dür. Sarıçam fidelerini 2 yaşından itibaren behemahal ışığa kavuşturmak 
gerekir. Klimatik faktörler arasında bulunan rutubet faktörü tohumla
rın çimlerrmesi ve gelişmesi üzerinde tesirlidir. Keza aynı faktörler için
de yer alan ısı, toprak sathında yüksek derecelere ulaştığı .zaman tehli
keli olmaktadır. Siper durumu ayarlanmak suretiyle bunları kısmen ol
sun hertaraf etmek mümkUndür. Yine klimatik faktörler içinde mütalaa 
edilen rüzgar ve kar gençlik üzerinde tesirli olmaktadır.. Fakat bunların 

tesiri küçümsenebilecek kadar azdır. Bu iki faktörlin daha ziyade ileri 
yaşlarda etkisi görUlmektedir. 

Edafik faktörler meyanında ölü örtü ve humus durumu ile toprak 
özelliklerini zikredebiliriz. Bunlar tek başına veya hep birlikte tensilin 
tutunması, yaşaması ve gelişmesi üzerinde tesirlidir. Sarıçarnın saf meş
cereler halinde ekseriya besin maddelerince fakir topraklar üzerinde gö
rülmesi onun toprak istekleri bakımından kanaatkar bir tUr olduğunu 
gösterir. Bununla beraber hafif, derin, gevşek, oldukça serin balçıklı 

kum toprakları üzerinde daha l.yi fütunabiimekte ve gelişebiimektedir. 
Madeni toprak sarıçam tohumu için en müsait tabii ekim vasatı arzet
mekte ise de ağır killi topraklarda toprağın tamamen açığa çıkarılması 
doğru değildir. Zira evaporasyon, karınca ve kuş zararları. ile karşı kar
şıya gelinir. Saf sarıçam meşcereleri altında ölü örtU ayrışması ve dola
yısıyle humus münasebetleri de iyi bir durum arzetmez. Hernekadar mü
sait şartlar altında tohumlar 5-6 cm lik ölü örtü ve humus tabakasını de
len~k · tutunabilirse de bu gayretleri sırasında adı geçen tabakaların ka
lınlıkları ile orantılı olarak zaiyata uğrarlar. Migrasyon imkanlarını art
tırll:lalciçin ölü örtU ve humus tabakalarının, sıkı istiflenmiş ve kalın ol
duğu mahallerde, parçalanması ve tırmıklanması lazımdır. 

Fitobiotik faktörlere gelince, esas itibariyle sarıçama bağlı bir flo
ra mevcut değildir. Fakat yetişme muhiti ve bilhassa toprağa bağlı ola
rak değişen tiplerle karşılaşmak her zaman mümkündür. Memleketimiz 
saf sarıçam ormanlarının tipik zararlı bitkileri olarak çayır otlarını ve 
yosunları zikredebiliriz. Bunlardan başka kök ve kütük sürgünleri de ke
safetleri oranlarında gençliğin tutunmasına ve gelişmesine engel olmak
tadırlar. Gençleşme sahası üzerindeki tohumluk veya ihtiyat ağaçlar da 
siperleri ve kök sahasındaki mücadeleleriyle gençliğe zararlı olabilirler. 

Canlı çevre faktörleri. insanlar, kuşlar, karıncalar, keçi, koyun ve 
sığırlar, fareler bu faktörler içinde yer alır. Bunlardan kuş ve karıncala-
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rın, tohumların büyük bir kısmını topladıkları veya ziyaa uğrattıkları 
bir vakıadır. Yaptıkları menfi tesirleri önlemek için toprağın tırmıklan
ması lazımdır. Keçi, koyun ve sığırlar ise çiğneme, ısırma ve koparına su
retiyle gençliğe zararlı olmaktadırlar. Onun için bunlara karşı gerekli 
koruyucu tedbirleri zamanında almak büyük bir önem taşır. Fareler 
gençliği kesrnek veya gövdelerini kemirmek suretiyle zarar ika ederler. 
Bunlara karşı da lüzumlu mücadelenin yapılması tabiidir. insanlar yan
gın çıkarmak, tarla açmak ve kaçak kesimler yapmak suretiyle gerek 
gençlik ve gerekse daha ileri yaşlardaki meşcereler için zararlı olmakta
dırlar. 

b. Gen9leştirme 

Türkiyedeki saf sarıçam meşcerelerinde tesbit edilen tabii gençleş
tirme örnekleri bize bu meşcerelerin, aşağıda mahiyetierini kısaca arze
deceğimiz metodlardan bir veya bir kaçının tatbiki suretiyle gençleştiri
lebileceğini göstermektedir. Ancak bunlardan hangilerinin ele alınması 
lazım geldiği hususunu tabiatın çalışma tarzı, yetişme muhiti özellikleri, 
orman işletmesinin imkanları ve çalışma entansitesi dikte ettirir. Bununla
beraber siper vaziyeti kesim şekline dayanan gençleştirme metodları, 

avantajlarından ötürü birinci planda mütalaa edilmelidir; 

Büyük salw siper kesimi. Siper vaziyetinin büyük sahalar üzerinde 
uygulama yeri bulduğu bu gençleştirme tarzının klasik tatbikatı 3 safha 
arzeder: 

a) Hazırlama kesimleri : Bu safhada meşcere kapalılığı 0.6 ya ka
dar indirilerek ağaçların tohum tutması ve toprağın tava getirilmesi 
sağlanır. Meşcerenin durumu hesaba katılarak 1-3 defa tekrarlanan ha· 
zırlık kesimleri sonunda sahada kalacak ağaçların oldukça dengeli olarak 
sahaya dağılmasına gayret edilir. Bunlar müstakbel meşcerenin temelini 
atacak gençliği husule getireceklerine göre kesimlerin, iyi formda olma
yan ağaçlara inhisar ettirilmesi tabiidir. Bu safhada çıkarılacak ağaç 

adedi veya serveti hakkında yuvarlak bazı rakamlar vermek mümkün ise 
de asıl miktarı meşcerenin durumu dikte ettireceğinden bundan sarfına
zar edilmiştir. 

b) Tohumlama kesimleri : Zengin bir tohum yılının kışında veya 
ilkbaharında yapılan bu kesimler gençliğin ilk 2-3 yıllık ışık :ihtiyacını 
temin eder. Tali meşcerenin hemen hflmen tamamı ile galip meşcerenin 
geniş tepeli veya aşağıya kadar daHanmış fertlerini çıkarmayı gaye edi
nen bu kesimlerin miktarı hakkında yine kat'i bir rakam vermek müm
kün değildir. Yalnız kapalılığın en çok 0.5 e kadar indirilebileceğini söy
leyebiliriz. Burada da sahada kalacak ağaçların dengeli olarak dağılma-



126 

sına dikkat edilir. Bazı hallerde tohumlama kesimleri sırasında toprak 
işlemesine zaruret hasıl olur. Bu takdirde bu işin tohumlama kesimin
den evvel gelen yaz veya sonbahar mevsiminde yapılmas11 şayanı tavsi
yedir. Tohumlama kesimine lüzum hissedilmeyen durumlar da olabilir. 

c) Işık kesimled : Teşekkül eden gençliğin ışık ihtiyacını ayarla
mak maksadıyla yapılan bu kesimlerin birincisi tohumlama kesiminin 
ikinci kışında yapılır ve 2-3 yıl ara ile, yaşlı meşcere sahadan uzaklaşti
rılıncaya kadar tekrarlanır. Kesimlerde bundan öncekilerin aksine, mü
tesavi müdahalelerden ziyade gruplar halinde açınalara gidilir. Işık ke
simlerinin son safhasını boşaltma kesimleri teşkil eder. Tabiatta, ışık 
ke&imlerine ihtiyaç hissedilmeden doğrudan doğruya boşaltma kesimleri
ne geçilmesi lazım gelen durumlarla karşılaşılması mümkündür. 

Zon siper kesimi. Büyük saha siper vaziyetinin bir çok mahzurlarını 
ortadan kaldıran bu gençleşti.rme metodu tavsiye edilebilecek metodla
rın başında gelir. Bu metodun kullanılması halinde meşcerede 100-300 m 
genişliğinde zonlar alınır ve sonra büyük saha siper vaziyetinde izah edi
len kesimlere geçilir. 

Şekil 48. Tabiatm yaptığı ild, grup si per yaziyeti : Başalan Serisi,. Bölme 27. 

Two illustratioııs of group-shelterwood made by nature : Başalan \Vorking Circle, 
Comp. 27. 
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Saf grup kesimi. Tabii gençleştirmenin temel şekillerinden grup si
per kesimini ve grup kenar kesimini kullanan bu metod ağır kesim tem
polu bir metoddur. Kesimlere, şekilleri ekseriya yuvarlağımsı ve çapları, 
yanındaki meşcerenin boyunu aşmayan sahalarda tepe çatısını gevşet
mekle başlanır ve sonra kenar kesimlerine geçilir. Elverişli gençliğin bu
lunması halinde bunlardan istifade edileceği tabiidir (Şekil 48). Bu türlü 
kesimlerin bir sonucu olarak gençleştirme sahası, gençleştirme safhasın
da delik-deşik bir durum arzeder. Bu yüzden de rüzgar tehlikesi fazladır. 
Bu mahzuru, meşcerenin fırtına istikametinde 80-100 m lik kısmını mu
hafaza şeridi olarak ayırıp gençleştirilmesini en sona bırakmak suretiy
le hertaraf etmek kabil ise de grup siper vaziyetini zonlarda ve fırtına 
tehlikesinin bulunmadığı yerlerde tatbik etmek daha qoğru bir hareket 
olur. Gençleştirme kesimlerine yanındaki meşcerenin boyu kaÇlar geniş
likteki grupları traşlayarak başlamak ve sonra bunları kenar kesimleriy
le genişletip birleştirmek de mümkündür. 

Şekil 49. Tabiatın yaptığ·ı lıir etek şeridi traşlama vaziyeti : Başalan Serisi, Bölme 
29, kenarda 50 yaşmda ve 8 nı boyda gençlil{, asli meşeere 118 yaşında, bakısı hatr. 

An illustration of strip-clear euttiııg made by nature : Başalan Working Circle, 
Comp. 29, regeneration of 50 years of age aml 8 m height, age of main stand 118, 

exposition west. 
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Etek şeridi tmşlama kesimi. Şerit siper kesimi ve etek kesimi metod
larında olduğu gibi meşcere kenarını şart koşan ve yine ekolojik şartla
rm en müsait olduğu meşcere kenarlarından başlayan bir metoddur (Şe
kil 49). Kuzey yamacı için 20-40 m lik şerit genişliği optimal olduğu hal
de güney yamacı için bunun yarısı alınmalıdır. Traşlama şeritleri zengin 
tohum yıllarına paralel olarak 2-3 yıl ara ile birbirini takip eder. Genel 
gençleştirme süresini kısaltmak için şeritlerin atıarnalı olarak alınması 
da mümkündür. Bu takdirde şeritler iki taraftan siperleneceği için geniş
likleri biraz daha büyük tutulur. Traşlamayı müteakip ekseriya sathi 
toprak işlemesi yapılmaktadır. Don, ısı, otlanma, toprak kayması tehli
keleri olmayan yerlerde tatbiki tavsiye edilebilir. 

Büyük saha traşlama kesimi. Bir meşcerenin tüm sahasında veya 
zonlarında uygulanan traşlama işletmesi sun'i gençleştirmeye dayanan 
bir işletme şeklidir. Yaşlı meşcereyi traşlama kesimle kaldırıp yerine di· 
kim yoluyla gençlik getirilebildiği takdirde uygulanabilecek nitelikte
dir. Ancak memleketimizin bugünkü ormancılık şartları ve iş görme gü·· 
cü bu gibi sahaların fidan ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Diğer 
menfi faktörler de nazarı itibare alımnca bu kesim sistemi ancak her tür
lü imkana sahip mıntakalarda tavsiye edilebilir. 

Etek kesimi. Çok defa sadece kenar vaziyeti kesim şeklini kullanan 
bu metodun tatbikattaki seyri, meşcerenin N, NE, NW, W ve E kenarla
rında alınan şerit üzerinde bir siper vaziyetiyle başlar. Kenar iç saha
sının optimal genişliği 10-20 m arasında değişir. Müsait yetişme muhit~ 

lerinde tatbiki tavsiyeye şayan bir metoddur. Daha ziyade karışık meş
cerelerin gençleştirilmesinde kullanılır. 

Birkaç ar genişlikteki gruplarda gençlik elde etmek suretiyle, kar 
ve fırtına zararlarının fazla olduğu dağlık mıntakalardaki ve dik ya
maçlar üzerindeki sarıçam ormanlarını seçme kuruluşunda idare etmek 

tavsiye ediliyorsa da memleketimiz için bahis konusu olmamalıdır. Za

ten bu türlü kuruluş daha ziyade aynı yaşlı ormanlardaki kuruluşa yak
laşık bir durum gösterir. 

Yukarıda adları geçen gençleştirme metodlarının tatbikatı sonunda 
bütün sahaya aşağı yukarı eşit olarak dağılmış, iyi kaliteli ve metreka
retle en az 5-6 adet fidan bulunan bir gençlik elde etmek istenir. Fakat 
en muvaffak olmuş gençliklerde bile bu durumla karşılaşmak mümkün 
değildir. Bu sebeple büyükçe boşluklar sun'i olarak doldurulur. Tamam
lamalarda, yetişme muhitine intibakı muhtemel yapraklı türler veya biz
zat o yetişme muhitinin yerli türleri kullanılır. 
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c. Bakım 

Diğer meşcerelerde olduğu gibi sarıçam meşcerelerinde de bakım ke
simlerinin üç kısımda mütalaa edilmesi ve bunlara ilave olarak yardımcı 
bakım tedbirlerinin düşünülmesi tabiidir. Bu kesimler kesiksiz olarak 
birbirini takip etmeli, yeteri kadar tekrarlanmalı ve gereği gibi yerine 
getirilmelidir. Ancak bu suretle kendilerinden beklenilen fayda temin 
edilmiş olur. 

Gençlik bakımı. Gençlik bizim için bir hareket noktası olacağından 

bakımıarına büyük bir ehemmiyet atfetmeıniz icabeder, Bu çağda hasta, 
fena şekilli, çatal, yaygın dallı ve zarar görmüş (kesim, taşıma, kar, don, 
haşere, mantar, fare, hayvan zararı görmüş veya uzun zaman yaşlı meş
cere siperi altında kalmış) fertler çıkarılmak ve boğma tehlikesi yaratan 
bitki ve kütük sürgünleri uzaklaştmlmak suretiyle kalanların en iyi şe
kilde yetişmelerine gayret edilir. Karışıklığın tanzimi, büyükçe boşlukla
rın doldurulması ve dik kenarların giderilmesi de gençlik bakımları me· 
yanında ele alınmalıdır. Sarıçaın gençliklerini seyreltmeye ihtiyaç yok
tur. Buna mukabil gençliğin böceğe, mantara, av ve otlak hayvanıarına 
karşı korunması hemen her zaman bahis konusu olabilir. Sarıçarnlar az
man teşekkülüne mütemayil oldukları için sık yetiştirilmeleri lazımdır. 

Bakınıların tekrarlanması işine gelince, yukarıda kaydedilen işlemlerin 

bazılarını belki her yıl, bazılarını da her 2-3 yılda bir tekrarlamak lazım 
gelecektir. Bunu ancak mahallin özellikleri bize dikte ettirebilir. Misal ol
mak üzere yabani ot istilasını ele alabiliriz. Eğer her yıl zararlı tesirleri 
hertaraf edilmezse, diğer işlemler muayyen aralıklarla ve layiki veçhile 
yerine getirilse bile tesirli bir gençlik bakımından bahsedilemez. Gençlik
lerde gaye metrekarede, en az 5-6 adet iyi vasıflı fidanın tutunmasını ve 
bunların aşağı-yukarı eşit olarak sahaya dağılmasını temin etmek olma
lıdır. Tabiatiyle bu arada karışıklığın tanzimi meselesi gözden uzak tu
tulmayacaktır. Gençlik bakımı safhasında, saf sarıçarndan müteşekkil 

bir gençlik bahis konusu ise bakım yapılırken sahanın boş kalmış yerle
rine civarda bulunması muhtemel olan göknar, kayın ve ladin türlerine 
ait gençliğin getirilmesine ve böylece karışıklığın sağlanmasına çalışıl

malıdır. Zira arazide çoğunlukla görülen şekil sarıçarnın adı geçen tür
lerle karışıklık yapmış olduğudur. Saf sarıçam meşcerelerine genellikle, 
bu karışıklıklar içerisinde rastlanmaktadır. Filhakika, gençlik bakımı 
safhasında teminine gayret edilecek karışıklığı bilahare tabiat kendisi 
de tesis edebilmektedir. Fakat bu takdirde zamandan kaybedilmiş ola
caktır. 

Gerek gençlik bakımlarının ve gerekse biraz sonra temas edeceğimiz 
ayıklama kesimlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için bir çalışma 
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planının tanzimi ve bu plana, bakıma tabi tutulacak sahaların yerlerini, 
vüsatlerini, lüzumlu bakım tedbirlerinin maksat ve mahiyetleriyle bunla
rın tekrarla,nma ihtiyacını kaydetmek gerekir. Bu suretle işin hacmı hak
kında da bir fikir edinmiş oluruz. 

Ayrıca gençlik sahası içerisinde, araziyi 30-40 m x 100-150 m lik 
parsellere bölecek şekilde, 2-2.5 m genişliğinde bakım patikaları tesis 
edilmelidir. Bu patikalar bu ve bundan sonraki meşcere bakımı safhala
rında tatbikatçının, meşcere elemaniarına zarar vermeden ve kolay ça
lışmasını ve kesilen ağaçların saha dışına çıkarılmasını sağlamış ola
caktır. 

Ayıklama. Gençlik bakımlarını ayıklama kesimleri yahut sıklık ba
kımları takip eder. Bu bakımların başlama zamanı hakkında ortalama 
bir rakam vermek mümkünse de dalların birbirine değip toprağın tama
men örtüldüğü ve meşcereyi temsil eden fertlerin vasati bir insan boyu
nu aldığı zamanı kıstas olarak kullan.mak daha isabetli olur. Bununla be
raber arazideki müşahadelerimiz göstermiştir ki Türkiyedeki sarıçam 

meşcerelerinde sıklık çağ·ı t~kriben, iyi bonitette 10, orta bonitette 13 ve 
fena bonitette 16 yaşlarında başlamakta ve sırasıyla 28, 33 ve 40 yaşları 
civarında nihayete ermektedir. 

Sıklık çağı en az masrafla en fazla tesir icra edebileceğimiz bir çağ 
olması hasebiyle bu çağdaki bakımların ihmal edilmesi caiz değildir. Ak
si halde en kuvvetli fakat ekseriya azınan yapılı elemanlar üst tabakada 
hakim duruma geçerek nispeten zayıf olan fertlerin gelişmesini önlerler. 
Ayıklama kesimlerinde fazla teferruata gitmek zaman ve para sarfına 
sebep olacağından sadece üst tabakada müstakbel kuruluşa iştiraklerini 
arzu etmediğimiz fertlerle azmanları, çatal, yaralı, yamuk ve hastalıklı 
elemanları çıkarmak veya bunları zararsız hale getirmek maksada kafi
dir. Bu arada karışıklığın idamesi ve üst tabakanın aşağı-yukarı aynı bo
ya sahip olması hususu gözden uzak tutulmamalıdır. Bakımlarda işin 

süratini artırmak ve bazı yardımcı rollerinden istifade etmek için azınan
ların tepelerini almakla yetinilir. Yüksek kıymette ağaçlar yetiştirmek 

için sıklığın sık ve eşit kapalılıkta yetiştirilmesi lazımdır. Bu izahattan 
anlaşılacağı üzere bu çağdaki bakımların ağırlık merkezini menfi selek
siyon teşkil etmektedir. Ancak ağaç kaliteleri vazılı olarak tanınabildik
ten sonra müspet seleksiyon bahis konusu olur. Sarıçam meşcerelerinde
ki ayıklama kesimleri 3-4 yıl aralıklarla 2-3 defa tekrarlanmalıdır. Eğer 
bu işler zamanında tekrarlanınazsa yukarıda da temas edildiği gibi az
man yapılı fertler üst tabakanın ekseriyetini teşkil eder. Sıklık bakımla
rından gaye, «Sıklık sıklık olarak kalacaktır» prensibine uygun olarak 
hareketle, mümkün olduğu nispette iyi fertlerden müteşekkil bir üst ta-
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baka yaratmak ve karışıklığı idame ettirmek olmalıdır. Gençlik bakımı 

sırasında tesis edilmiş bulunan bakım patikalarının bozulmamasına ve 
kaybolmamasına işin bu safhasında da dikkat etmelidir. 

Amlama. Meşcere direklik çağına girdiği zaman (ortalama 30 - 40 
yaşlarında) seleksiyonun büyük bir kısmı hitam bulmuş demektir. Bu
nun tabii bir neticesi olarak meşcerede üst, ara ve hatta alt tabaka teşek
kül eder. İşte bu andan itibaren aralarnalara başlamak lazımdır. Bu çağ
daki aralama sıklık bakımlarının aksine olarak tamamen müspet selek
siyon esaslarına dayanır. Aralarnalara başlama zamanı olarak ortalama 
bir rakam vermek mümkünse de istikbal ağacı namzetlerinin tanınabil
diği, himayelerinin faydalı olduğu, meşcereye serbestçe girebilme imkan
larının mevcut ve toprak sathının hafif bir ibre tabakasiyle örtülmüş bu
lunduğu zamanı esas almak daha isabetli bir hareket tarzı olur. Bununla
beraber rüzgar ve kar zararlarının mevcut olduğu mahallerde aralarnalara 
biraz daha geç başlanılması mümkündür. 

Aralamaların muayyen periyadlarla tekrar edilmesi tabiidir. Sık sık 
ve mutedil olarak yapılması lazımsa da kıstas olarak elit ağaçların tekrar 
himayeye ihtiyaç gösterdiği süre esas alınmalıdır. Eğer bir rakam vermek 
icabederse genç sarıçam meşcerelerinde her 5 yılda bir, orta yaşlı meşcere
lerde her 7 yılda bir, yaşlı meşcerelerde de her 10 yılda bir tekrarlanmalı
dır deyebiliriz. 

Arazi müşahedelerimize göre sarıçam gençliği herhangi bir sahaya 
ve bilhassa yanmış orman sahalarına ve açıklıklara çok kesif bir şekilde 
gelmekte ve tutunmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, meşcerenin yaşı 

ilerledikçe bu fertler arasındaki yaşama mücadelesi çetin bir şekil almak
tadır. Dolayısiyle, altta kalan zayıf ve güçsüzler çok süratli bir şekilde te
lef olmaktadır. Bu itibadadır ki sarıçam meşcerelerinin hemen her çağında 
alttabakaya ölmüş veya ölmekte bulunan fertler halinde, rastlanmaktadır. 
Tabiatta görülen bu hal bu meşcerelere alçak aralama kesimlerinin uygu
lanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu bakımdan meşcere boy ar
tımının yavaşlamaya başladığı yaşa yani iyi bonitette 70, orta bonitette 
75 ve fena bonitette 80 yaşına kadar Türkiyedeki sarıçam meşcereleri 

mutedil alçak aralamaya tabi tutulmalı ve bu yaşlardan sonra aralama 
kesimlerine, tedricen şiddetlendirilmek suretiyle devam edilmeli yani 
kuvvetli alçak aralama yapılmalıdır. Ayrıca üçüncü sınıf gövdelerden 
bazılarının üst tabakaya intikaline kadar, geçici bir süre için, kısmen 

yüksek aralama prensiplerinden istifade etmelidir. Bu husus bilhassa eğ
ri gövdelerden terekküp eden meşcerelerde önemlidir. 

Dalsız gövde yüksekliği fazla olan gövdeler yetiştirmek için sarıçam 
meşcerelerini 40-50 yaşına kadar sık yetiştirmek gerekirse de fakir ye-
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tişme muhitlerinde bu prensiplerden ayrılmak icabeder. Çünkü meşcere 
kuraklıktan zarar görür. Aralamalar esnasında ağaçcık ve çalı karakte· 
rindeki yapraklı türlere dokunulmamalıdır. Aralamalarda müdahale ölA 
çüsü olarak, hesaplanmış etadan başka, kesit yüzeyini veya ara hasılatın 
genel hasılat içerisindeki miktarını kullanabiliriz. Kat'i olmamakla bera
ber her defasında mevcut servetin % 15-20 sini almak mümkündür. AnA 
cak hiç bakım görmemiş meşcerelerde özellikle ilk aralamalar esnasında 
biraz daha ihtiyatlı davranmak lazımdır. Direklik ve ağaçlık çağlarında 
yapılan aralamalada genel olarak tabii dal temizliği fazla, ayni boyda 
ağaçlardan müteşekkil normal kapalı bir meşcere elde etmek istenir. OlA 
gunluk çağında yapılan aralamaların gayesi ise elit gövdelere sahip, 
0.8-0.9 kapalılığında, toprak yüzü aşağı yukarı mütesavi surette siperli, 
meşcere toprağı gevşek, gençlik taşımaz fakat onu kabule hazır bir m eş· 
cere elde etmektir. 

Aralama işlerini gerek zaman ve gerekse mekan itibariyle bir düzene 
sokmak için aralama bloklarının teşkili lazımdır. 

Türkiye sarıçam meşcerelerinde her zaman ayni yaşlı bölmelere rast
lamak, dolayısıyle tek bir bakım uygulamak mümkün değildir. Çok defa 
aynı bölme dahilinde ya üstüste ya da yanyana birkaç generasyonun yer 
aldığı görülür. Bu durumlar karşısında şu şekilde hareket edilir: Eğer 

bölmenin bütünü bakıma tabi ikinci generasyon elemanlarından müteşek
kil bulunuyor ve yaşlı ağaçları az miktarda ihtiva ediyor ise alttaki meş
cere elemaniarına zararlı olmayan bazı gövdeler ihtiyat olarak bırakılır, 
gençlik taşımayan kısımlarda hemen gençlik elde edilir, gençlik taşıyan 
kısımlarda ışık kesimi yapılır ve bölmenin bütünü de bakım kesimlerine 
tabi tutulur. Bölme ilk devrelerde heterojen bir durum arzederse de il~ 
ride homojen bir durum alır. Bölmenin bütününü teşkil eden fertler ke
sim yaşına ulaşınca ve kesim sırası gelince bölme dahilindeki yaş farkı
na bakılınadan bölme gençleştirmeye sokulur. Büyük bir kısmı yaşlı ve 
fakat yeryer küme ve grup gençliklerinin bulunduğu bir bölme ile karşi
Iaşıldığında ekseriyeti teşkil eden yaşlı meşcere hala gelişmesine devam 
ediyorsa gençleştirmeye kadar aralama yapmak lazım gelir. 

Budama. Sarıçarndaki aralamalar, yardımcı bakım tedbirleri meya
nında mütalaa edilen sun'i kuru budama ile tamamlanmalıdır. ince yaş 
dalları almak suretiyle yaş budama da mümkündür. Fakat genellikle 
tavsiye edilmez. Zaten şimdilik buna imkanlarımız ve vaktimiz müsait 
değildir. Sarıçarnda 3 cm den kalın kuru dalları budamak caiz değildir. 
Keza meşcerede mevcut bütün ağaçların budanınası da bahis konusu ola
maz. Sadece elit ağaçlar üzerinde durmak, mümkün olan hallerde 10 m 
ye ve hatta daha yukarılara kadar etaplar halinde budamak, budanan 
ağaçların sahaya oldukça mütesavi olarak dağılmalarını (3-8 m aralık ve 
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mesafelerle) temin etmek ve hektarda 400-800 sarıçamı ele almak mak
sada kafidir. Budama fasılalarını aralama fasılaları ile aynı zamana isa
bet ettirmek şayanı tavsiyedir. Fena gövde şekillerinin çoğunluğu teşkil 
ettiği sarıçam meşcerelerinde bunların budanmaları cihetine gidilmeme
lidir. Keza fakir yetişme muhitleri üzerindeki sarıçam meşcerelerinde bu· 
dama tatbiki caiz değildir. Bununlaberaber lüzum görülen hallerde tat
bikinde sakınca yoktur. Bu takdirde ilk budama işlemi birinci aralama
dan hemen biraz önce yapılmalıdır. Buna mukabil iyi yetişme muhitle
rindeki meşcereyi budamaya direklik çağında başlanır. Kuru budama 
bilhassa kalın çaplı odun yetiştirilmek istendiği zaman daha çok önem 
kazanır. 

Alt tesis. Yardımcı bakım tedbirleri meyanında kaydedebileceğimiz 
diğer bir tedbir de alt yapı tesisidir. Alt tesis için genellikle, iyi yetişme 
muhitlerindeki, yeter sayıda istikbal adayları bulunan sarıçam meşcere
leri mevzubahistir. Kuru topraklar üzerindeki sarıçam meşcerelerind\3 

alt yapı tesisi bahis konusu olursa fazla su harcayan türleri kullanmak
tan sakınmak ve sık tesisten kaçınmak lazımdır. Böyle topraklar üzerin
deki sarıçam meşcereleri altına Orateagus gibi çalı türleri getirmek tav~ 
siye edilebilir. İyi yetişme muhitlerinde yapraklı türlerin (kayın, saplı· 
meşe, gürgen, ıhlamur) veya ibrelilerden göknarın kullanılması tavsiye
ye şayandır. Çünkü yapraklı türler yangın, haşere, toprak kurumasını 

önleyici ve humus asidierini geliştirici" yönden büyük faydalar sağlar. 
Adı geçen türlerden hangisinin kullanılması lazım geldiği hususunu bize 
dikte ettirecek olan muhakkak ki yetişme muhiti özellikleridir. 

En uygun alt tesis zamanı meşcerenin 30-35 yaşları arasında değiş
mekte ise de bu hususta meşcerenin gölgeleme derecesi ve meşcereye gir
me imkanları bize daha sıhhatli bir ölçü olur. Alt yapı tesis edildikten 
sonra bunun gelişmesini temin etmek için üst tabakada gereği kadar 
gevşetme yapmak ve icabediyorsa bakımlarını ihmal etmemek lazımdır. 
Aynı işlemler tabiaten mevcut olan alt yapılar için de bahis konusudur. 

İhtiyat işletmesi. Sarıçam, ihtiyat işletmesi tesisi için çok elverişli 

bir tür olarak gözükmektedir. Işıklandırma artımına dayanan ve bir tali 
işletme şekli olan ihtiyat işletmesinde, meşcerenin son kesimi sırasında 
bazı gövdelerin münferit halde veya gruplar halinde sahada bırakılması 
bahis konusudur. Bu ağaçlar genellikle hektarda 25-30 kadar olur. Bun
ların sıhhatli ve gelişimi iyi ağ·açlar arasından seçilmesi lazımdır. Bun
lar, sahaya gelmiş gençliğin üzerinde ikinci idare müddetinin sonuna ka
dar kalabilecekleri gibi -ki prensipiyal olarak böyledir- daha evvel de, ke
sim esnasında çevresine zarar vermeyecek şekilde çıkarılabilirler. thtiyat 
işletmesinin gayesi idare müddetini uzatmadan bazı ağaçları daha uzun 
zaman büyütmek ve kalın gövdeler yapmalarını sağlamaktır. 
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SUMMARY 

This study has attempted to define for Turkey the yield, development 
and management methods for Scotch pine (Pinu.s silvestris L.). The 
problem is studied in six chapters as follows 1) introduction of the spe
cies, 2) design and application of the study and preliminary evaluations, 
3) definition of normality, and site identification, 4) establishment of 
relationships among individual trees, 5) behavior of normal Scotch pine 
stands, 6) management rules for Scotch pine forests. 

Intmdu.ction of the species . .Scotch pine is one of the commercially 
im portant native tree species of Turkey (Figure 1). It grows in a vast 
part of Turkey from Kütahya in the west to the Russian border in the 
east occupying the northern part of country (Figure 2). Its role in the 
economic life of the people of this region is considerable. It grows as pure 
stands or in mixtures with Austrian pine (Pinu.s nigra Arnold), fir 
(Abies bornmüllerüına Mattf andA. nordmanniana Spach), spruce (Picea 
orientalis Lk. Carr.), beech (Fagus orientalis Lipsky), poplar ( Populus 
tremula L.) and occasionally with oak (Quercus spp.). Its altitudinal 
range is 200-2700 meters (656-8858 ft). 

Design and application of the study and preliminary evaluations. 
The study is based on 135 once-measured sample plots taken in the dist
ribution area of the species (Figure 3). The sample plots were chosen in 
normal, even-aged, pure, untouched and naturally grown stands (Figure 
4). Their distributions to different age categories, sites and elevations 
were considered (Table 3). Size of the plots was 1000-2500 sq meters 
(10764-26910 sq ft) but emphasis was given to the number of trees e:xist
ing in the sample plots rather than the size. In each plot all trees 4.0 cm 
(1.57 inches) dbh and above were calipered. Total heights ,of some domi
nant and co-dominant trees were measured. Some sample trees were cut 
and the necessary data taken. Additional data were also collected from 
three working circles to classify the management aspects. Preliminary 
evaluations such as average age, top height, number of trees, basal area, 
average diameter of the sample plots were made and volumes of sample 
trees were calculated. 

Definit·ion of normality, and site identification. First of all the 
sample plots which are not normally dense, were eliminated. To do the 
job a normality line as number of trees to average stand diameter 
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was calculated and 2 standard deviation lines were drawn to define 
the strip of normality. 2 sample plots \vere found not normal (Equations 
6 and 7; Figures 5 and 6; Tab le 1). 'l'!ıen, a site classification was made 
and site index tables were arranged for Scotch pine (Appendixi). To 
distinguish and determine diffe:rent site qualities, a guide curve was 
drawn and the fitness of the curve was checked, i.e., the ratio of the corre
lated variance to the total variance was found to be 93 % and the carrela
tion index 0.96. Then the site index was taken as the average top height 
of the stand as a function of the stand age at 100 years. Three site cias
ses were made as good (I), medium (II) and poor (III). Their site indi
ces are 29.50 m (96.8 ft), 23.50 m (77.1 ft) and 17.50 m (57.4 ft) respec
tively (Table 2 and Figure 7) . 26 % of the sample plots are found to be 
in the good, 50 % in medium and 24% in poor sites. 

Establishment of relationships among individual trees. In this chap
ter, first a standard volume table was constructed, and second the inere
ment and growth characteristics of the species were studied. By using 
the data from 390 trees, the volume table was made (Appendix II) ac
cording to Spurr's (1952) co.mbined - variable formula which is found to 
be in Equation 10 where V is the stern volume with bark in dma, D is 
dbhob in cm and h is total height in meters (Table 4). Precision of the 
table was checked and the standard error of estimate was found to be 
+ 3.11 \%, correlation coefficient 0.963, aggregate difference + 17.33 % 
and average deviation 10.33 %. Results of the inerement and growth 
relationships can be seen in Tables 5-16, Figures 8-22 and Equations 
12-15. These are relations· between age-diameter, age-height, diameter
height, diameter-diameter increment, diameter-volume increment, diame
ter-basal area increment,. diameter ob-diameter ib, stump diameter-dbh, 
dbh-mid stern diameter, diameter-double bark thickness, diameter-bark 
volume, amounts of sawlogs, poles and posts, industry wood, sturrıp wood 
and fire wood of the stems. Calculations were based on a number of trees 
varying from 386 to 808. 

Behavior of normal Scotch pine stands. To identify the behavior of 
the normal stands, a normal yield table for Scotch pine was prepared 
(Appendix III). For the calculations of the main stanrl's number of trees, 
basal area and volume on a per hectare basis and top height and average 
diameter the graphical method using the procedures of guide curves and 
standard daviation was followed. The stand removed was determined in 
an indirect way using the volum(~ of the average tree of that particnlar 
stand estimated in the field which would have been removed. Other yield 
table elements were derived from these values. All yield elements were 
indicated as being dependents of f.tand age and site quality (Ta"Ql~E? l-7

1 
18 
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and Figures 23-33). All values Wi.~re calculated for trees of 4.0 cm (1.57 
inches) dbh and larger on a 1 hectare (2.47 acres) basis. Volumes are 
given as stern volumes including stump and bark volumes. Comparisons 
of some elements of the yield table with the ones of tables of Wiedemann 
-Scho')er's Pinus silvestı-is L. {1957), Alemdag's Pinus brutia Ten. 
(1962), Kalıps1z's Pinııs nigra Arnold (1963) and Decourt's Pinus silvest
ris L (1965) we:re made and found highest of all (Figure 34). Precision 
of th:ı table but only by the volume of main stand was controlled. Stan
dard crror of estimate came out as being + 32.35 %, aggregate difference 
--3.35% and average deviation 25.82 %. Also some other relationships 
reıated to the stand structure itself, such as the amount of thin trees, 
stand density indices, average stand height and stand form factors were 
determined (Tables 19-25, Figures 35-42 and Appendix IV). 

Management rules for Scotch pine forests. The most suitable mana-· 
gement system to be applied to Scotch pine forests in Turkey was studiu 
ed ina broad sense. Conditions of the stands and every factor was cansi
dered closely. The rotation ages were determined as 100, 120, 140 years 
for good, ınedium and poor si tes respectively (Table 26). The goal of 
management is defined as the production of lumber size timber in the 
stands besides the aim of multiple use of forests. Actual stand structures 
such as number of trees, basal a:rea, volume, volume inerement and age 
were compared with the normal ones given in the yield table and found 
to be irregular and heterogenous in structure and too low in stocking 
due to past mis-management (Tables 27-33 and Figures 43-47). These 
forests should be managed under an even-aged management system, ob
viously in high forest form. Proper silvicultural treatments were expla
ined (Figures 48, 49). 
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HERHANGi BiR YAŞTAKi BiR SARIÇAM MEŞCERES1N1N 
BONİTET SINIFINI TAYiNE YARAYAN, MEŞCERE 

üST BOYLARI 

STAND TOP HEIGHTS TO DETERMINE THE SITE CLASS OF 
SCOTCH PINE STAND AT ANY AGE 

Fena bonitet Orta bonitet İyi bonitet 

Meşcere yaşı 
Poor site Medium site Good site 

En yüksek boy Boylar arası En düşük boy 
Stand age Maximum height Between of heights Minimum height 

m ----
20 4.86 4.87- 6.27 6.28 
21 5.11 5.12- 6.60 6.61 
22 5.36 5.37- 6.93 6.94 
23 5.62 5.63 7.25 7.26 
24 5.86 5.87- 7.57 7.58 
25 6.11 6.12 7.88 7.89 
26 6.35 6.36- 8.20 8.21 
27 6.59 6.60- 8.52 8.53 
28 6.83 6.84- 8.82 8.83 
29 7.07 7.08- 9.12 9.13 
30 7.30 7.31- 9.43 9.44 
31 7.54 7.55 9.73 9.74 
32 7.76 7.77- 10.03 10.04 
33 7.99 8.00- 10.32 10.33 
34 8.22 8.28 - 10.61 10.62 
35 8.44 8.45- 10.91 10.92 
36 8.67 8.68 - 11.2j) 11.21 
37 8.90 8.91- 11.49 11.50 
38 9.12 9.13- 11.79 11.80 
39 9.35 9.36 12.08 12.09 
40 9.58 9.59 - 12.37 12.38 
41 9.80 9.81 -- 12.65 12.66 
42 10.01 10.02 - 12.94 12.95 
43 10.23 10.24 - 13.22 13.23 
44 10.45 10.46 - 13.50 13.51 
45 10.67 10.68 13.78 13.79 
46 10.89 10.90 - 14.06 14.07 
47 11.10 11.11 - 14.33 14.34 
48 11.31 11.32 - 14.60 14.61 
49 11.51 11.52 - 14.88 14.89 
50 11.72 11.73 - 15.15 15.16 
51 11.93 11.94 - 15.42 15.43 
52 12.14 12.15 - 15.69 15.70 
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Fena bonitet Orta bonitet İyi bonitet 

Meşcere yaşı Poor site Medium site Good site 

En yüksek boy Boylar arası En düşük boy 
Stand age Maximum height Between of heights lVIinimum height 

nı 

53 ı2.35 ı2.36 - ı5.96 ı5.97 

54 ı2.56 ı2.57 - ı6.23 ı6.24 

55 ı2.76 ı2.77- ı6A9 ı6.50 

56 ı2.96 12:97 - ı6.75 ı6.76 

57 ı3.ı6 ı3.ı7 - ı7.01 17.02 

58 13.36 ı3.37 - ı 7.27 ı7.28 

59 13.56 ı3.57 - ı7.51 ı7.52 

60 13.75 ı3.76 - ı7.76 ı7.77 

61 ı3.94 ı3.95 - ı8.oı ı8.02 

62 14.ı3 14.14 - 18.26 ı8.27 

63 ı4.32 ı4.33 - ı8.51 ı8.52 

64 14.52 14.53 - ı8.76 ı8.77 

65 14.71 14.72 - ı9.00 ı9.01 

66 14.90 14.9ı - ı9.25 ı9:26 

67 ı5.08 ı5.09 - ı9.49 ı9.50 

68 ı5.27 ı5.28 - ı9.72 ı9.73 

69 ı5.45 15.46 - ı9.98 19.99 
70 15.63 ı5.64 - 20.20 20.21 
71 15.82 ı5.83 - 20.43 20.44 
72 ı5.99 16.00 - 20.66 20.67 
73 ı6.16 ı6.ı 7 - 20.89 20.90 
74 16.34 ı6.35 - 2ı.ıı 21.ı2 

75 ı6.5ı 16.52 - 21.34 2ı.35 

76 ı6.69 ı6.70 - 21.56 2ı.57 

77 ı6.86 ı6.87 - 21.79 21.80 
78 ı7.04 17.05 - 22.0ı 22.02 
79 17.20 ı7.2ı - 22.23 22.24 
80 ı7.37 17.38 - 22.44 22.45 
8ı 17.53 ı 7.54 - 22.66 22.67 
82 17.70 ı7.71 - 22.87 22.88 
83 ı8.87 ı8.88 - 23.08 23.09 
84 ı8.03 ı8.04 - 23.30 23.3ı 

85 ı8.20 ı8.2ı 23.5ı 23.52 
86 ı8.35 ı8.36 - 23.72 23.73 
87 ı8.5ı ı8.52 - 23.92 23.93 
88 ı8.67 ı8.68 - 24.ı2 24.13 
89 ı8.83 ı8.84 - 24.32 24.33 
90 ı8.98 ı8.99 - 24.53 24.54 
9ı 19.ı4 ı9.ı5 - 24.73 24.74 
92 19.30 19.3ı - 24.93 24.94 
93 ı9.45 ı9.46 - 25.ı4 25.15 
94 ı9.6ı ı9.62 - 25.34 25.35 
95 ı9.76 ı9.77 - 25.53 25.54 
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Fena bonitet Orta bonitet İyi bonitet 

Meşcere yaşı Poor site Medium site Good site 

En yüksek boy Boylar arası En düşük boy 
Stand age Maximum height Between of heights Minimum height 

m 

96 19.91 19.92 - 25.72 25.73 
97 20.06 20.07 - 25.91 25.92 
98 20.20 20.21 - 26.11 26.12 
99 20.35 20.36 - 26.30 26.31 

100 20.50 20.51 - 26.49 26.50 
101 20.64 20.65 26.67 26.68 
102 20.78 20.79 - 26.87 26.88 
103 20.92 20.93 - 27.03 27.04 
104 21.10 21.11 - 27.21 27.22 
105 21.20 21.21 - 27.39 27.40 
106 21.33 21.34 - 27.56 27.57 
107 21.46 21.47 - 27.63 27.64 
108 21.59 21.60 - 27.90 27.91 
109 21.72 21.73 28.07 28.08 
110 21.85 21.86 - 28.24 28.25 
lll 21.97 21.98 - 28.40 28.41 
112 22.10 22.11 - 28.55 28.56 
113 22.22 22.23 - 28.71 28.72 
114 22.34 22.35 - 28.87 28.88 
115 22.46 22.47 - 29.03 29.04 
116 22.58 22.59 - 29.17 29.18 
117 22.69 22.70 - 29.32 29.33 
118 22.80 22.81 - 29.47 29.48 
119 22.92 22.93 - 29.61 29.62 
120 23.03 23.04 - 29.76 29.77 
121 23.14 23.15 - 29.91 29.92 
122 23.26 23.27 - 30.05 30.06 
123 23.36 23.37 30.19 30.20 
124 23.47 23.48 - 30.32 30.33 
125 23.57 23.58 - 30.46 30.47 
126 23.68 23.69 - 30.59 30.60 
127 23.78 23.79 - 30.73 30.74 
128 23.88 23.89 - 30.87 30.88 
129 23.99 24.00 - 31.00 31.01 
130 24.09 24.10 - 31.14 31.15 
131 24.20 24.21 - 31.27 31.28 
132 24.29 24.30 - 31.40 31.41 
133 24.39 24.40 - 31.52 31.53 
134 24.49 24.50 - 31.64 31.65 
135 24.57 24.58 - 31.76 31.77 
136 24.66 24.67 - 31.87 31.88. 
137 24.75 24.76 - 31.98 31.99 

138 24.84 24.85 - 32.09 32.10 
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Fena bonitet Orta bonitet İyi bonitet 

M eşeere yaşı 
Poor site Medium site Good site 

En yüksek boy Boylar arası En düşük boy 
~tand age Maximum height Between of heights Minimum height 

m 
-·----· 

139 24.92 24.93 - 32.21 32.22 
140 25.01 25.02 - 32.32 32.33 
141 25.10 25.11 - 32.43 32.44 
142 25.18 25.19 - 32.55 32.56 
143 25.17 25.18 - 32.66 32.67 
144 25.36 25.37 - 32.77 32.78 
145 25.45 25.46 - 32.88 32.89 
146 25.53 25.54 - 33.00 33.01 
147 25.61 25.62 - 33.10 33.11 
148 25.69 25.70 - 33.20 33.21 
149 25.77 25.78 - 33.30 33.31 
150 25.85 25.86 - 33.40 33.41 



147 

EK II 
APPENDIX II 

SARIÇAM ÇiFT GiRiŞLi KABUKLU GöVDE HACMI TABLOSU 
SCOTH PINE STANDARD VOLUME TABLE 

(Kütük hacmı dahil) 
(Stump volume is included) 

Diameter at breast height .ğaç Göğüs hizası çapı -- cm 
>yu ----------------------------------------------------------------------:ee 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 
·ight----------------------------------------------------------------
m Kabuklu gövde hacmı - dm3 - Stern voıume including bark voıume 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

26.1 
27.0 
27.8 
28.7 
29.6 
30.4 
31.3 
32.1 
33.0 
33.9 
34.7 
35.6 
36.4 
37.3 

28.0 
29.2 
30.5 
31.7 
33.0 
34.2 
35.4 
36.7 
37.9 
39.1 
40.4 
41.6 
42.9 
44.1 

30.2 
31.9 
33.6 
35.3 
37.0 
38.7 
40.4 
42.0 
43.7 
45.4 
47.1 
48.8 
50.5 
52.1 

32.8 
35.0 
37.2 
39.4 
41.6 
43.8 
46.0 
48.2 
50.4" 
52.6 
54.8 
57.0 
59.2 
61.4 

35.7 
38.5 
41.3 
44.1 
46.9 
49.7 
52.5 
55.2 
58.0 
60.8 
63.6 
66.4 
69.2 
72.0 

39.0 
42.4 
45.9 
49 .. 3 
52.8 
56.2 
59.6 
63.1 
66.5 
70.0 
73.4 
76.8 
80.3 
83.7 

42.6 
46.8 
50.9 
55.1 
59.3 
63.4 
67.6 
71.8 
75.9 
80.1 
84.2 
88.4 
92.6 
96.7 

46.6 
51.5 
56.5 
61.4 
66.4 
71.3 
76.3 
81.2 
86.2 
91.1 
96.1 

101.1 
106.0 
lll. O 

50.9 
56.7 
62.5 
68.3 
74.1 
79.9 
85.7 
91.6 
97.4 

103.2 
109.0 
ll4.8 
120.6 
126.4 

55.5 
62.3 
69.0 
75.7 
82.5 
89.2 
96.0 

102.7 
109.4 
ll6.2 
122.9 
129.7 
136.4 
143.1 

cğaç Göğüs hizası çapı - cm - Diameter at breast height 
oyu -----------------------------------------------------------------
ree 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
dght----------------------------------------
:m Kabuklu gövde hacmı - dm3 - Stern voıume including bark volume 

8 83.7 
9 91.5 

10 99.2 
ll 106.9 
12 114.7 
13 122.4, 
14 130.1 
15 137.9 
16 145.6 
17 153.4 
18 161.1 
19 168.8 
20" 176.6 
21 184.3 
22 192.1 
23 199.8 
24 207.5 

92.2 
101.1 
109.9 
ll8.7· 
127.5 
136.3 
145.1 
153.9" 
162.7 
171.5 
180.3 
189.1 
197.9 
206.7 
215.5 
224.3 
233.1 

101.3 
ll1.3 
121.2 
131.1 
141.1 
151.0 
161.0 
170.9 
180.8 
190.8 
200.7 
210.7 
220.6 
230.5 
240.5 
250.4 
260.4. 

1ll.O 
122.1 
133.2 
144.4 
155.5 
166.7 
177.8 
189.0 
200.1 
2ll.2 
222.4 
233.5 
244.7 
255.8 
267.0 
278.1 
289.2 

121.1 
133.6 

146.0 
158.4 
170.8 
183.2 
195.6 
208.0 
220.5 
232.9 
245.3 
257.7 
270:1 
282.5 
295.0 
307.4 
319.8 

131.9 
145.6 
159.4 
173.1 
186.9 
200.7 
214.4 
228.2 
241.9 
255.7 
269.4 
283.2 
297.0 
310.7 
324.5 
338.2 
352.0 

143.1 
158.3 
173.5 
188.7 
203.8 
219.0 
234.2 
249.3 
264.5 
279.7 
294.8 
310.0 
325.2 
340.3 
355.5 
370.7 
385.8 

155.0 
171.6 
188.3 
204.9 
221.6 
238.2 
254.9 
271.5 
288.1 
304.8 
321.4 
338.1 
354.7 
371.4 
388.0 
404.7 
421.3 

167.4 
185.6 
203.7 
221.9 
240.1 
258.3 
276.5 
294.7 
312.9 
331.1 
349.3 
367.5 
385.7 
403.9 
422.1 
440.3 
458.5 

180.3 
200.1 
219.9 
239.7 
259.5 
279.3 
299.2 
319.0 
338.8 
358.6 
378.4 
398.2 
418.0 
437.8 
457.6 
477.4 
497.2 
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Ağaç 
boyu 

Göğüs bizası çapı - cm - Diameter at breast height 

Tree 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
height---------

m Kabuklu gövde hacmı - dma - Stern volume including bark voıume 

9 
lO 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Ağaç 
boyu 

215.3 
236.8 
258.3 
279.8 
301.2 
322.7 
344.2 
365.7 
387.2 
408.7 
430.2 
451.7 
473.2 
4-94.7 
516.2 
537.7 
559.2 
580.7 
602.2 

35 

231.1 
254.3 
277.6 
300.8 
324.1 
347.3 
370.5 
393.8 
417.0 
440.3 
463.5 
486.8 
510.0 
533.3 
556.5 
579.8 
603.0 
626.3 
649.5 

36 

247.5 
272.5 
297.6 
322.7 
347.7 
372.8 
397.9 
423.0 
448.0 
473.1 
498.2 
523.2 
548.3 
573.4 
598.5 
623.5 
648.6 
673.7 
698.8 

264.5 
291.4 
318.4 
345.4 
372.3 
399.3 
426.3 
453.2 
480.2 
507.2 
534.1 
561.1 
588.0 
615.0 
642.0 
668.9 
695.9 
722.9 
749.8 

282.1 
311.1 
340.0 
368.9 
397.8 
426.7 
455.7 
484.6 
513.5 
542.4 
571.4 
600.3 
629.2 
658.1 
687.1 
716.0 
744.9 
773.8 
802.8 

300.4 
331.3 
362.3 
393.2 
424.2 
455.2 
486.1 
517.1 
548.0 
579.0 
609.9 
640.9 
671.8 
702.8 
733.7 
764.7 
795.6 
826.6 
857.5 

319.3 
352.3 
385.4 
418.4 
451.5 
484.5 
517.6 
550.6 
583.7 
616.7 
649.8 
682.8 
715.9 
748.9 
782.0 
815.0 
848.1 
881.1 
914.2 

338.8 358.9 379.6 
374.0 396.3 419.4 
409.2 4.33.8 459.1 
444.4 471.2 498.9 
479.6 508.7 538.7 
514.9 546.2 578.4 
550.1 583.6 618.2 
585.3 621.1 657.9 
620.5 558.5 697.7 
655.7 696.0 737.4 
690.9 733.4 777.2 
726.2 770.9 817.0 
761.4 808.3 856.7 
796.6 845.8 896.5 
831.8 883.2 936.2 
867.0 920.7 976.0 
902.2 958.1 1015.7 
937.5 995.6 1055.5 
927.7 1033.0 1095.3 

Göğüs bizası çapı - cm - Diameter at breast height 

37 38 39 40 41 42 43 44 Tre e 
height---------

m Kabuklu gövde hacmı - dma - Stern volume including bark volume 

12 527.4 
13 569.5 
14 611.6 
15 653.8 
16 695.9 
17 738.0 
18 780.2 
19 822.3 
20 864.4 
21 906.5 
22 948.7 
23 990.8 
24 1032.9 
25 1075.1 
26 1117.2 
27 1159.3 
28 1201.5 
29 1243.6 
30 1285.7 
31 1327.9 

556.7 
601.3 
645.8 
690.4 
735.0 
779.5 
824.1 
868.7 
913.3 
957.8 

1002.4 
1047.0 
1091.5 
1136.1 
1180.7 
1225.3 
1269.8 
1314.4 
1359.0 
i403.5 

586.8 
633.9 
681.0 
728.1 
775.1 
822.2 
869.3 
916.4 
963.5 

1010.6 
1057.6 
1104.7 
1151.8 
1198.9 
1246.0 
1293.0 
1340.1 
1387.2 
1434.3 
1481.4 

617.8 
667.4 
717.1 
766.7 
816.4 
866.1 
915.7 
965.4 

1015.1 
1064.7 
1114.4 
1164.0 
1213.7 
1263.4 
1313.0 
1362.7 
1412.4 
1462.0 
1511.7 
1561.3 

649.5 
701.8 
754.2 
806.5 
858.8 
911.1 
963.4 

1015.7 
1068.0 
1120.3 
1172.6 
1224.9 
1277.3 
1329.6 
1381.9 
1434.2 
1486.5 
1538.8 
1591.1 
1643.4 

682.1 
737.2 
792.2 
847.2 
902.2 
957.3 

1012.3 
1067.3 
1122.4 
1177.4 
1232.4 
1287.4 
1342.5 
1397.5 
1452.5 
1507.5 
1562.6 
1617.6 
1672.6 
1727.7 

715.6 
773.4 
831.2 
889.0 
946.8 

1004.6 
1062.4 
1120.3 
1178.1 
1235.4 
1293.7 
1351.5 
1409.3 
1467.1 
1525.0 
1582.8 
1640.6 
1698.4 
1756.2 
1814.0 

749.8 
810.5 
871.2 
931.8 
992.5 

1053.2 
1113.8 
1174.5 
1235.2 
1295.8 
1356.5 
1417.2 
1477.8 
1538.5 
1599.2 
1659.8 
1720.5 
1781.2 
1841.8 
1902.5 

784.9 820.8 
848.5 877.4 
912.1 954.0 
975.7 1020.6 

1039.3 1087.1 
1102.9 1153.7 
1166.4 1220.3 
1230.0 1286.9 
1293.6 1353.5 
1357.2 1420.1 
1420.8 1486.6 
1484.4 1553.2 
1548.0 1619.8 
1611.6 1686.4 
1675.2 ı 753.0 
ı 738.8 1819.6 
1802.4 1886.1 
1865.9 1952.7 
1929.5 2019.3 
1993.1 2085.9 
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1\.g-aç 
ıoyu 

Göğüs hizası çapı - cm - Diameter at breast height 

'ree 45 46 47 48 49 50 51 52 
eight---------

53 

m Kabuklu gövde hacmı - dına - Stern volume including bark volume 

13 927.2 
14 996.8 
15 1066.5 
16 1136.1 
17 1205.8 
18 1275.4 
19 1345.0 
20 1414.7 
21 1484.3 
22 1554.0 
23 1623.6 
24 1693.3 
25 1762.9 
26 1832.6 
27 1902.2 
28 1971.8 
29 2041.5 
30 2111.1 
31 2180.8 
32 2250.4 

967.9 1009.4 
1040.6 1085.4 
1113.4 1161.4 
1186.2 1237.4 
1259.0 1313.3 
1331.7 1389.3 
1404.5 1465.3 
1477.3 1541.3 
1550.1 1617.2 
1622.8 1693.2 
1695.6 ı 769.2 
1768.4 1845.1. 
1841.2 1921.1 
1913.9 1997.1 
1986.7 2073.1 
2059.5 2149.0 
2132.2 2225.0 
2205.0 2301.0 
2277.8 2376.9 
2350.6 2452.9 

1051.9 
1131.2 
1210.4 
1289.6 
1368.9 
1448.1 
1527.4 
1606.6 
1685.8 
1765.1 
1844.3 
1923.6 
2002.8 
2082.0 
2161.,3 
2240.5 
2319.8 
2399.0 
2478.2 
2557.5 

1095.3 
1177.9 
1260.4 
1343.0 
1425.6 
1508.2 
1590.7 
1673.3 
1755.9 
1838.5 
1921.0 
2003.6 
2086.2 
2168.8 
2251.3 
2333.9 
2416.5 
2499.1 
2581.6 
2664.2 

1139.6 
1225.5 
1311.5 
1397.5 
1483.5 
1569.5 
1655.4 
1741.4 
1827.4 
1913.4 
1999.4 
2085.3 
2171.3 
2257.3 
2343.3 
2429.3 
2515.2 
2601.2 
2687.2 
2773.2 

1184.7 
1274.2 
1363.6 
1453.1 
1542.5 
1632.0 
1721.4 
1810.9 
1900.3 
1989.8 
2079.2 
2168.7 
2258.2 
2347.6 
2437.1 
2526.5 
2616.0 
2705.4 
2794.9 
2884.3 

1230.8 
1323.8 
1416.8 
1509.7 
1602.7 
1695.7 
1788.7 
1881.7 
1974.7 
2067.7 
2160.7 
2253.7 
2346.7 
2439.7 
2532.7 
2625.7 
2718.7 
2811.7 
2904.7 
2997.7 

Diameter at breast height 1\.g-aç Göğüs hizası çapı - cm -
ıoyu -----------------------
~ree 55 56 57 58 59 60 61 62 
eight---------

1277.7 
1374.3 
1470.9 
1567.5 
1664.1 
1760.7 
1857.3 
1954.0 
2050.6 
2147.2 
2243.8 
2340.4 
2437.0 
2533.6 
2630.2 
2726.8 
2823.4 
2920.0 
3016.6 
3113.2 

63 

m Kabuklu gövde hacmı - dına - Stern volume including bark voıume 

54 

1325.5 
1425.8 
1526.1 
1626.4 
1726.7 
1827.0 
1927.3 
2027.6 
2127.8 
2228.1 
2328.4 
2428.7 
2529.0 
2629.3 
2729.6 
2829.9 
2930.1 
3030.4 
3130.7 
3231.0 

64 

16 1686.4 1747.5 1809.6 1872.9 1937.3 2002.8 2069.4 2137.1 -2205.8 2275.7 
17 1790.4 
18 1894.5 
19 1998.5 
20 2102.5 
21 2206.6 
22 2310.6 
23 2414.6 
24 2518.7 
25 2622.7 
26 2726.7 
27 2830.8 
28 2934.8 
29 3038.9 
30 3142.9 
31 3246.9 
32 3351.0 
33 3455.0 
34 3559.0 

1855.3 
1963.2 
2071.0 
2178.9 
2286.7 
2394.6 
2502.4 
2610.3 
2718.1 
2826.0 
2933.9 
3041.7 
3149.6 
3257.4 
3365.3 

1921.4 
2033.1 
2144.9 
2256.6 
2368.3 
2480.1 
2591.8 
2703.6 
2815.3 
2927.0 
3038.8 
3150.5 
3262.3 
3374.0 
3485.7 

3473.1 3597.5 
3581.0 3709.2 
3688.8 3821.0 

1988.6 
2104.3 
2220.0 
2335.7 
2451.4 
2567.1 
2682.8 
2798.5 
2914.2 
3029.9 
3145.6 
3261.3 
3377.0 
3492.7 
3608.3 
3724.0 
3839.7 
3955.4 

2057.0 
2176.7 
2296:5 
2416.2 
2535.9 
2655.6 
2775.3 
2895.1 
3014.8 
3134.5 
3254.2 
3373.9 
3493.7 
3613.4 
3733.1 
3852.8 
3972.5 
4092.2 

2126.6 
2250.4 
2374.2 
2498.0 
2621.8 
2745.7 
2869.5 
2993.3 
3117.1 
3240.9 
3364.7 
3488.5 
3612.3 
3736.2 
3860.0 

2197.3 2269.3 
2325.3 2401.5 
2453.3 2533.7 
2581.3 2665.9 
2709.2 . 2798:1 
2837.2 2930.3 
2965.2 3062.5 
3093.2 
3221.1 
3349.1 
3477.1 
3605.0 
3733.0 
3861.0 
3989.0 

3983.8 4116.9 
4107.6 4244.9 
4231.4 4372.9 

3194.7 
3326.9 
3459.1 
3591.3 
3723.5 
3855.7 
3987.9 
4120.1 
4252.3 
4384.5 
4516.7 

2343.3 
2478.8 
2615.3 
2751.9 
2888.4 
3024.9 
3161.4 
3279.9 
3434.4 
3570.9 
3707.4 
3843.9 
3980.4 
4116.9 
4253.4 
4389.9 
4526.4 
4662.9 

2416.6 
2557.5 
2698.3 
2839.2 
2980.1 
3120.9 
3261.8 
3402.7 
3543.6 
3684.4 
3825.3 
3966.2 
4107.0 
4247.9 
4388.8 
4529.6 
4670.5 
4811.4 
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Ağaç 
boyu 

Göğüs hizası çapı - cm - Diame.ter at breast height 

Tre e 
height---------

65 66 67 68 69 70 71 72 73 

m Kabuklu gövde hacmı - dına - Stern volume including bark volume 

74 

18 2637.3 2718.4 2800.8 2884.3 2969.1 3055.2 3142.5 3231.0 3320.8 , 341U 
19 2782.6 2868.2 2955.1 3043.4 3132.9 3223.7 3315.8 3409.3 3504.0 . 3600.J 
20 2927.9 3018.0 3109.5 

3263.9 
3418.3 

21 3073.2 3167.9 
22 3218.6 . 3317.7 
23 ·3363.9 3467.5 3572.7 
24 3509.2 3617.3 3727.1 
25 3654.5 3767.1 3881.5 
26 3799.8 3916.9 4035.8 
27 3945.1 
28 4090.4 
29 4235.7 
30 4381.0 
31 4526.3 
32 4671.6 
33 4816.9 

4066.7 4190.2 
4216.5 4344.6 
4366.3 4499.0 
4516.2 4653.·! 
4666.0 4807.8 
4815.8 4962.2 
4965.6 5116.5 

3202.4 
3361.4 
3520.4 

3296.6 
3460.4 
3624.1 

3679.5 3787.8 
3838.5 3951.6 
3997.5 4115.3 
4156.6 4279.1 
4315.6 
4474.6 
4633.6 
4792.7 
4951.7 
5110.7 
5269.8 

4442.8 
4606.5 
4770.3 
4934.0 
5097.8 
5261.5 
5425.2 

3392.2 
3560.8 
3729.3 

3489.2. 3587.6 3687.3 
3870.6 
4053.9 

3788.4 
3976.~ 

4165.J 
3662.6 3765.9 
3836.0 3944.2 

3897.8 4009.3 
4066.3 4182.7 
4234.8 4356.1 
4403.4 4529.4 
4571.9 
4740.4 
4908.9 
5077.4 
5246.0 
5414.5 
5583.0 

4702.8 
4876.2 
5049.5 
5222.9 
53968 
5569.7 
5743.0 

4122.4 4237.1 . 4353.~ 

4300.7 4420.4 4541.1 
4479.0 4603.7 4730.J 
4657.3 4787.0 4918.4 
4835.6 
50i3.9 
5192.2 
5370.5 
5548.7 
5727.0 
5905.3 

4970.2 
5153.5 
5336.8 
5520.1 
5703.3 
5886.6 
6069.9 

5106.1 
5295.J 
5483.~ 

5671.1 
5860.J 
6048., 
6236.1 

34 4962.2 5115.4 5270.!i 5428.8 5589.0 5751.5 5916.4 ' 6083.6 6253.2 6425.1 
35 5107.5 5265.2 5425.3 5587.8 5752.7 5920.0 6089.8 6261.9. 6436.4 6613.~ 

36 5252.8 5415,0 5579.7 5746.8 5916.5 6088.6 6263.1 6440.2 6619.7 6801.1 

Diameter at 'breast height Ağaç. Göğüs hizası çapı - cm -
boyu--------

75 76 77 78 79 80 81 82 83 Tree 
height------------------,------

m Kabuklu gövde hacmı - dına - Stern volume including bark volume 

20 3890.9 
21 4084.4 
22 4277.8 
23 4471.3 
24 4664.7 
25 4858.2 
26 5051.6 
27 5245.1 
28 5438.6 
29 5632.0 
30 5825.5 
31 6018.9 
32 6212.4 
33 6405.8 
34 6599.3 
35 6792.7 
36 6986.2 

3994.7 4100.0 
4193.4 4303.9 
4392.0 4507.8 
4590.1 4711.7 
4789.3 4915.7 
4988.0 5119.6 
5186.6 5323.5 
5385.3 5527.4 
5583.9 5731.3 
5782.6 5935.2 
5981.2 6139.1 
6179.8 6343.0 
6378.5 6546.9 
6577.1 6750.9 
6775.8 6954.8 
6974.4 7158.7 
7173.1 7362.6 

4206.6 
4415.9 
4625.1 
4834.4 
5043.6 
5252.8 
5462.1 
5671.3 
5880.6 
6089.8 
6299.0 
6508.3 
6717.5 
6926.8 
7136.0 
7345.2 
7554.5 

4314.6 
4529.3 
4743.9 
4958.5 
5173.2 
5387.8 
5602.5 
5817.1 
6031.7 
6246.4 
6461.0 
6675.7 
6890.3 
7104.9 
7319.6 
7534.2 
7748.9 

4424.0 4534.7 
4644.1 4760.4 
4864.2 4986.0 
5084.3 5211.7 
5304.4 5437.3 
5524.5 5663.0 
5744.6 5888.6 
5964.8 6114.3 
6184.9 6339.9 
6405.0 6565.5 
6625.1 6791.2 
6845.2 7016.8 
7065.3 7242.5 
7285.4 7468.1 
7505.5 7693.8 
7725.6 7919.4 
7945.7 8145.1 

4646.9 
4878.1 
5109.4 
5340.6 
5571.9 
5803.1 
6034.4 
6265.6 
6496.9 
6728.1 
6959.4 
7190.6 
7421.9 
7653.1 
7884.4 
8115.6 
8346.9 

4760.3 
4997.3 
5234.2 
5471.1 
5708.1 
5945.0 
6181.9 
6418.8 
6655.8 
6892.7 
7129.6 
7366.5 
7603.5 
7840.4 
8077.3 
8314.2 
8551.2 

84 

4875.: 
5117.! 
5360:( 
5603.; 
5845.! 
6088.( 
6331.: 
6573.! 
6816.( 
7059.: 
7301.1 
7544.( 
7787.: 
8029.! 
8272.( 
8515.: 
8757.! 
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Ağaç 
Göğüs hizası çapı - cm - Diameter at breast height 

boyu 
Tre e 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
height 

m Kabuklu gövde hacmı -dm3- Stern volume including bark volume 

22 5488.4 5617.8 5748.7 5881.1 6015.0 6150.5 6287.4 6425.9 6565.9 6707.3 
23 5736.9 5872.2 6009.0 6147.4 6287.5 6429.0 6572.2 6717.0 6863.3 7011.2 
24 5985.4 6126.5 6269.3 6413.8 6559.9 6707.6 6857.0 7008.1 7160.8 7315.1 
25 6233.9 6380.9 6529.6 6680.1 6832.3 6986.2 7141.8 7299.2 7458.2 7619.0 
26 6482.4 6635.3 6790.0 6946.4 7104.7 7264.8 7426.6 7590.3 7755.7 7922.9 
27 6730.8 6889.6 7050.3 7212.8 7377.1 7543.3 7711.4 7881.3 8053.1 8226.8 
28 6979.3 7144.0 7310.6 7479.1 7649.5 7821.9 7996.2 8172.4 8350.6 8530.7 
29 7227.8 7398.3 7570.9 7745.4 7922.0 8100.5 8281.0 8463.5 8648.1 8834.6 
30 7476.3 7652.7 7831.2 8011.8 8194.4 8379.1 8565.8 8754.6 8945.5 9138.4 
31 7724.8 7907.1 8091.5 8278.1 8466.8 8657.6 8850.6 9045.7 9243.0 9442.3 
32 7973.2 8161.4 8351.8 8544.4 8739.2 8936.2 9135.4 9336.8 9540.4 9746.2 

33 8221.7 8415.8 8612.1 8810.8 9011.6 9214.8 9420.2 9627.9 9837.9 10050.1 
34 8470.2 8670.2 8872.5 9077.1 9284.1 9493.4 9705.0 9919.0 10135.3 10354.0 

35 8718.7 8924.5 9132.8 9343.4 9556.5 9771.9 9989.8 10210.1 10432.8 10657.9 

36 8967.2 9178.9 9393.1 9609.8 9828.9 10050.5 10274.6 10501.2 10730.2 10961.8 

Ağaç boyu Göğüs hizası çapı - cm - Diameter at breast height 

Tree height 95 96 97 98 99 100 

m Kabuklu gövde hacmı- dm3- Stern voıume including bark voıume 

24 7471.1 7628.8 7788.1 7949.0 8111.6 8275.9 

25 7781.5 7945.7 8111.7 8279.3 8448.7 8619.8 

26 8091.9 8262.7 8435.3 8609.6 8785.8 8963.7 

27 8402.3 8579.6 8758.9 8939.9 9122.9 9307.7 

28 8712.7 8896.6 9082.5 9270.2 9459.9 9651.6 
29 9023.1 9213.6 9406.1 9600.5 9797.0 9995.5 
30 9333.4 9530.5 9729.6 9930.8 10134.1 10339.4 
31 9643.8 9847.5 10053.2 10261.1 10471.2 10683.3 
32 9954.2 10164.4 10376.8 10591.4 10808.2 11027.3 
33 10264.6 10481.4 10700.4 10921.7 11145.3 11371.2 
34 10575.0 10798.3 11024.0 11252.0 11482.4 11715.1 
35 10885.4 11115.3 11347.6 11582.3 11919.5 12059.0 
36 11195.8 11432.3 11671.2 11912.6 12156.6 12402.9 
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FJK III 

SARI(f;AM NORMAL HASILAT TABLOSU 
(Müdahale görmemiş meşcereler) 

Asli meşcerenin 
Of main stand Ayrılan 

Yaş üst boyu Göğüs Orta Hacmı 
meşcerenin 

Ağaç sayısı çapı hacmı 
yüzeyi 

Volume of 
Number of Top height Basal area Average Volume removed 

Age trees diameter stand 

adet m m2 cm. ma nia 

ı 2 3 4 5 6 7 

İYİ BONİTET (I. BONİTET) - GOOD SITE (SITE I) 

Üst boy: 29.50 (26.50 - 32.50) m : Top height 

20 8052 6.99 19.70 3.5 153.09 
25 7185 8.79 27.16 5.2 213.60 19.16 
30 6272 10.51 33.85 7.2 264.65 20.73 
35 5307 12.15 39.43 9.1 307.49 22.97 
40 4314 13.78 44.00 11.1 345.55 25.92 
45 3413 15.35 47.20 13.1 377.92 25.70 
50 2776 16.87 49.50 14.9 409.19 21.66 
55 2265 18.37 51.22 16.8 439.57 20.75 
60 1834 19.78 52.55 18.6 468.06 19.65 
65 1488 21.16 53.73 20.4 496.14 18.40 
70 1217 22.50 54.68 22.1 521.95 17.00 
75 995 23.76 55.52 23.7 547.18 15.50 
80 828 24.99 56.15 25.2 571.06 12.36 
85 693 26.19 56.68 26.8 592.42 10.60 
90 586 27.32 57.04 28.4 612.10 9.01 
95 521 28.43 57.31 29.9 628.68 5.79 

100 487 29.50 57.48 31.2 642.67 4.30 
105 448 30.50 57.56 32.5 654.21 3.73 
110 419 31.45 57.61 33.7 663.51 2.85 
115 395 32.32 57.64 34.8 671.66 2.39 
120 370 33.14 57.63 35.8 678.29 1.95. 
125 354 33.92 57.57 36.6 684.24 1.64 
130 339 34.67 57.48 37.4 688.85 1.54 
135 333 35.36 57.37 38.0 692.72 1.38 
140 319 35.99 57.23 38.6 695.82 1.32 
145 303 36.62 57.07 39.2 698.82 1.28 
150 291 37.20 56.87 39.7 701.39 1.25 

Bütün değerler 1.30 m çapı 4.0 cm ve daha büyük olan ağaçlar içindir. 
All figuı·es are for trees of 4.0 cm (1.57 inches) d.b.h. and laı·ger. 

Hacımlar, kütük hacmı da dahil olmak üzere, kabuklu gövde hacmı dır. 
Volumes are stern volumes inclucling· stump and bark voıumes. 
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APPENDIX III 

NORMAL YIELD TABLE FOR SCOTCH PINE 
(Untreated stands) 

Ortalama hacım 
Yıllık cari hacını Ayrılan Genel Ayrılan artımı 

artımı nıeşcerenin hasılat meşcere Mean annual Yaş 
hacım hacmı toplamının volume growth 
toplamı oranı 

Current annuaı Cumulated Volume of Portion of Asli meş- Genel 

volume inerement volumes of total cumulated cerenin hasılatın Age 
remove d yield removed Of main Of total 

stand stand stand yield 

ma % ına m3 % nı3 m3 

8 9 lO ll 12 13 14 15 

İYİ BONİTET (I. BONİTET) GOOD SITE (SITE Il 
üst boy: 29.50 (26.50 - 32.50) m : Top height 

153.09 7.65 7.65 20 
15.93 7.46 19.16 232.76 8.23 8.54 9.31 25 
14.36 5.43 39.89 304.54 13.10 8.82 10.15 30 
13.16 4.28 62.86 370.35 16.97 8.79 10.58 35 
12.80 3.70 88.78 434.33 20.44 8.64 10.86 40 
11.61 3.07 114.48 492.40 23.25 8.40 10.94 45 
10.59 2.59 136.14 545.33 24.96 8.18 10.91 50 
10.23 2.33 156.89 596.46 26.30 7.99 10.84 55 

9.63 2.06 176.54 644.60 27.39 7.80 10.74 60 
9.30 1.87 194.94 691.08 28.21 7.63 10.63 65 
8.56 1.64 211.94 733.89 28.88 7.46 10.48 70 
8.15 1.49 227.44 774.62 29.36 7.30 10.33 75 
7.25 1.27 239.80 810.86 29.57 7.14 10.14 80 
6.39 1.08 250.40 842.82 29.71 6.97 9.92 85 
5.74 0.94 259.41 871.51 29.77 6.80 9.68 90 
4.47 0.71 265.20 893.88 29.67 6.62 9.41 95 
3.66 0.57 269.50 912.17 29.54 ·6.43 9.12 100 
3.05 0.47 273.23 927.44 29.46 6.23 8.83 105 
2.43 0.37 276.08 939.59 29.38 6.03 8.54 110 
2.11 0.31 278.47 950.13 29.31 5.84 8.26 115 
1.72 0.25 280.42 958.71 29.25 5.65 7.99 120 
1.52 0.22 282.06 966.30 29.19 5.47 7.73 125 
1.23 0.18 283.60 972.45 29.16 5.30 7.48 130 
1.05 0.15 284.98 977.70 29.15 5.13 7.24 135 

0.88 0.13 286.30 982.12 29.15 4.97 7.02 140 

0.86 0.12 287:58 986.40 29.15 4.82 6.80 145 
0.76 0.11 288.83 990.22 29.17 4.68 6.60 150 

Bütün değerler ı hektardaki değerlerdir. 
All figures are on ı hectare (2.47 acres) basis. 
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Asli me§cerenin 
Of main stand Ayrılan 

Ya§ 
Ağaç sayısı Üst boyu Göğüs Orta çapı Hacmı 

me§cerenin 
hacmı 

yüzeyi 
Volume of 

Number of Top height Basa! area Average Volume remove d 
Age trees diameter stand 

adet m m2 cm m3 ın3 

1 2 3 4 5 6 7 

ORTA BONİTET (II. BONİTET) MEDIUM SITE (SITE II) 
Üst boy : 23.50 (20.50 - 26.50) m: Top height 

20 8484 5.57 18.53 2.3 118.92 
25 7850 7.00 25.62 3.7 170.90 12.74 
30 7227 8.37 31.96 5.1 216.22 13.00 
35 6619 9.68 37.24 6.6 254.70 13.30 
40 6020 10.98 41.57 8.2 289.28 13.70 
45 5461 12.23 44.59 9.8 318.96 14.20 
50 4914 13.44 46.76 11.2 347.65 14.76 
55 4393 14.63 48.37 12.7 375.78 15.58 
60 3919 15.76 49.63 14.2 402.13 16.40 
65 3481 16.86 50.73 15.7 428.07 16.91 

70 3068 17.92 51.64 17.1 452.05 17.55 

75 2689 18.93 52.44 18.5 475.43 17.55 
80 2348 19.91 53.05 20.0 497.63 16.95 
85 2037 20.86 53.55 21.5 517.56 16.39 

90 1751 21.76 53.90 23.0 535.93 15.65 

95 1510 22.65 54.15 24.4 551.26 14.48 

100 1315 23.50 54.31 25.7 564.12 12.23 

105 1154 24.30 54.39 27.0 574.48 10.55 

110 1025 25.05 54.43 28.1 582.87 8.71 

115 928 25.75 54.46 29.1 589.94 6.75 

120 843 26.40 54.44 30.1 595.74 5.99 

125 784 27.02 54.38 30.9 600.73 4.22 

130 731 27.62 54.28 31.7 604.65 3.84 

135 698 28.17 54.16 32.3 607.87 2.43 

140 672 28.67 54.02 32.9 610.51 1.91 

145 646 29.17 53.86 33.5 613.06 1.91 

150 631 29.63 53.66 33.9 615.10 1.10 

Bütün değerler 1.30 m çapı 4.0 cm ve daha büyük olan ağaçlar içindir. 
All figures are for trees of 4.0 cm. (1.57 inches) d.b.h. and larger. 

Hacımlar, kütük hacmı da dahil olmak üzere, kabuklu gövde hacmıdır. 
Volumes are stern volumes including stump and bark voıumes. 
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Ortalama hacım 
Yıllık cari hacım Ayrılan Genel Ayrılan artımı 

artımı meşcerenin hasılat meşcere Mean annuaı Yaş 
hacım hacmı toplamının volume growth 
toplamı oranı 

Current annuaı Cumulated Volume of Portion of Asli meş- Genel 

volume inerement volumes of total cumulated cerenin hasıla tın Age 
removed yield removed Of main Of total 

stand stand stand yield 

m.a % ma ma % ma ma 

8 9 10 ll 12 13 14 15 

ORTA BONİTET (II. BONİTET) MEDIUM SITE (SITE II) 
üst boy : 23.50 (20.50 - 26.50) m : Top height 

118.92 5.95 5.95 20 
12.94 7.57 12.74 183.64 6.94 6.83 7.35 25 
11.66 5.39 25.74 241.96 10.64 7.21 8.07 30 
10.36 4.07 39.04 293.74 13.29 7.28 8.39 35 

9.66 3.34 52.74 342.02 15.42 7.23 8.55 40 
8.78 2.75 66.94 385.90 17.35 7.09 8.58 45 
8.69 2.50 81.70 429.35 19.03 6.95 8.59 50 
8.74 2.33 97.28 473.06 20.56 6.83 8.60 55 
8:55 2.13 113.68 515.81 22.04 6.70 8.60 60 
8.57 2.00 130.59 558.66 23.38 6.59 8.59 65 
8.31 1.84 148.14 600.19 24.68 6.46 8.57 70 
8.19 1.72 165.69 641.12 25.84 6.34 8.55 75 
7.83 1.57 182.64 680.27 26.85 6.22 8.50 80 
7.26 1.40 199.03 716.59 27.77 6.09 8.43 85 
6.80 1.27 214.68 750.61 28.60 5.95 8.34 90 
5.96 1.08 229.16 780.42 29.36 5.80 8.21 95 
5.02 0.89 241.39 805.51 29.97 5.64 8.05 100 
4.18 .0.73 251.94 826.42 30.49 5.47 7.87 105 
3.42. 0.59 260.65 843.52 30.90 5.30 . 7.67 110 
2.76 0.47 267.40 857.34 .. 31.19 5.13 7.46 115 
2.36 0.40 273.39 869.13 31.46 4.96 7.24 120 
1.84 0.31 277.61 878.34 31'.61 4.81 7.03 125 
1.55 0.26 281.45 886.10 31.76 4.65 6.82 130 
1.13 0.19 283.88 891.75 31.83 4.50 6.61 135 
0.91 0.15 285.79 896.30 31.89 4.36 6.40 140 
0.89 0.15 287.70 900.76 31.94 4.23 6.21 145 
0.63 0.10 288.80 903.90 31.95 4.10 6.03 150 

Bütün değerler ı hektardaki değerlerdir. 
All figures are on 1 hectare ( 2.47 acres) basis. 
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Asli meııcerenin 
Of main stand Ayrılan 

Yaş üst boyu Göğüs Orta çapı Hacmı 
meııcerenin 

Ağaç sayısı hacmı 
yüzeyi 

Volume of 
Number of Top height Basa! area Average Volume removed 

Age trees diameter stand 

adet m m2 cm ffi3 m3 

ı 2 3 4 5 6 7 

FENA BONİTET (III. BONİTET) - POOR SITE (SITE III) 
üst boy: 17.50 (14.50 ---'- 20.50) m: Top height 

20 8917 4.15 17.37 ı. o 84.81 
25 8515 5.21 24.10 2.1 128.28 3.75 
30 8181 6.23 30.09 3.0 167.88 4.70 
35 7931 7.21 35.08 4.1 202.00 5.83 
40 7725 8.18 39.16 5.3 233.12 7.13 
45 7509 9.11 42.01 6.5 260.11 8.60 
50 7052 10.01 44.03 7.5 286.24 10.47 
55 6521 10.89 45.54 8.6 312.12 11.95 
60 6004 11.74 46.73 9.8 336.32 12.98 
65 5473 12.56 47.77 11.1 360.13 14.28 
70 4923 13.34 48.62 12.2 382.29 15.73 
75 4382 14.10 49.39 13.4 403.82 16.45 
80 3867 14.83 49.96 14.7 424.34 16.69 
85 3381 15.53 50.45 16.1 442.85 16.86 
90. 2915 16.20 50.79 17.5 459.85 16.95 
95 2499 16.87 51.04 18.9 473.97 16.31 

100 2143 17.50 51.19 20.2 485.72 14.74 
105 1860 18.10 51.25 21.4 494.90 12.20 
110 1630 18.65 51.28 22.5 502.38 10.33 
115 1462 19.18 51.29 23.5 508.18 7.76 
120 1316 19.66 51.27 24.4 513.35 6.83 
125 1214 20.12 51.20 25.2 517.38 4.91 
130 1122 20.57 51.10 26.0 520.60 4.48 
135 1064 20.98 50.98 26.6 523.18 2.87 
140 1024 21.35 50.83 27.2 525.37 2.00 
145 989 21.72 50.67 27.7 527.46 1.75 
150 971 22.06 50.47 28.1 528.96 0.90 

Bütün değerler 1.30 m çapı 4.0 cm ve daha büyük olan ağaçlar içindir. 
All figures are for trees of 4.0 cm ( 1.57 in ch es) d.b.h. and larger. 

Hacımlar, kütük hacmı da dahil olmak üzere, kabuklu gövde hacmıdır. 
Volumes are stern volumes inc!uding stump and bark volumes. 
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Ortalama hacım 
):ıllık cari hacım Ayrılan Genel Ayrılan artımı 

artımı meşcerenin hasılat meşcere Mean annual Yaş 
hacım hacmı toplamının 

voıume growth. 
toplamı oranı 

Current annuaı Cumulated Volume of Portion of Asli meş- Genel 

volume inerement voıumes of total cumulated cerenin hasılatın Age 
remove d yield remove d Of main Of total 

stand stand stand yield 

m3 % m s ll13 % m3 n1s 

8 9 10 ll 12 13 14 15 

FEI'j'A BONİTET (III. BONİTET) - POOR SITE (SITE III) 
"üst boy: 17.50 (14.50 ~ 20.50) m : Top height 

84.81 4.24 4.24 20 
9.44 7.36 3.75 132.03 2.84 5.13 5.28 25 
8.86 5.28 8.45 176.33 4.79 5.60 5.88 30 
7.99 3.96 14.28 216.28 6.60 5.77 6.18 35 
7.65 3.28 21.41 254.53 8.41 5.83 6.36 40 
7.12 2.74 30.01 290.12 10.34 5.78 6.45 45 
7.32 2.56 40.48 326.72 12.39 5.72 6.53 50 
7.57 2.43 52.43 364.55 14.38 5.67 6.63 55 
7.44 2.21 65.41 401.73 16.28 5.61 6.70 60 
7.62 2.12 79.69 439.82 18.12 5.54 6.77 65 
7.58 1.98 95.42 477.71 19.97 5.46 6.82 70 
7.60 1.88 111.87 515.69 21.65 5.38 6.88 75 
7.44 1.75 128.56 552.90 23.25 5.30 6.91 80 
7.07 1.60 145.42 588.27 24.72 5.21 6.92 85 
6.79 1.48 162.37 622.22 26.10 5.11 6.91 90 
6.09 1.28 178.68 652.65 27.38 4.99 6.87 95 
5.30 1.09 193.42 679.14 28.48 4.86 6.79 100 
4.28 0.86 205.62 700.52 29.35 4.71 6.67 105 
3.56 0.71 215.95 718.33 30.06 4.57 6.53 110 
2.71 0.53 223.71 731.89 30.57 4.42 6.36 115 
2.40 0.47 230.54 743.89 30.99 4.28 6.20 120 
1.79 0.35 235.45 752.83 31.28 4.14 6.02 125 
1.54 0.30 239.93 760.53 31.55 4.00 5.85 130 
1.09 0.21 242.80 765.98 31.70 3.88 5.67 135 
0.84 0.16 244.80 770.17 31.79 3.75 5.50 140 
0.77 0.15 246.55 774.01 31.85 3.64 5.34 145 
0.48 0.09 247.45 776.41 31.87 3.53 5.18 150 

Bütün değerler ı hektardaki değerlerdir. 
All figures are on ı hectare (2.47 acres) basis. 
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Ol 

APPENDIX IV 00 

NORMAL SARIÇAM MEŞCERELER1NDE .AJGAÇ SAYILARININ ÇAP KADEMELERiNE 
DAGILIŞIYüZDELER1 

DISTRIBUTION PERCENTS OF NUMBER OF TREES PER HECTARE TO DIAMETER 
CArı'EGORIES IN NOR;MAL SCOTCH PINE STANDS 

Meşcere orta 1.30 m çap 1mdemelerinin hektardaki ağaç sayısı - % 
çapı Number of trees per hectare of dbh categories - % 

Average stand 
diameter 0-1.9 2-3.9 4-5.9 6-7.9 8-9.9 10-11.9 12-13.9 14-15.9 16-17.9 18-19.9 20-21.9 

6 36.70 14.40 14.30 12.40 9.40 6.25 3.55 1.79 0.77 0.31 0.09 

8 24.80 13.05 14.55 14.80 12.10 8.80 5.90 3.50 1.45 0.70 0.24 

10 14.50 10.60 13.50 14.40 16.40 12.60 8.90 5.80 3.00 1.40 0.60 

12 7.90 7.10 9.85 13.40 1~.35 14.75 12.15 8.95 5.85 3.20 1.45 

14 3.65 3.85 6.90 9.80 12.55 14.75 14.00 12.30 9.05 6.40 3.70 

16 2.25 2.55 4.10 6.50 9.10 11.20 13.00 12.70 11.90 9.40 .7.30 

18 1.55 1.60 2.60 4.25 6.15 8.25 10.35 11.10 11.95 11.10 9.85 

20 1.18 1.12 1.95 3.15 4.60 6.40 8.35 9.25 10.80 10.55 10.45 

22 . 0.93 0.82 1.40 2.35 3.30 4.85 6.25 8.10 8.80 10.00 9.95 

24 0.62 0.58 0.95 1.65 2.50 3.80 5.05 6.50 7.85 9.00 9.90 

26 0.35 0.35 0.65 1.05 1.70 2.65 3.65 5.10 6.65 7.60 8.90 

28 0.21 0.24 0.40 0.75 1.20 1.90 2.80 3.85 5.15 6.50 7.70 

30 0.13 0.14 0.25 0.58 0.73 1.32 1.95 2.90 4.00 5.15 6.15 

32 0.09 0.10 0.19 0.33 0.56 0.88 1.55 2.15 3.05 4.20 5.25 

34 0.06 0.07 0.12 0.25 ü.40 0.65 1.15 1.50 2.30 3.30 4.20 

36 0.06 O.ü7 0.11 0.21 0.35 0.60 0.85 1.40 1.90 2.75 3.70 

38 0.06 0.07 0.08 0.21 0.30 0.50 0.78 1.10 1.75 2.25 3.05 

40 0.05 0.05 0.07 0.14 0.23 0.38 0.58 0.80 1.30 1.80 2.40 

42 0.04 0.04 0.05 0.09 0.18 0.29 0.41 0.65 1.05 1.20 1.80 



Meşcere orta 1.30 m çap kademelerinin hektardaki ağaç sayısı - % 
çapı Number of trees per hectare of dbh categories - .% 

Average stand 
c'liameter 22-23.9 24-25.9 26-27.9 28-29.9 30-31.9 32-33.9 34-35.9 36-37.9 38-39.9 40-41.9 

cm 

6 0.04 
s 0.08 0.03 

10 0.21 0.07 0.02 
12 0.69 0.25 0.08 0.03 
14 1.80 0.78 0.32 0.11 0.03 0.01 
16 4.65 2.75 1.39 0.71 0.32 0.12 0.04 0.02 

18 7.60 5.45 3.70 2.15 1.20 0.64 0.30 0.13 0.05 0.03 

20 9.20 7.50 5.50 4.00 2.70 1.55 0.90 0.44 0.24 0.10 

22 9.85 8.75 7.15 5.75 4.35 2.90 2.00 1.10 0.70 0.38 

24 9.75 9.35 8.25 6.90 5.70 4.10 2.95 1.90 1.23 0.69 

26 9.35 9.50 9.35 8.15 7.00 5.65 4.25 3.05 2.05 1.32 
28 8.80 9.30 . 9.20 9.00 7.90 6.95 5.55 4.20 3.15 2.10 

30 7.70 8.50 8.90 9.20 8.80 8.10 6.50 5.75 4.25 3.20 
32 6.45 7.70 8.20 8.90 9.10 8.30 7.50 6.75 5.25 4.35 

34 5.30 6.55 7.45 7.95 8.75 8.60 8.40 7.25 6.55 5.20 
36 4.50 5.70 6.50 7.30 8.00 8.25 8.00 7.75 7.00 6.00 
38 4.05 4.80 5.75 6.40 7.35 7.75 7.75 7.70 7.30 6.50 
40 3.20 3.85 4.65 5.35 6.45 6.95 7.15 7.60 7.15 7.10 
42 2.40 3.10 3.80 4.60 5.30 6.00 6.85 7.00 7.15 7.20 



1-' 
Meşcere orta 1.30 m çap kademelerinin hektardaki ağaç sayısı - % O':ı o 

çapı Number of trees per hectare of dbh categories 'lo 
Average stand 

diameter 42-43.9 44-45.9 46-47.9 48-49.9 50-51.9 52-53.9 54-55.9 56-57.9 58-59.9 60-61.9 
cm 

20 0.04 0.03 
22 0.17 0.08 0.05 0.02 
24 0.40 0.21 0.09 0.05 0.02 0.01 
26 0.78 0.44 0.25 0.11 0.07 0.02 0.01 
28 1.28 0.84 0.51 0.26 0.13 0.07 0.03 0.03 
30 2.30 1.45 0.85 0.56 0.32 0.16 0.09 0.04 0.02 0.01 
32 3.15 2.25 1.50 0.92 0.61 0.34 0.18 0.11 0.05 0.02 
34 4.15 3.35 2.30 1.65 1.02 0.66 0.37 : 0.26 0.11 0.07 
36 5.15 3.95 3.13 2.42 1.55 1.05 0.70 0.47 0.27 0.14 
38 5.75 4.75 3.95 3.00 2.25 1.70 1.10 0.75 0.52 0.31 
40 6.50 6.05 4.70 4.00 3.30 2.50 1.85 1.35 0.85 0.65 
42 7.05 6.15 5.60 4.90 4.20 3.50 2.70' 2.00 1.60 1.05 

Meşcere orta 1.30 m çap kademelerinin hektardaki ağ·aç sayısı % 
çapı Num!Jer of trees per lıectare of dbh categories - 'lo 

Average stand 
Cliameter 62-63.9 64-65.9 66-67.9 68-69.9 70-71.9 72-73.9 74-75.9 76-77.9 78-79.9 80-81.9 

cm 

32 0.02 
:;4: 0.03 0.02 0.01 
~oJ !) "Q, 0.05 0.02 0.02 
38 0.2(.; 0.10 0.05 0.03 0.02 0.02 
40 0.40 0.25 0.15 0.09 0.05 0.03 0.02 0.01 
42 0.72 0.51 0.32 0.21 0.13 0.07 ,0.04 0.03 0.01 0.01 




