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ÖNSÖZ 

Bülten, ideal bir orman kuruluşu olan ve koru ormanı olarak azami 
artım gücüne sahip bulunan ~eçme kuruluşu veya bu kuruluşa yakın 
bir yapı gösteren meşçere servetlerinin sistematik deneme sahaları yar
dımıyle kavranılmasında, uygun deneme sahası vüs'ati ve ağ sıklığının 
tayiııi ile iktisadi çalışma prensibinin tesbiti gayesiyle yürütülmüş olan 
bir denemenin seyrini ve neticelerini ihtiva etmektedir. 

Denemenin arazi ölçmeleri Büyükdüz Araştırma Ormanında olduk
ça homojen bir durum arzeden göknar + kayın sarıçam karışımı bir 
meşçerede tatbik mevkiine konmuş, elde olunan donneler Enstitü mer
kezinde kıymetlendirilmiştir. 

Burada, denemenin arazi çalışmalarının yürütülmesi ve kıymetlen
dirmelerde emekleri geçen mesai arkadaşlarım Orman Yüksek Mühen
disi özdemir Erdemir ve Orman Teknikeri ülkü Hoşgören'e teşekkürle
rimi sunar, elde olunan sonuçların mesleğime ve meslektaşlarıma fay
dalı olmasını ümit ve temenni ederim. 

ANKARA 
Ocak, 1967 
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1. ARAŞTIRMANIN GA YESİ VE VAZ'I ESASLARI 

11. Araştırınanın Gayesi 

Çalışma başlangıcında araştırmanın gayesi, ideal bir orman kurulu· 
şu olan ve memleketimiz ormanlık sahaları koru kısımlarının azami ar· 
tım gücüne sahip bulunan, seçme kuruluşunda veya bu kuruluşa yakın 
bir özellik gösteren ormanların servet ve artırnlarının hesabında siste
matik deneme sahaları metodu ikullanıldığı !takdirde, muhtelif vüs'at 
ve ağ şekesi sıklığında alınacak deneme sahalarıyla elde olunacak ne
ticelerin doğruluk derecelerinin tesbiti ve iktisadi çalışma prensibinin 
tayini olarak tesbit edilmiş bulunmaktaydı. 

Denemenin yürütülmesi için tanzim olunan İş Planı gereğince dene
menin araziye vaz'ını takip eden 5. sene sonunda, çalışmanın araziye vaz
edildiği Büyükdüz Araştırma Ormanının 3, 5, 6, ve 7 Nolu bölmelerinde 
bir ölçme yapılacak ve bu ölçme neticesinde «Artımın Sistematik deneme 
sahaları metoduyle tayininde sıhhat derecesinin tesbiti» neticeleri elde 
olunacaktır. 

Beş senelik peryot 1966 yılı Haziran ayında bitmiş olacaktı. Yine İş 
Planı gereğince peryot başında ve hitamında, arazide merkezleri tesbit 
edilmiş bulunan deneme sahalarında artım hesabına matuf ölçmeler yapı
lacak, buradan elde olunacak İstatistiki kıymetler, 1. ve 2. tam saha ölç
meleriyle elde olunacak artım kıymetleriyle mukayese edilecekti. Büyük 
bir talihsizlik eseri olarak 1964 - 1965 kış aylarında ınıntakada vuku bu
ian rüzgar devriğinin ağırlık noktası, denemenin vaz'edildiği bölmelere 
isabet etmiş ve bunun neticesi olarak problemin çözümüne esas teşkil ede
cek mukayese imkanı ortadan kalkmıştır. 

Yukarda belirtilen sebeple, araştırmanın başlangıçta tesbit olunan 
gayesinde değişiklik yapmak mecburiyeti hasıl olmuş ve çalışma sadece 
«Seçme kuruluşundaki ormanların servetlerinin sistematik deneme saha
sı metoduyle tayininde sıhhat derecesinin tesbiti» hususuna inhisar etti
rilmiştir. 

Kısaca arzedilen gayenin tahakkuku için araştırmanın tatbikatma 
obje teşkil eden meşcerelerde muhtelif aralık ve mesafelerle tesbit olunan 
bir ağ şebekesi üzerinde yine muhtelif vüs'atlerde ve daire şeklinde de
neme sahaları alınarak buralarda ilerde izah olunacak ölçmeler yürütül
müş ve bu yolda gayenin tahakkukuna çalışılmıştır. 
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12. Araştırma objesiııin tamtımı 

Çalışma, Büyükdüz Araştırma Ormanının birbiriyle komşu 3, 5, 6, ve 
7 nolu bölmelerinde tatbik mevkiine konmuştur. Meskur bölmeler umumi
yetle güney, güneybatı ve güneydoğuya müteveccih bulunup 1420 - 1640 
rakımıarı arasındadır. Arazi meyli % 10 Ala 50 arasında değişmektedir. 
Ana kütle komglomera ve kum taşlarından ibarettir. Toprak kumlu, taş 
miktarı yer yer fazla, derin, nüfuz kabiliyeti iyi, gevşek, serin, mümbit ve 
kuvvetlidir. ölü örtü kayın yaprakları ve ibrelerden müteşekkildir. Diri 
örtü Vaccinium, Rhododendron, Galium viola, Graminea, İlex ve haşisi ot
lardan ibarettir (Alemdağ, 1959). 

Meşçereler % 49 göknar, % 36 kayın ve % 15 sarıçarndan teşekkül 
etmektedir. Sarıçarnlara umumiyetle sırtlarda rastlanmaktadır. Yüksek
lerde göknar ve aşağı kısımlarda kayın ekseriyettedir. Her sahada her 
yaş ve çaptan ağaçlar mevcuttur. Azami yaş 180 civarındadır. Hektarda 
vasati servet 400 m3 ve artım 6 m 3 kadardır. Kapalılık 0.8-1 arasında 
değişmektedir. Meşçerelerin sağlık durumu ve telmik evsafı vasattır. Ta
bii tensil göknar ve kayınıarda normaldir. Sarıçam tabii olarak tutuna
mamaktadır. 

Yukarda arzedilen terekküp tarzı ile Araştırma Ormanının 3, 5, 6, 
ve 7 nolu bölmelerini teşkil eden meşçereler yer yer tamamen seçme ku
ruluşunda ve kısmende bu kuruluştan biraz inhiraf ederek gurupvari ka
rışıklık gösteren bir kuruluştadır. 

13. Araştırmanın vaz'ı esasları 

Çalışmanın artımın tesbitinde sıhhat derecesinin tayini ile ilgili kıs
mı 5 yıllık bir peryot sonunda bitirileceği için, araştırmanın vaz'edileceği 
sahanın korunmasının mutlak olarak temin edilmiş olması icab etmek
teydi. 

Ayrıca çalışmanın modern metotlara uyularak yürütülebilmesi için, 
vı:ı,z'edileceği sahanın 1/10.000-1/15.000 mikyaslı hava fotoğrafları ile 
1/10.000 mikyaslı ve tesviye mürrhanili haritasınında mevcut olması ica
betmekteydi. Denemenin vazife olarak alındığı ve araziye tatbik olundu
ğu 1961 yılında, seçme kuruluşu gösteren ormanlık ınıntakalar için mak
sada uygun mikyasta hava fotoğrafı temin edilemediğinden çalışma, alı
nacak deneme sahası emniyetinin mutlak mümkün olabileceği ve 1/25.000 
mikyaslı ve tesviye mürrhanili haritadan 1/5000 mikyasına büyütülmüş 

haritası bulunan Büyükdüz Araştırma Ormanında 3, 5, 6, ve 7 nolu böl
melerde tatbik mevkiine konmuştur. 
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131. ölçme esasları 

Yukarda kısaca belirtildiği gibi çalışmanın artım ile ilgili kısmının 
neticelendirilmesi için 5 yıllık bir peryot kabul edilmişti. Beşinci yıl so
nunda ilk ölçmelerin yürütüldüğü ayni ayda ve hatta mümkün olduğu 
takdirde aynı günden itibaren meşçereler, ilk ölçü esasları dahilinde ye
niden ölçülecek ve beş yıllık artım, kontrol esaslarına müsteniden elde 
olunacaktı (Soykan, 1959). Peryot sonunda hazırlanacak bir tatbikat pla~ 
nma göre sistematik şekilde artım kalemleri alınarak 5 yıllık artım bir 
defada bu yolla hesap edilecek ve iki ayrı metotla bulunan artırnlar bir
birleriyle mukayese olunacaktı. Yukarıda da belirtildiği gibi deneme dü
zeninin bir tabiat olayı ile bozulması sonucu yalnız servet tesbitiyle ilgi
li çalışmalar yapılabilmiştir. ölçmeler görüldüğü gibi, bir defa sistematik 
şekilde tesbit olunan deneme sahalarının ölçülmesi ve bir defada tam sa
ha ölçülmesi şeklinde iki ayrı istikamette yürütülmüştür. 

1311. Tam saha ölçmeleri 

Kontrol metodunun tatbik olunduğu ormanlarda bölme vus'atları ba
zı ölçme ve silvikültür esasları bakımından 6-15 ha arasında değişmekte
dir (Knuchel, 1950). Bu denemenin gayesi, orman için bir işletme planı 

tanzimi olmadığından çalışmada bölme vus'atlerine dikkat olunmamış ve 
denemenin vaz'edildiği bölme hudutlarına aynen itibar edilmiştir. 

Peryot başında yapılan ve peryot sonunda yapılacak olan çap ölç
melerine müsteniden ağaç hacımlarının hesaplanması için özel bir hacim 
tablosu hazırlanmamış, Büyükdüz Araştırma Ormanı için tanzim olun
muş Amenajman Planındaki hacim tablosundan faydalanılmıştır. 

Arazi ölçmeleri iyi yetişmiş iki kompascı ve bir kayıtçıdan teşekkül 
eden iki ölçme grubu tarafından yürütülmüştür. 

ölçmelere 16.0 cm çap kademesinden başlanılmış olup, kabul edilen 
bu başlangıç çapını aşan ve normal bir durum arzeden bütün ağaçlar 1.30 
m yüksekliğinden 4 cm çap kademesine göre ölçülmüşlerdir. Başlangıç 

çapına erişmemiş bulunan ağaçlarla, tepesi kuru, kırık ve benzeri ağaçlar 
ölçü dışı bırakılmıştır. 

Meyilli arazide ölçmelere meşçerenin al(kenarından başlanılmış ve 
dar şeritler içerisinde hareket edilerek, ölçülen meşçere üst kenarına doğ
ru ölçmeler inkişaf :ettirilmiştir. Ağaç çapları düz arazide doğ·u ve batı 
istikametinde ve meyilli arazide ise ağacın yukarı tarafında durulmak 
suretiyle ölçülmüştür. ölçücüler ölçtükleri ağaçları kompasın taksimatlı 
kolunun ağaca temas ettiği noktada grifle kambiyum tabakasını yarala
madan üfki olarak açtıkları bir çizikle işaretlemişlerdir. Kayıtçılar oku-
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nan çapları bu ınaksatla hazırlanmış protokollere noktalaınak suretiyle 
kaydetınişlerdir. 

ölçmelerin kıyınetlendirilınesinde aşağıdaki çap sınıfları kabul edil
miştir : 

I. Çap sınıfı 16-24cın 

II. » » 24-36 » 
III. » » 36-52 » 
IV. » » 52-72 » 

V. » » 72-100 cm 
VI. » » 100 cm ve daha yukarıki çaplar. 

1312. Sistematik deneme sahaları ölçmeleri 

Çalışına yukarıda da belirtildiği gibi ve şekil 1 de umumi marızarası 
görülen Büyükdüz Araştırma Ormanının 3, 5, 6 ve 7 nolu bölmelerinde 
tatbik mevkiine konmuştur. Deneme sahaları ile servet hesabında yapıla
cak hata miktarları, muhtelif unsurlara bağlı olarak değişiklik arzede
cektir. Araştırma neticesine tesir edecek bu kabil unsurları umumi kai
delere ve pratik tecrübelere müsteniden aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

Şekil 1. Denemenin yürütül<lüğü sahamn umumi görünüşü 

Gesamtübersicht der Aufnahmeobjekt 

a. Servet hesabında yapılacak hata, ölçülen obje vüsatine göre de·· 
ğişik olacaktır. Hektara isabet eden deneme sahaları adet ve vüs'ati sa
bit kalmak şartiyle ölçülen obje büyüdükçe doğruluk derecesi artacaktır. 
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Buna mukabil ölçmeler için gerekli zaman ve masrafta yüksek olacak
tır. 

b. Yapılacak hata miktarı deneme sahasının vüs'atine, yani ölçülen 
saha yüzdesine bağlı olacaktır. Gine ölçülen saha yüzdesi arttıkça ölçü
nün sıhhat dereceside yükselecektir. 

c. Deneme sahaları yüzdesi sabit kalmak şartiyle, deneme sahası 
adedinin yani örnekleme miktarının artması veya eksilmesi neticeye tesir 
edecektir. 

d. ölçmede kullanılan aletlerin bizatihi sahip oldukları hata mik
tarları yapılan işin doğruluk derecesine tesir edecektir. 

e. ölçme esnasında yapılabilecek yatay ve düşey istikametteki ha
talar ölçme neticelerine tesir edeceklerdir. 

f. Teşkil olunacak çap kademeleri vüs'atine bağlı olarak sistematik 
bir hata meydana gelecektir. 

h. ölçmede çalışacak elemanların kaliteleri, yanlış okuma, işitme 
ve kayıt hataları ölçü neticelerine tesir edecektir. 

Deneme iş planının hazırlanmasında ve deneme ile ilgili arazi ölçme
lerine başlanılmadan önce yapılan bazı ön çalışmalar ve alınan tedbirler
le yukarıda sıralanan hata unsurlarından bazılarının hertaraf edilmesine 
çalışılmıştır. Şöyleki : 

ölçmede kullanılan aletlerin bizatihi sahip oldukları hata miktarla
rını hertaraf etmek için ölçmelerde Flury kampası ve İsveç tipi çelik uç
lu koropas kullanılarak alet hatalarının asgariye indirilmesine çalışılmış
tır. Yine ilerde izahına çalışılacak sistematik deneme sahaları ölçmeleri
nin tam saha ölçmeleri ile mukayesesinde, ölçme esnasında yatay ve dü
şey istikametteki yapılabilmesi muhtemel hataları hertaraf etmek için öl
çülen ağaçların 1.30 m yüksekliğinde koropasın sabit ve aynak kollarının 
tatbik edilecekleri yerler işaretlenerek bu hatanın da asgariye indirilme
sine çalışılmıştır. Sistematik deneme sahaları ölçmelerinin, gine ileride 
etraflıca izah edileceğişekilde, muhtelif tarzda kıymetlendirmelerinde dai
ma aynı çap kademeleri kullanılmak suretiyle, yapılacak sistematik ölç
me hatalarının değişik olmaması sağlanmıştır. Arazi ölçmelerine başla
madan önce arazide çalışacak ekiplere kullanacakları aletlerle bir müddet 
egzersiz yaptırılarak elemanların mümkün olduğu kadar işe yatkın hale 
gelmeleri sağlanmıştır. 

Yine bu cümleden olarak muhtelif obje büyüklüğüne .ve deneme sa
hası yüzdesine göre hesaplanacak hacimde, deneme sahaları içi hacim 
hata miktarının % 5 - 20 kadar olması için muayyen büyüklükte, asgari 
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kaç deneme sahasının alınmasının lazım geldiği, deneme objesinin muta
vassıt yerlerinde 10 X 10 m vüs'atinde tesbit olunan 20 adet sahanın 

% 100 ölçülmesiyle hesaplanmıştır. 

ölçülen bu sahalara göre önce aşağıdaki umumi fbrmüllere müsteni
den bir varyasyon emsali ve sonra% 10 bir hata kabul edilerek alınma
sı lazım gelen deneme sahası adedi hesaplanmıştır (Prodan, 1961; Linder 
1960, Kempthorne 1965). 

Varyasyon emsalinin hesabında : 
s 

Cv = -- . 100 ve 
X 

deneme sahaları adedinin hesabında da : 
t 2 C2v% 

Siz% 
n------------

1 C/:% 
1+-tz 

N sy- 2 % 
Formülleri kullanılmıştır. 
Bu hesaplama neticesinde, tefrik edilen en küçük bölmede 1 ar vüs'

atinde deneme sahaları ile çalışıldığında hacim hesabında yapılacak tem
sil hatasının azami % -=;:: 10 olması için 97 deneme sahası alınmasının la
zun geldiği anlaşılmış ve deneme sahalarının objeye tevziinde, asgari ob
je büyüklüğünde dahi, 97 deneme sahasının üstünde saha miktarı alınma
sına dikkat edilmiştir. Bundan sonra büroda Büyükdüz Araştırma Orma· 
nının 1/5000 mikyaslı ve tesviye münhanili haritası üzerine deneme saha
larının yerleri, aynı mikyasa göre hazırlanmış bir şablonla işaretlenmiş
tir. Deneme sahaları arasındaki aralık ve mesafe asgari 50 m kabul edil
miş olup, her bir deneme sahası merkezinde iç içe bulunan 4 muhtelif bü
yüklükte deneme sahası alınmıştır (Şekil 2). 

Harita üzerine özel şablonlada işaretlendiği belirtilen deneme saha
ları, her bir bölme içerisinde, tesviye münhallerinin seyrine göre aşağı
dan yukarıya doğru numaralanmıştır. Bu durumu göre denemeye obje 
teşkil eden bölmelere ve genel çalışma sahasına isabet eden deneme saha
ları adedi aşağıda gösterilmiştir : 

Bölme No. 

3 
5 
6 
7 

Genel deneme sahası 

Bölme Vüs'ati 
Ha 

31.10 
24.45 
27.55 
38.25 

121.35 

Deneme Sahası 
Adedi 

136 
104 
111 
165 
516 
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Şekil 2. Deneme sahaları ağı: ve bir eleneme sahasıımı şeması 

Schematische Darstellung des quadratischen Gitternetz und einer Probekreis 

Bilahare deneme sahalarının yerlerini gösterir haritalada birlikte 
araziye çıkılmış ve her bölmede bir nolu deneme sahasından başlanarak 

ölçmeler aşağıdaki şekilde yürütülmüştür : 

önce deneme sahasının merkezi arazide bulunarak bir jalonla işaret
lenmiştir. Bazı hallerde 1 nolu deheme sahasının arazide kesin olarak tes
bitinde müşkülat çekildiğinden buna en yakın ve arazide katiyetle tesbit 
edilebilecek bir deneme sahasından ölçmelere başlanılmış ve bilahare pu
sula ve metre kullanmak suretiyle diğer deneme sahalarına intikal edil
miştir. Deneme sahalarında sahanın merkezine en yakın ağaca, üzerine 
deneme sahası numarası yazılan bir kağıt tel z1mba vasıtasıyla raptedi
lerek herhangi bir kontrolde sahanın kolayca bulunması sağlamımıştır 

(Şekil 3). Bundan sonra bir şerit metre yardımı ile 1. dairenin yarı çapı 
olan 2.82 m lik bir daire çizilerek bu dairenin dış hududuna isabet eden 
ağaçlar bir grif vasıtasıyla işaretlenmiş ve bilahare daire içerisinde kalan 
ağaçların ölçülmelerine geçilmiştir. 

Çap ölçmelerine yine tam saha ölçmelerinde olduğu gibi 16 cm çap 
kademesinden başlanılarak mevcut ağaçlar 4 cm çap kademesine ve ağaç 
cinslerine göre ölçülmüştür. Daire hududuna isabet eden ağaçlardan mer
kezi dairenin dışında kalan ağaçlar ölçüye dahil edilmemişlerdir. Deneme 
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Şekil 3. Bir deneme sahası merkezinin tesbit e(lilmesi 

Der Ivrittelpunktbestimmung eines Probekreis 

sahasına isabet eden ağaçlar, tam saha ölçmeleriyle mukayesede bir ölçü 
hatasına meydan vermemek maksadıyle her iki metodda da aynı yönden 
ve aynı yükseklikten ölçülmüşlerdir. Tam saha ölçmeleri sırasında ölçü
ye tabi tutulan bütün ağaçlar bir grif vasıtasıyla yatay istikamette işa
retlenmiş, sistematik deneme sahalarına isabet eden ağaçlar ise ölçülme
lerini müteakip grifle düşey istikamette işaretlenerek ağaçların ölçüldük
leri belirtilmiştir. İlk ölçmede ölçüye dahil olunmayan ağaçlar deneme 
sahaları ölçmelerinde de ölçü dışı bırakilmışlardır. 

Meşçere kenarı, orman içi meskfı.n yerler, dere içi vs. yerlere isabet 
eden deneme sahaları aşağıdaki esaslar dahilinde kaydırılmıştır. 

a. Dere ve yol gibi ormanlık sahalardan sayılmayan yerlerde dene· 
me sahalarının merkezi yukarı istikametteki deneme sahasına doğru bir 
meşçere boyu kaydırılmıştır. 

b. Meşcere kenarlarına tesadüf eden deneme sahalarında, sahanın 

merkezi en dıştaki ağaçtan itibaren alınması gereken en büyük deneme 
sahasının yarı çapı kadar içeri kaydırılmıştır. 

Birinci daire ölçmeleri bitirildikten sonra yine deneme sahasının 
merkezi ayni olmak üzere bu defa 5.64 m yarı çapında ikinci bir daire yu
karıdaki esaslar dahilinde tesbit ve işaretlenmiştir. Bu defa yalnız 1. dai
re dış hududu ile 2. daire dış hududu içinde kalan ağaçlar yukarıda belir-
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tilen esaslara müsteniden ölçülmüş, bunlara 1. dairede ölçülen ağaçlar 

ilave edilerek 2. dairenin ağ·aç sayısı, çapı, ağ·aç cinslerine göre tesbit 
olunmuştur. 

Bunu müteakip yine ayni merkez esas :olmak üzere 3. ve 4. deneme
sahaları tesbit ve işaretlenmiş bilahare ölçmeleri yapılmıştır. Bir dene
me sahasının merkezi belirtildikten ve bu merkez esas arınarak 4 ayrı 
vüs'atteki deneme sahalarının ölçmeleri bitirildikten sonra ancak mütea
kip deneme sahasının yerinin tesbiti ve ölçülmesine geçilmiştir. 

İç içe dört daireden teşekkül ettiği bildirilen deneme sahaları vüs'at
lerl ve bu dairelerin yarı çapları aşağıdaki gibidir. 

Daire No. Yarı çapı (m) Vüs'ati (ar) 

1 2.82 0.25 

2 5.64 1.00 

3 9.77 3.00 

4 12.62 5.00 

Değişik deneme sahaları aralık ve mesafesine göre hektar'a isabet 

eden deneme sahası miktarı ve gine hektar' a isabet eden deneme sahası 

yüzdeleri muhtelif daire büyüklüğüne göre cetvel 1 de gösterilmiştir. 

Cetvel ı. Değişik deneme sahaları aralık ve mesafelerine göre hektar'a isabet eden 
deneme sahası adedi ve yüzdesi. 

Probeflachenzahl u-prozent pro ha je nach den verschiedenen Probeflachengitter. 

Aralık ve mesafe Hektarda den. Hektara isabet eden deneme sahası 
sahası adedi yüzdesi % 

Probeflachen Probeflachen- Pı'obeflachen prozent pro ha. % 
gitter zahl pro ha. 

1. 2. 3. 4. 
Daire Daire Daire Daire 

m Kreis K re is Kreis K re is 

50X50 4 ı 4 ı2 20 
lOOXıOO ı 0.25 ı 3 5 
ı50Xı50 0.444 0.11 0.44 ı.33 2.22 
200X200 0.250 0.06 0.25 0.75 ı.25 

250X250 o.ı60 0.04 o.ı6 0.48 0.80 
300X300 0.110 0.027 o.ııı 0.33 0.55 
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2. KIYMETLENDİRME NETİCELERİ 

21. Tam salıa ölçmelerinin kıymetiendirilmesi 

16 cm çap kademesinden başlanılarak 1311. kısmında izah olunan esas· 
!ar dairesinde ölçülen ağaçlar, Büyükdüz Araştırma Ormanı Orman Ame
najman Planında mevcut Hacim tablosundaki kıymetiere göre, önce böl
meler itibariyle ve sonrada genel deneme sahası itibariyle kıymetlendi
rilmiştir. Bölmeler itibariyle kıymetlendirme neticeleri topluca 2 nolu 
cetvelde ve genel saha itibariyle kıymetlendirme neticeleri ağaç cinsleri
de tefrik edilmek suretiyle 3 nolu cetvelde gösterilmiştir. Cetvel 2 tetkik 
edildikte, 3 nolu bölmenin hektarında 351.97 ağaç muadili 34.86 m2 ke
sit yüzeyi ve 373.661 m 3 servet bulunduğu, 

5 nolu bölmenin hektarında 315.9 adet ağaç muadili 26.24 m 2 kesit 
yüzeyi ve 265.073 m 3 servet bulunduğu, 

6 nolu bölmenin hektarında 341.5 adet ağaç muadili 28.82 m 2 kesit 
yüzeyi ve 292.255 m3 servet bulunduğu ve nihayet, 

7 nolu bölmenin hektarında 328.1 adet ağaç muadili 42.44 m2 kesit 
yüzeyi ve 489.108 m 3 ağaç serveti bulunduğu görülmektedir. 

Yine cetvel 3 ün tetkikinden tüm deneme sahasının hektarında 334.7 
adet ağaç ve bunun muadili 34.12 m 2 kesit yüzeyi, 369.293 m 3 ağaç serve
ti bulunduğu görülür. 

22. Sistematik deneme sahaları ölçmelerinin kıymetiendirilmesi 

Daha önceki paragrafiarda sistematik deneme sahalarının 50 X 50 m 
aralık ve mesafe ile alındıkları ve her bir deneme sahasında, merkezleri 
ayni olan iç içe 4 ayrı vüs'atte deneme sahasının ölçüldüğü belirtilmişti. 

Kıymetlendirmelerde, tam saha ölçmelerinin kıymetlendirilmesinde 

olduğu gibi Büyükdüz Araştırma Ormanı Amenajman Planında mevcut 
hacim tablosundaki değerlerden faydalanılmıştır. ölçülen donnelerin kıy
metlendirilmesinde aşağıda tadat edilen yollar takip edilmiştir. 

a. Her bir bölmeye isabet eden ve 50 X 50 m lik bir ağ şebekesine 
göre ölçülen deneme sahaları kıymetleri bir defa kendi aralarında, yani 
her bir bölme için ayrı ayrı kıymetlendirilmiştir. Neticeyi gösterir cetvel
lerde, 50 X 50 m lik bir ağ şebekesine göre 4 değişik vüs'atteki deneme 
sahalarına müsteniden hesaplanan kesit yüzeyi kıymetlerinin çap sınıfia
rına dağılışiarı görülmektedir. 

b. ölçülen obje vüsatini değişik tutmak ve vasat bir obje büyüklü
ğü teşkil etmek maksadiyle bir defa kura ile seçilen iki bölmeye isabet 



Cetvel 2. Tam saha ölçmelerine göre 3, 5, 6 ve 7 nolu bölmelerin servet durumu/Ha. 

Vorratszustand in den Abteilungen 3, 5, 6 und 7 nach den Vollaufnahmen-pro Ha 

3 Nolu bölmenin servet 5 Nolu bölmenin servet 6 Nolu bölmenin servet 7 Nolu bölmenin servet 
Çap Sınıfı durumu durumu durumu durumu 

Durchmesser Abteilung 5 Abteilung 5 Abteilung 6 Abteilung 7 

klasse Adet Kesit yüzeyi Hacim Adet Kesit yüzeyi Hacim Adet Kesit yüzeyi Hacim Adet Kesit yüzeyi Hacim 
Zahl Kreisflachen Voluınen Zahl Kreisfl!ichen · Volumen Zahl Kreisfl!ichen Volumen Zahl Kreisfl!lchen V olumen 

·----·-
cm ffi2. ma ınz m3 rn2 m s ffi2 ma 

16-24 116.6 3.6 22.513 122.2 3.79 23.634 128.0 3.99 25.022 92.0 2.86 17.926 

24-36 112.8 7.79 67.864 104.8 7.13 61.672 117.4 8.09 70.280 91.3 6.34. 55.131 

36-52 86.7 12.83 144.262 71.2 10.59 118.616 75.7 11.12 124.164 81.2 12.29 138.530 

52-72 32.28 8.83 114.038 17.2 4.51 58.048 19.5 5.21 67.102 51.9 14.90 193.718 

72-100 3.5 1.72 23.665 0.4 0.19 2.621 0.8 0.38 5.222 11.2 5.53 76.286 

100-< 0.09 0.09 1.319 0.1 0.03 0.482 0.1 0.03 0.465 0.5 0.52 7.517 

Yekün 351.97 34.86 373.661 315.9 26.24 265.073 341.5 28.82 292.255 328.1 4!:1.44 489.108 Summe 



Cetvel 3. Tam saha ölçmelerine göre g,enel sahada servet durumu/Ha. 

Vorratszustand in den ganzen Probeflachen nach den Vollaufnahmen-Pro hektare 

Ağaç cinsi 
Baumart 

Çap Sınıfı Göknar Ka yın Çam Müşterek 
Durchmesser Tanne Bu che Kiefer Zusammen 

klasse 
Adet Kesit yüzeyi Hacim Adet Kesit yüzeyi Had m Adet Kesit yüzeyi Hacim Adet Kesit yüzeyi Hacim 
Zahl Kreisfl!ichen voıumen Zahl Kreisfl!ichen V olumen Zahl Kreisfl!ichen V olumen Zahl Kreisfl!ichen V olumen 

-cm m2 m ::ı ma m2 ,ma ffi2 ma 

16-24 58.6 1.81 11.260 53.7 1.68 10.560 0.2 0.01 0.051 112.5 3.50 21.871 

24-36 52.6 3.66 31.822 50.1 3.40 29.414 2.7 0.21 1.890 105.4 7.27 63.126 

36-52 46.2 6.91 77.608 18.5 2.60 28.640 14.7 2.31 26.357 79.4 11.82 132.605 

52-72 22.6 6.34 82.199 5.4 1.52 19.732 4.5 1.19 15.290 32.5 9.05 117.221 

72-100 3.7 1.81 24.848 0.9 0.45 6.248 0.1 0.05 0.722 4.7 2.31 31.818 

100-< 0.2 0.16 2.361 0.01 0.001 0.194 0.01 0.01 0.097 0.2 0.17 2.652 

Yekün 183.9 20.69 230.098 128.6 9.65 94.788 22.3 3.78 44.407 ' 334.7 34.12 369.293 summe 
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eden deneme sahaları bir arada kıymetlendirilerek neticeler elde olunmuş 
ve ikinci defa olarak azami bir bölme vüsatini temsil için 121,35 ha bü
yüklüğündeki 4 bölmeye isabet eden deneme sahaları bir arada kıymet
lendirilmiştir. Bu kısımda da neticeyi gösteren cetveller 50 X 50 m lik bir 
ağ şebekesine ve 4 değişik büyüklükteki deneme sahalarına göre elde 
olunmuştur. 

c. Deneme sahaları yüzdesi sabit kalmak şartıyla, deneme sahası 
adedinin yani örnekleme miktarının artması veya eksilmesi halinde, ölç
melerin doğruluk derecesinin tesbiti için : 

1. Bölmelere isabet eden deneme sahaları aralık ve mesafesi 50 X50 
m den her defa bir deneme sahası atlamak suretiyle 100X 100 m, 150X150 
m, 200X200 m, 250X250 ve nihayet 300X300 m ye kadar yükseltilerek 
kıymetlendirmeler gine 4 ayrı vüs'atteki deneme sahaları için ayrı ayrı 
yürütülmüştür. 

2. Birinci maddede izah olunan kıymetlendirme şekli bir defa da 2 
bölmeye isabet eden deneme sahaları için ve ayrıca tüm deneme sahası 
için ayrı ayrı yürütülmüştür. 

Bu suretle servet hesabında yapılacak hatanın ölçülen obje vüs'atine 
göre, muhtelif deneme sahaları büyüklüğüne yani ölçülen saha yüzdesine 
göre ve yine ölçülen saha yüzdesi sabit kalmak şartı ile örnekleme mik
tarının artması veya eksilmesine göre nasıl bir değişiklik gösterdiğinin 
tetkiki mümkün olmuştur. 

221. . Bölmeler itibariyle kıymetlendirme neticeleri 

Araştırmanın vaz'ı esasları bölümünde belirtildiği gibi ölçmeler Bü
yükdüz Araştırma Ormanının 3, 5, 6 ve 7 nolu bölmelerinde yürütülmüş
tür. Bu balıiste her bölıne içerisinde sistematik olarak ölçülen deneme sa
haları kendi içerisinde kıymetlendirilerek alınan neticeler tablolar halin
de arz edilmiştir. 

Bir bölmede ölçülen bütün denem.e sahaları, 4 ayrı deneme salıasa 

büyüklüğüne göre önce 50 X 50 m aralık ve mesafeye göre kıymetlendi
rilmiştir. 

Bu taktirde 0.25 ar vüs'atinde olan ve çalışmada en küçük deneme 
sahası vüs'ati olarak kabul edilen, en içteki birinci dairenin hektara isa
bet eden deneme sahası yüzdesi% 1, 1.00 ar vüs'atinde olan ikinci daire
nin hektara isabet eden deneme sahası yüzdesi% 4, 3.00 ar vüs'atiİıdeki 
3. dairenin hektara isabet eden deneme sahası yüzdesi % 12 ve nihayet 
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5.00 ar vüs'atinde olan ve en büyük deneme sahası olarak kabul edilen 4. 
dairenin hektara isabet eden deneme sahası yüzdesi :% 20 dir. 

50 X 50 m lik aralık ve mesafeye göre her bir bölmeye isabet eden 
deneme sahalarına müsteniden hesaplanan kesit yüzeyi miktarları cetvel 
4-7 de gösterilmiştir. Cetvellere ayrıca, tam saha ölçmeleri ile sistema
tik deneme sahaları ölçmeleri arasında bir mukayeseyi temin maksadıy
le, tam saha ölçmelerine müsteniden hesaplanan hektar kıymetleride ila
ve edilmiştir. 

4 nolu cetvel tetkik olundukta, tam saha ölçmelerine göre 3 nolu böl
menin hektarında 34.86 m 2 kesit yüzeyi mevcut iken birinci daire ölçme
lerine göre aynı bölmenin hektarında 38.57 m2

, ikinci daire ölçmelerine 
göre 34.28 m2

, üçüncü daire ölçmelerine göre 30.63 m 2 ve nihayet dördün
cü daire ölçmelerine göre 31.17 m 2 kesit yüzeyi hesaplandığı görülür. 

5 nolu bölmenin ölçme neticelerini gösteren yine 5 nolu cetvel tetkik 
olundukta tam saha ölçmelerine ıgöre bölmenin hektarında 26.24 m2 ke
sit yüzeyi mevcut iken sistematik deneme sahaları ölçmelerinde 1. daire
ye göre bölmenin hektarında 35.39 m 2

, 2. daireye göre 37.55 m2
, 3. daire

ye göre 37.76 m2 ve nihayet 4. daireye göre 38.40 m 2 kesit yüzeyleri he
saplandığı görülür. 

6 nolu cetvel tetkik olundukta, tam saha ölçmelerine göre 6 nolu böl
menin hektarında 28.82 m 2 kesit yüzeyi mevcut iken 1. daire ölçmelerine 
göre aynı bölmenin: hektarında 41.49 m2

, 2. daire ölçmelerine göre 34.48 
m 2

, 3. daire ölçmelerine göre 32.83 m2 ve nihayet 4. daire ölçmelerine gö
re 32.52 m2 kesit yüzeyi hesaplandığı görülmektedir. 

7 nolu bölmenin ölçme neticelerini gösteren 7 nolu cetvel tetkik olun
dukta, tam saha ölçmelerine göre bölmenin hektarında 42.44 m2 kesit yü
zeyi mevcut iken 50 X 50 m aralık ve mesafe ile sistematik olarak alınan 
deneme sahaları ölçmelerine göre 1. daireye m üsteniden 55.27 m 2 /ha, 2. 
daireye müsteniden 43.74 m 2/ha, 3. daireye müsteniden 40.66 m 2/ha ve 
nihayet 4. daireye müsteniden 40.86 m2/ha kesit yüzeyi hesaplandığı gö
rülmektedir. 

222. Değişik obje vüsatiııe göre kıymetleııdirme neticeleri 

ölçülen obje vüs'atini değişik tutmak ve vasat bir obje büyüklüğü 
teşkil etmek maksadıyle bir defa kura ile seçilen iki bölmeye isabet eden 
deneme sahaları bir arada kıymetlendirilmiş ve ikinci defa da azami bir 
bölme vüs'atini temsil için 121.35 hektar büyüklüğündeki 4 bölmeye isa
bet eden deneme sahaları bir arada kıymetlendirilmiştir. Her iki kıymet-



Cetvel 4. 3 N olu Bölmede tam saha ve sistematik deneme sahası ölçme neticeleri/ha 
(Aralık ve ınescere 50 x 50 m) 

Die Ergebnissen der Vollaufnahmen und systematische Stichproben in der Abteilung 3./Pro Ha 
( Abstand 50 x 50 m) 

Ölçme Metodu 
Messverfahren 

Sistematik deneme sahaları ölçmeleri 
Tam saha ölçmeleri Die ergebnisse der systematiscl1en sticlıproben verfahren Çap sınıfları Vollaufnahme 

Durclımesser- ergebnissen 1. Daire 2. Daire 3. Daire 4. Daire 
klassen K re is K re is K re is Kreis 

~-·-·-·- ·-· 

Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi 
Zahl KreisfH\chen Zahl KreisfHichen Zahl Kreisfl!iclıen Zahl Kreisfliiclıen Zahl Kreisfliichen 

cm M2 M2 M2 

16-24 116.6 3.60 123.4 3.92 111.8 3.52 105.1 3.25 108.3 3.33 

24-36 112.8 7.79 114.7 8.01 116.2 8.30 104.0 7.21 100.3 6.32 

36-52 86.7 12.83 85.2 12.01 87.4 12.63 77.7 11.32 77.5 11.32 

52-72 32.3 8.83 38.1 10.26 32.4 8.72 29.0 7.83 28.9 7.81 

72-100 3.5 1.72 8.8 4.37 2.2 1.11 2.1 1.02 2.8 1.23 

100 < 0.1 0.09 Ol 1.16 

Yekun 
Summe 352.0 34.86 370.2 38.57 350.0 34.28 317.9 30.63 317.9 31.17 



Cetvel 5. 5 nolu bölmede tam salıa ve sistematik deneme sahaları: ölçme neticeleri/Ha. 
( Aralıle ve mesafe 50 x 50 m) 

Die Ergebnissen der Vollaufnahmen und systematische Stichproben in der Abteilung 5./Pro Ha 
( Abstand 50 x 50 m) 

Tam saha ölçmeleri 
Çap sınıfları Vollaufnahme 
Durchmesser-

klassen 

cm 

16-24 

24-36 

36-52 

52-72 

72-100 

100 < 
Yekun 
Summc 

ergebnissen 

Adet Kesit yüzeyi 
Zahl KreisfHichen 

122.2 3.79 

104.8 7.13 

71.2 10.59 

17.2 4.51 

0.4 0.19 

0.1 0.03 

315.9 26.24 

Adet 
Zahl 

176.9 

169.2 

92.1 

26.8 

465.0 

Ölçme Metodu 
Messverfahren 

Sistematik deneme sahaları ölçmeleri 
Die crgebnisse der systematische stichproben verfahren 

1. Daire 
Kreis 

Kesit yüzeyi 
Kreisflachen 

5.40 

10.96 

12.06 

6.97 

35.39 

Adet 
Zahl 

139.4 

130.7 

100.0 

32.8 

2. Daire 
K re is 

Kesit yüzeyi 
Kreisflachen 

M2 

4.35 

9.20 

14.60 

8.54 

2.0 0.86 

404.9 37.55 

3. Daire 
Kreis 

Adet Kesit yüzeyi Adet 
Zahl Kreisflachen Zahl 

M2 

157.8 4.91 150.1 

126.4 8.77 132.0 

90.2 13.18 93.9 

34.1 8.90 32.1 

2.9 1.36 3.8 

0.3 0.24 0.2 

411.7 37.36 412.1 

4. Daire 
Krels 

Kesit yüzeyi 
Kreisflachen 

M2 

4.67 

9.08 

14.07 

8.45 

1.93 

0.20 

38.40 



Cetvel 6. 6 nolu bölmede tam saha ve sistematik deneme sahaları ölçme neticeleri/Ha. 
(AraWc ve mesaie 50 x: 50 m) 

Die Ergebnissen der Vollaufnalunen und systematische Stichproben in der Abteilung 6.,/Pro Ha 
(Abstand 50x50 m) 

Tam saha ölçmeleri. 

Ölçme Metodu 
Messverfahren 

Sistematik deneme sahaları ölçmeleri 

Çap sınıfları voııaufnahme 
Die ergebnisse der systematischen stichproben .verfahren 

Durchmesser-
klassen 

ergebnissen ı. Daire 
Kreis 

2. Daire 
Kreis 

3. Daire 
K re is 

4. Daire 
Kreis 

Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi 
Zahl Kreisflachen Zahl Kreisflachen Zahl Kreisflachen Zahl Kreisflachen Zahl Kreisflachen 

cm M2 M2 M2 M2 M2 

16-24 

24-36 

36-52 

52-72 

72-100 

100 < 
Yekun 
Summe 

128.0 

117.4 

75.7 

19.5 

0.8 

0.1 

341.5 

3.99 

8.09 

11.12 

5.21 

0.38 

0.03 

28.82 

227.0 

147.7 

136.9 

21.6 

533.2 

7.08 

9.68 

19.96 

4.77 

41.49 

181.0 

141.3 

101.7 

16.2 

440.2 

5.70 

9.82 

14.86 

4.10 

34.48 

158.4 

134.1 

93.6 

15.9 

1.5 

403.5 

4.99 

9.14 

13.96 

4.08 

0.66 

32.83 

148.1 

137.4 

92.7 

15.9 

1.4 

395.5 

4.67 

9.43 

13.51 

4.23 

0.68 

32.52 



Cetvel 7. 7. Bölmede tam saha ve sistematik deneme sahası ölçme neticeleri/Ila. 
( Aralıli ve mesafe 50 x 50 m) 

Die Ergebnissen der Vollaufnahmen und systematische Stichproben in der Abteilung 7./Pro Ha 
( Abstand 50 x 50 m) 

Ölçme Metodu 
Messverfahren 

Tam saha ölçmeleıi 
Sistematik deneme sahaları ölçmeleri 

Die ergebnisse der systematische stichproben verfahren Çap sınıfları Vollaufnahme 
Durchınesser- ergebnissen 1. Daire 2. Daire 3. Daire 4. Daire 

klassen Kreis Kreis Kreis K re is 

Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi 
Zahl KreisfHichen Zahl Kreisfliichen Zahl Kreisflachen Zahl Kreisflachen Zahl Kreisflachen 

cm M2 M2 M2 M2 M2 ---·-·-------------
16-24 92.0 2.86 133.3 4.09 97.6 3.01 85.6 2.64 85.1 2.66 

24-36 91.3 6.34 121.2 8.36 93.9 6.44 86.4 5.92 87.1 5.98 

36-52 81.2 12.29 99.4 14.54 81.2 12.18 78.7 11.90 79.3 12.02 

52-72 51.9 14.90 75.1 21.45 55.8 15.52 49.9 13.96 51.3 14.54 

72-100 11.2 5.53 12.1 6.83 13.2 6.59 11.6 6.05 11.0 5.55 

100 < 0.5 0.52 0.2 0.19 0.1 0.11 

Yekun 328.1 42.44 441.1 55.27 341.7 43.74 312.4 40.66 313.9 40.86 Summe 
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lendirme şeklinde de deneme sahalarının aralık ve mesafeleri 50 X 50 m 
dir. 

Kura ile seçilen bölmelere 24.45 hektar vüs'atinde olan ve 104 adet 
deneme sahasını ihtiva eden 5 numaralı bölme ile 27.55 hektar vüs'atinde 
olan ve 111 adet deneme sahasını ihtiva eden 6 numaralı bölme isabet 
etmiştir. Böylece yekun obje vüs'ati 52 hektar olup, bu sahada 215 adet 
deneme sahası ölçülmüş bulunmaktadır. 

Kıymetlendirme neticelerini gösteren 8 numaralı cetvel tet~ik olun
dukta, mutavassıt obje büyüklüğü olarak kabul edilen bu sahada tam sa
ha ölçmelerine göre 28.80 m 2/ha kesit yüzeyi bulunduğu ve buna muka
bil sistematik deneme sahaları ölçmeleri neticesinde, objenin hektarında, 
1. daire ölçmelerine göre 38.54 m2

, 2. daire ölçmelerine göre 35.97 m 2
, 3. 

daire ölçmelerine göre 35;02 m 2 ve nihayet 4. daire ölçmelerine göre 35.36 
m 2 kesit yüzeyi bulunduğu görülmektedir. 

Azami büyüklükte bir bölme vüs'ati olarak kabul edilen ve 121.35 ha 
genişliğinde bulunan ve 50 X 50 m aralık ve mesafe ile üzerinde 516 adet 
deneme sahası ölçüldüğü bildirilen, sistematik deneme sahası ölçme neti
c,:;leri 9 numaralı cetvelde görülmektedir. 

Tam saha ölçmelerinin neticesine göre deneme sahasının hektarında 

34.12 m 2 kesit yüzeyi hesaplanmış iken, sistematik deneme sahası ölçme
lerine müsteniden objenin hektarında birinci daireye göre 43.90 m 2

, ikin
ci daireye göre 38.01 m 2

, üçüncü daireye göre 35.67 m 2 ve nihayet en bü
yük deneme sahasını teşkil eden dördüncü daireye göre 36.02 m 2 kesit 
yüzeyi hesaplanmıştır. 

223. Değişik deneme salıası yüzdesL.vıe göı·e l.{ıymetlendirme 

neticeleri 

221 ve 222. paragrafıarda yürütülen hesaplarda deneme salıa

lari aralık ve mesafeleri 50 X 50 ın idi. Bu defa değişik deneme sahası 
yüzdesi ile çalışıldığında elde olunacak neticelerin tesbiti için, tesadüfen 
seçilen bir deneme sahasından başlanarak önce birer deneme sahası, son
ra 2, 3, 4 ve 5 deneme sahası atlamak suretiyle deneme sahaları aralık 
ve mesafeleri 100 X 100 m, 150 X 150 m, 200 X 200 m, 250 X 250 ın ve 
nihayet 300 X 300 m ye kadar çıkarılmış ve hesaplamalar bir kerede, bu 
taktirde objeye isabet eden deneme sahaları kıymetlerine ve 4 ayrı de
neme sahası vüs'atine göre yürütülmüştür. 

Değişik deneme sahaları aralık ve mesafelerine göre hektara isabet 
~den deneme sahası adedi ve örnekleme yüzdesi topluca cetvel 1 de gös-



Cetvel 8. 5 + 6.Bölmelerde tam saha ve sistematik deneme sahası ölçme neticeleri/Ha. 
(Aralık ve mesafe 50 x 50 m) 

Die Ergebnissen der Vollaufnahmen und systematische Stichproben in der Abteilung 5 + 6./Pro Ha 
( Abstand 50 x 50 m) 

Ölçme Metodu 
Messverfahren 

Sistematik deneme sahaları ölçmeleri 
Tam saha ölçmeleri Die ergebnisse der systematischen stichproben 

Çap sınıfları Vollaufnal1me 
Durchmesser- ergebnissen 1. Daire 2. Daire 3. Daire 4. Daire 

klassen Kreis Kreis Kreis Kreis 

Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi 
Zahl Kreisflli.chen Zahl Kreisfl!ichen Zahl Kreisflli.chen Zahl Kreisflli.chen Zahl Kreisfliichen 

cm MZ M2 M2 M2 M2 

16 ,..-- 24 125.3 3.89 195.3 6.09 161.4 5.02 158.6 4.96 149.4 4.67 

24-36 111.5 8.63 158.1 10.79 136.3 9.53 130.4 8.97 135.5 9.28 

36-52 73.6 11.08 109.8 15.75 101.8 14.80 92.6 13.68 93.0 13.75 

52-72 18.5 4.91 22.3 5.91 24.2 6.22 24.6 6.46 23.8 6.33 

72-100 0.6 0.29 0.9 0.40 1.8 0.83 2.5 1.26 

100 < 0.1 0.03 0.1 0.12 0.1 O.ü7 

Yekun 
329.6 28.80 485.5 38.54 424.6 35.97 408.1 35.02 404.3 35.36 Summe 



Cetvel 9. Deneme sahasının tümünde yürütülen tam saha ve sistematik deneme 
sahaları neticeleri/Ha. ( Aralıli ve mesafe 50 x 50 m) 

Die Ergebrrissen der Vollaufnahme und systematisclıe Stichproben in der ganzen ProbefHichen. Pro HA 
( Abstand 50 x 50 .m) 

Ölçme Metodu 
Messverfahren 

Sistematik deneme sahaları ölçmeleri 
Tam saha ölçmeleri Die ergebnisse der systematisclıe stichproben verfahren Çap sırufları Vollaufnahme 

Durchmesser- ergebnissen ı. Daire 2. Daire 3. Daire 4. Daire 
klassen Kreis Kreis Kreis Krels 

Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi Adet Kesit yüzeyi 
Zahl Kreisfl!ichen Zahl Kreisflachen Zahl Kreisfl!iclıen Zahl Kreisflaclıen Zahl Kreisfl!ichen 

cm M2 M2 Mz M2 M2 

16-24 112.5 3.50 160.5 4.88 127.7 3.98 121.1 3.77 118.2 3.68 

24-36 105.4 7.27 134.9 9.27 117.6 8.23 109.4 7.53 110.8 7.61 

36-52 79.4 11.82 100.0 14.38 91.5 13.37 84.3 12.51 84.2 12.51 

52-72 32.ô 9.05 43.4 12.04 36.6 9.87 33.7 9.22 34.0 9.39 

72-100 4.7 2.31 6.1 3.33 5.2 2.56 5.0 2.53 5.4 2.73 

100 < 0.2 0.17 0.1 0.11 0.1 0.10 

Yekun 
334.7 34.12 444.9 43.90 378.6 38.01 353.6 35.67 352.7 36.02 Surome 

~ 
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terilmiştir. Deneme sahası aralık ve mesafesini 300 X 300 m ye yükselt
mekle birinci dairede yapılan ölçmelerde hektara isabet eden deneme sa
hası yüzdesi % 0,027 ye kadar düşürülmüştür ki bu temsil miktarı ancak 
memleket orman envanteri için tatbik olunacak bir örneklemede kulla
nılabilir (Loetsch, 1961). 

Değ·işik deneme sahası aralık ve mesafelerine göre yürütülen bu kıy
metlendirme tarzında, gine ilerki balıisierde olduğu gibi, önce her bir böl
meye isabet eden deneme sahaları kendi aralarında kıymetlendirilmiş, 

bilahare mutavassıt bir obje büyüklüğü olarak kabul edilen 5 ve 6. böl
melere isabet eden deneme sahaları ve son olarak da bütün objeye isabet 
eden deneme sahaları müştereken kıymetlendirilmiştir. 

Muhtelif deneme sahası aralık mesafeleri ile değişik deneme saha
lan büyüklüklerine göre bölmeler için ayrı ayrı hesaplanan vasati kesit 
yüzeyi . miktarları 10 - 13 nolu cetvellerde görülmektedir. Hakiki kesit 
yüzeyleriyle, sistematik deneme sahası metoduyla bulunan kesit yüzeyi 
kıymetleri arasında bir tetkiki temin maksadıyla cetvellerde hakiki kesit 
yüzeyi miktarlarıda gösterilmiştir. Yine .mutavassıt bir obje vüs'ati olarak 
kabfıl edilen 5 + 6. bölmelere isabet eden deneme sahalarının muhtelif 
aralık ve mesafelerine ve değişik deneme sahası yüzdesine göre hesap
lanan vasati kesit yüzeyi miktarları 14 nolu cetvelde, deneme sahasının 
tümü için aynı tarzda yürütülen hesap neticeleri ise 15 nolu cetvelde gö
rülmektedir. 

Cetvel 10. ::\Iuhtelif deneme sahası arahldarı ve vüs'atine göre 3 nolu bölmede 
hesapalanan Yasati ]{esit yih:eyi/Ha. 

Mittıere Krcismiche pro Hektare nach verschiedenen Probef!i'tchenabstand und
Probekreisgrössen in der Abteilung 3. 

Hakiki kesit yüzeyi .,4 86 "IE:r 
vVirkliche Kreisfliiche V • m-. ıa. 

Deneme sahası ı. 2. 3. 4. 
aralıkları Daire Daire Daire Daire 

ProbefHichen Kreis Kreis Kreis Kreis 
Abstand :zx :zx :z:x 2:X 

X=-- X=-- X=--- X=---
N N N N 

-----·--
m m2 m2 m2 nız 

50X50 38.57 34.27 30.63 31.19 

1oox 100 36.93 32.32 31.18 33.59 

150X150 32.73 37.16 35.02 33.11 

200X200 31.55 41.12 29.92 33.75 

250X250 7.74 27.72 28.23 26.32 

300X 300 7.60 19.38 33.83 30.79 
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Cetvel ll. Muhtelif deneme sa!ıasr· aralıkları ve viis'atine göre 5nolu bölmede 
hesaplanan vasati kesit y'üzeyi/Ha. 

Mi ttıere KreisfHiche pro Hektare nach verschiedenen Probeflachenabstand ·und
grössen in der Abteilung 5. 

Hakiki kesit yüzeyi 
26.24 m2/Ha. 

\Virklichc Kreisflache 

Deneme sahası ı. 2. 3. 4. 
aralıkları Daire Daire Daire Daire 

Probeflachen Kreis Kreis Kreis Kreis 
Abstand :sx :sx :sx :sx 

X=-- X==--- X=--- X= 
N N N N 

m m2 ın2 mz mz 

50X50 35.39 37.55 36.36 38.40 

ıooxıoo 30.99 33.88 32.93 37.ı6 

ı50X ı50 19.07 39.07 38.03 35.8ı 

200X200 33.75 39.71 33.48 44.86 

250 X250 16.65 29.33 25.84 33.22 

300X 300 ı7.17 21.29 25.56 

Cetvel 12. Muhtelif deneme sahası aralıkları ve vüs'atine göre 6 nolu bölmede 
hesaplanan vasati kesit yüzeyi/Ha. 

Mittlere KreisfHiche pro Hektare nach verschiedenen Probeflachenabstand und
grössen in der Abteilung 6. 

Hakiki kesit yüzeyi 
28.82 mz;Ha. 

Wirkliche Kreisfliiche 

Deneme sahası ı. 2. 3. 4. 
aralıkları Daire Daire Daire Daire 

Probefliichen Kreis Kreis Kreis Kreis 
Abstand :sx :sx :sx :sx 

X=--- X=--- X=-- X=--
N N N N 

m mz mz mz mz 

50X50 41.49 34.48 32.83 32.52 

ıoox ıoo 32.78 31.39 34.71 33.35 

ı50X ı50 40.40 37.98 33.40 3ı.59 

200 X200 4ı.23 39.27 44.89 39.14 

-250 X 250 5ı.48 45.9ı 29.82 32.76 

300 X 300 45.ı6 39.72 39.29 37.90 
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Cetvel 18. 1\fuhtelif deneme sahası aralıl< ve vüs'atine göre 7 nolu bölmede 
hesaplanan vasati kesit yüzeyi/Ha. 

Mi ttıere Kreisflache pro Hektare nach verschiedenen Probeflachenai:ıstand und-
grössen in der Abteilung 7. 

Hakiki kesit yüzeyi 
42.44 mz;Ha. 

Wirkliche Kreisflache 

Deneme sahası 1. 2. 3. 4. 
aralıklan Daire Daire Daire .Daire 

Probeflachen Kreis K re is K re is K re is 
Abstand !X !X !X !X 

X=-- X=-- X=-- X=--
N N N N 

m mz m2 mz mz 

50X50 55.27 43.74 40.66 40.86 

ıooxıoo 52.24 48.46 43.81 43.88 

150X150 59.50 47.69 40.46 42.22 

200X200 43.26 37.89 36.29 35.64 

250X250 91.68 27.67 37.45 30.67 

300X300 29.76 37.80 37.66 41.24 

Cetvel 14. Muhtelif eleneme sahası aralıkları ve vüs'atine göre 5 + 6. bölmelerde 
hesaplanan vasati kesit yüzeyi/Ha. 

Mi ttıere Kreisflache pro Hektare nach verschiedenen Probeflachenabstand und-
grössen in der Abteilungen 5 + 6. 

Hakiki kesit yüzeyi 
28.80 m2/Ha. 

Wirkliche Kreisflache 

Deneme sahası ı. 2. 3. 4. 
aralıklan Daire Daire Daire Daire 

Probeflachen K re is Kreis Kreis Kreis 
Abstand !X !X !X !X 

X=-- X=-- X=-- X=--
N N N N 

m mz mz mz mz 

50X50 38.54 35.97 35.02 35.36 

10ox1oo 44.73 37.88 33.74 36.21 

150X 150 34.06 35.51 33.81 32.62 

200X200 56.16 33.85 27.73 34.94 

250X250 46.61 36.40 38.02 39.37 

800X800 16.73 17.72 20.14 23.61 
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Cetvel 15. ~Iuhtelif deneme sahasr aralıkları ve \iis'atine göre deneme sahasımn 
tümü için hesaplanan I•esit yüzeyi/Ha. 

Mi ttiere Kreisflliche pro Hektare nach verschiedenen Probeflachenabstand 
grössen in der ganzen Probefllichen 

und-

Hakiki kesit yüzeyi 
34.12 m2/Ha. 

Wirkliche Kreisflache 

Deneme sahası 1. 2. 3. 4. 
aralıkları Daire Daire Daire Daire 

Probeflachen K re is K re is Kreis Kreis 
Abstand ~X 2::X 2:X ~X 

X=-- X=-·- X=-- X=--
N N N N 

m m2 m2 m2 m2 

50X50 43.90 38.01 35.67 36.02 

1oox1oo 46.18 38.49 35.84 37.55 

150X150 40.85 38.09 34.90 37.07 

200X200 29.35 36.04 35.74 37.15 

250X250 36.73 28.77 33.86 30.27 

300X300 29.98 33.39 34.05 37.05 

3. NETİCELERİN ANALİZİ 

Buraya kadar denemenin gayesini, bu gayeye ulaşmak için tatbik 
esaslarını ve netice olarak ölçülen donnelerin deneme gayesine uyglin ola
rak kıymetlendirilme yolları ile elde olunan netice rakkamlar hakkında 
geniş ve daha ziyade tablo malumatı verilmiş bulunmaktadır. Bu balıiste 
ise elde olunan neticelerin istatistiki metodlara müsteniden analizleri ya
pılacak ve niticede tatbikatçıya, bir servet envanteri çalışmasında arzu 
edilen sıhhat derecesini elde edebilmesi için hangi aralık ve mesafe ile 
ve hangi deneme sahası vüs'ati ile ölçülen objenin asgari vüs'atinin ne 
olması lazım geldiği hususunda istatistiki esaslara müstenid sonuçlar 
verilmeye çalışılacaktır. 

Her hangi bir unsurda «Hata» kelimesi muhtelif yollarla bulunan kıy
metlerin hakiki kıyınetten olan farklılığı veya inhiraf miktarını ifade 
eder. Tek ağaç veya meşçerelerin . ölçülmesinde muhtelif sebeplerle ha
talar meydana gelmektedir. Bu hatalar: 

a. ölçme, işitme, işaretierne ve meşçereye uymayan hasılat tablola
rından faydalanılma gibi hususlardan meydana gelen tek taraflı hatalar 
(Soykan, 1964). 
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b. Populasyonun sadece bir kısmını ölçerek, bu ölçmelere müste
niden bulunan kıymetleri genel sahaya teşmil etmek suretiyle tecelli eden 
hatalardır (Loetsch, Haller, 1965). 

Deneme. sahaları ölçmeleri populasyon un bir kısım uzvunun ölçül
mesine inhisar eder. ölçülen bu kısmi uzuv populasyonu temsil edebile
cek karakterde seçilen kısımdır. 

Deneme sahaları metodu yardımıyle populasyonun parametresine ait 
tahmini kıymetler elde olunur. Bu tahmini kıymetler populasyonun haki
ki kıymetinin aynı değildir. Fakat deneme sahaları ölçmelerine müste
niden bulunan bu kıyınet muayyen bir ihtimalle, hakiki kıymetin etra
fında bir değer olarak tecelli eder. Bu husus formülle aşağıdaki şekilde 
umumi olarak tarif edilebilir (Snedecor, 1946; Kempthorne, 1966; Linder, 
1960; Prodan, 1961; kalıpsız, 1964). 

ts ;z 

p, Populasyonun hakiki kıymeti 

x Deneme sahalarına müsteniden hesaplanan ortalama kıyınet 

s;z= x ortalama kıymetinin standart hatası. 

t = Muayyen bir doğruluk derecesi için t dağılışı değerini ifade 
ederler. 

Şu halde bir deneme sahası metoduna göre elde olunan kıymetlerin 

hata miktarlarının hesaplanabilmesi için üç unsurun gerçekleştirilmesi 

icab eder. 

1. Deneme sahası ortalama kıymeti (x) 

2. Bu ortalama kıymetin standart hatası (s;z ) ve 

3. Hangi doğruluk derecesi içerisinde çalışıldığına dair malumat (t) 

s;z - standart hata, bilindiği gibi aşağıdaki formülle hesap edil

mektedir. 

s;z= burada: 

s x = Deneme sahaları aritmetik ortalamalarının standart inhirafı 
veya diğer bir deyimle genel varyansın aritmetik ortalamasıdır. 

n = Deneme sahası adedini ifade eder. 
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Standart inhiraf veya standart ayrılış ise bütün literatürde değişik 
işaretlerle gösterilen ve fakat aynı kıymetleri ifade eden şu forınülle he
saplanır. 

n 
~ 

i .-:-- 1 (xı - x) 2 

Sx 
2 = ---------

n-1 

n n 
2, 1 ~ 

i=1xı2 ---- (İ= 1 Xı) 2 

n 

n-1 

Eğer çok katlı bir deneme sahası almak veya sınırlı bir populasyon 
n 

mevzubahis ise yukarıdaki ifadenin 1 -

edilmesi .lazımdır. 

s;c- - m;c- temsil hatası yüzdesi ise 

% mx-= Cvh/n dir. burada : 

katsayısı ile muamele 
N 

Cv = Varyasyon emsali veya değişkenlik katsayısını ifade eder ki 
değeri standart ayrılıçın ortalama kıymete yüzde oranıdır. 

Bu yolla bulunan bir temsil hatası değerini, normal hata dağılışı eğ
risinin % 95 güven sınırı içinde bulunup bulunmadığını kontrol için, mu
amele sahasında alman örnek saha adedinin bir eksiğine (serbestlik dere
cesi =n -1) göre bulunacak t değeri ile muamele edilmesi lazımdır. 

Buna göre sonlu populasyonlar için deneysel hata veya temsil ha
tasının nihai formülü : 

e%=t%·J 2'.X;2- ----

n 

n (n-1) 

N--n 

N 

Buraya kadar kısaca hata unsurunun aranmasında takip olunan me
todun izahına çalışılmıştır. Cetvel 16 da ise 50 X 50 m aralık ve mesafe ile 
3 nolu bölmede ölçülen 136 adet deneme sahası kıyınetine göre 0.25 ar 
vüs'atindeki 1. deneme sahası için temsil hatası yüzdesinin hesaplanış 
tarzı görülmektedir. 

Cetvelin tetkikinden de görüleceği gibi önce her bir deneme sahası 
kendi içerisinde kıymetlendirilmiş yani deneme sahasına isabet eden ağaç
lara müsteniden ve hektar emsalide nazarı dikkate alınarak önce bir de
neme sahasına göre hektara isabet eden kesit yüzeyleri hesap edilmiştir. 



Cetvel 16. üç nolu bölmede ölçülen '136 a<let eleneme sahasına müsteııi<len temsil hatasımn hesabı. 

Die Reprasentativfehler berechnungen nach der aufgeno.mmenen 136 Probefli:i:chen in der Abteilung 3. 

Den. Sahası No Kesit yüzeyi/ha. 

Prob. fl. Nr KreisfUicl1en pro ha. 
X X2 Daire 

1. 
K re is 1 - -

2 10.1500 103.2256 

3 9.8700 97.4169 

. . 

. 
n=136 2; X = 5245.8800 2; 'X2.= 613345.7648 

410998.5339 3110-34 j (2; X) 2 

e%= 1.977 ( ) 2;X"----

18.360 3110 n N-n 
Formül e % = t % ( ) 

= v' 22.14 
n (n-1) N 

= 1.977 22.3355 X 0.989 = 1.977 
Not: t değeri 135 serbestiyet derecesi (n- 1) ve % 5 

= 1.977 X 4.71 = 9.31 hata miktarına göre «b tablosundan alınan 

kıymettir. 
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Bilahare deneme sahaları kesit yüzeyleri toplanarak objenin tamamına 
isabet eden kesit yüzeyi miktarı 2.x ve bu değerlere müsteniden ~x2 kıy

metleri hesaplanmıştır. Bilahare yukarıda gösterilen formülde bu değerler 
yerine konarak 3 nolu bölmede ölçülen deneme sahaları kıymetlerine müs
teniden temsil hatası hesaplanmıştır. t değeri 135 serbestiyet derecesi 
(n -1) ve % 5 hata miktarına göre «b tablosundan alınmıştır. 

31. Bölmeler itibariyle analiz sonuçları 

Yukarıda bir misal vermek suretiyle izahına çalıştığımız kıymetlen
dirmeler her bir bölmede alınmış bulunan deneme sahalarına müsteni
den ayrı ayrı yürütülmüş ve elde. olunan son neticeler 17 - 20 nolu cetvel
lerde topluca gösterilmiştir. Cetvellerin tetkikinden de görüleceği gibi kıy
metlendirmeler değişik deneme sahası büyüklüğüne ve yine değişik de
neme sahaları aralık ve mesafelerine göre yürütülmüştür. Buna göre: 

31.10 hektar vüs'atinde olan ve 50 X 50 metre aralık ve mesafe ile 
üzerinde 136 adet deneme sahası alınmış bulunan 3 nolu bölmede en az 
% 4 miktarında bir örnekleme yapıldığında yani 1 ar vüs'atinde deneme 
salıalariyle çalışıldığında %. 4,15 kadar bir temsil hatası ile netice elde 
olunmuştur. örnekleme miktarı % 20 ye yükseltildiğinde yani 5 ar vüs'
atinde ki deneme sahalarıyle çalışıldığında temsil hatası yüzdesi % 1,92 
kadar küçülmüştür. 

Cetvel 17. Muhtelif deneme sahaları aralık ve mesafesi ile muhtelif deneme sahası 
vüs'atleriue göre 3 nolu bölme için hesaplanan sx-. t% kıymetleri. 

Die t. Sx% Werte, · nach den verschiedenen Probeflachenabstand und-grössen für 
die Abteilung 3. 

Dr.ıneme sahaları vüs'ati 

Deneme sahası araılk 
Probefl!ichen grösse 

ve mesafesi ı. Daire 2. Daire 3. Daire 4. Daire 
Probeflachen abstand ı. Kreis 2. Kreis 3. Kreis 4. Kreis 

(0.75 Ar, 
Are) (1. Ar) (3. Ar) (5. Ar) 

50X50 9.31 4.15 2.37 1.92 
1oox1oo 21.05 8.38 4.34 4.04 
150X150 31.40 17.48 8.64 7.29 
200X200 37.37 20.04 7.62 6.67 
250X250 19.93 13.73 14.65 8.77 
300X300 13.97 17.91 35.48 25.14 

50 X 50 m aralık ve mesafe ile alınan deneme sahalarına müsteniden 
diğer üç bölme için elde olunan sx- . t kıymetlerini inceleyecek olursak, 
bunlarda da en az_% 4 bir örnekleme yapmakla temsil hatasının% 5 in al-
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Cetvel 18. 1\Iuhtelif d~neme salıaları aralıli Ye m~safesi ile muhtelif deneme sahası 
Yüs'atlerine göre 5 nolu bölme için hesaplanan Sı<~ t % Juynıetleri. 

Die t. Sx% Werte, nach den verschiedenen Probeflachenabstand und-grössen für 
die Abteilung 5. 

Deneme sahaları vüs'ati 

Deneme sahası araılk 
ProbeHachen grösse 

ve mesafesi ı. Daire 2. Daire 3. Daire 4. Daire 

Probeflachen abstand ı. K re is 2. Kreis 3. Kreis 4. K re is 
(0.75 Ar, 

Are) (1. Ar) (3. Ar) (5. Ar) 

50X50 7.76 4.66 2.82 2.22 
ıoox ıoo ı5.34 8.28 5.55 4.58 
ı50 X ı50 25.62 20.45 11.ı6 8.ı5 

200X200 4l.ı9 ı9.57 ı5.45 ı0.80 

250X 250 34.37 24.98 29.72 ı3.05 

300 X 300 43.25 50.26 41.6ı 

Cetvel 19. Muhtelif deneme sahaları aralık ve mesafesi ile muhtelif deneme sahası 
vüs'atlerine göre 6 nolu bölme için hesaplanan Sx-. t% kıymetleri. 

Die t. Sx% Werte, nach den verschiedenen Probeflachenabstand und-grössen fii'.' 
die Abteilung 6. 

Deneme sahaları vüs'ati 

Deneme sahası araılk 
Probeflachen grösse 

ve mesafesi ı. Daire 2. Daire 3. Daire 4. Daire 

Probeflachen abstand ı. K re is 2. K re is 3. · Kreis 4. K re is 
(0.75 Ar, 

Are) (1. Ar) (3. Ar) (5. Ar) 

50X50 7.63 4.ı4 2.75 2.08 
ıoo X ıoo ı5.09 9.60 7.0ı 4.87 
ı50Xı50 25.ı6. 11.49 8.29 7.34 
200X 200 30.48 ı6.08 ı6.06 11.78 
250X 250 30.37 52.58 22.ı8 ı3.52 

300 X 300 58.66 32.65 17.ı3 ı3.02 

tında bir değer olarak elde olunduğunu, örnekleme yüzdesi yükseldikçe 
temsil hatasının küçüldüği.inü görürüz. 

Her 4 bölmede de deneme sahaları aralık ve mesafeleri 100 X 100 
metreye çıkarıldığında, bu taktirde 3 nolu bölmede 36 deneme sahası kıy
ınetine itibar edilmiştir, 0.25 ar vüs'atindeki 1. deneme sahasına göre ör
nekleme yüzdesi % 0.25 e düşmüştür. Bu örnekleme yüzdesiyle çalışıldı
ğında 4 bölme için hesaplanan temsil hatası yüzdeleri% 15.09 % 21,05 
arasında elde olunmuştur. 
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Cetvel 20. J\Iuhtelif deneme sahaları aralık ve mesafesi ile muhtelif deneme sahası 
vüs'atlerine göre 7 nolu bölme için hesaplanan s;o. t% kıymetleri. 

Die t. S;o% Werte, nach den verschiedenen Probeflachenabstand und-grössen für 
die Abteilung 7. 

Deneme sahaları vüs'ati 

Deneme sahası araılk 
ProbefHichen grösse 

ve mesafesi 1. Daire 2. Daire 3. Daire 4. Daire 
Pro befliichen abstand ı. K re is 2. Kreis 3. Kreis 4. Kreis 

(0.75 Ar, 
Are) (1. Ar) (3. Ar) (5. Ar) 

50X50 10.33 4.68 2.19 1.82 
1oox 100 18.92 10.43 5.07 4.75 
150 X 150 51.93 16.65 8.21 6.22 
200 X 200 39.24 13.84 7.53 7.13 
250 X 250 64.40 19.68 .12.44 6.47 
300X 300 33.06 32.91 22.83' 14.04 

Bu taktirde de ancak % 3 bir örnekleme yapıldığında yani 3 ar vüs'· 
atinde ki deneme sahalarıyle çalışıldığında temsil hatası % 5 in altına 
düşürülebilmiştir. 

Deneme sahaları aralık ve mesafesi 150 X 150 metreye yükseltildi· 
ğinde ve 1. daire vi.is'atiyle çalışıldığında örnekleme yüzdesi % ü,ll ve 
5 ar vüs'atindeki 4. daire ·ile çalışıldığında örnekleme yüzdesi % 2,22 ye 
kadar düşürülmüştür. Her 4 cetvelde de 150 X 150 m aralık ve mesafeye 
göre elde olunan temsil hatası miktarı tetkik olundukta, bu kıymetin 
asgari 5 ar vüs'atindeki deneme sahaları ölçmelerine göre % 6,22 ve aza· 
mi 0,25 ar vüs'atindeki deneme sahaları ölçmelerine göre % 51, 93 ola
rak tecelli ettiği görülUr. 

Yine deneme sahaları aralık ve mesafeleri 200 X 200 metreye çıkarı!· 
dığında ve 1. daire vüs'atiyle çalışıldığında, örnekleme yüzdesi !% 0,06 
ve 5 ar vüs'atindeki 4. daire ile çalışıldığında ise (% 1,25 olmuştur. Bu 
taktirde de azami temsil hatası % 41,19 ve ,asgari temsil hatası miktarı 
ise% 6,67 olarak hesaplanmıştır. 

Netice olarak, bölmeler itibariyle hesaplanan temsil hataSil yüzde· 
lerini gösterir 17- 20 nolu cetvelleri topluca tetkik edersek : 

a. Deneme sahaları aralık ve mesafeleri büyüdükçe temsil hatası 
yüzdesininde büyüdüğü, 

b. Deneme sahaları aralık ve mesafeleri sabit tutulduğu ve fakat 
deneme sahaları vüs'atleri değiştirildiğinde, temsil hatasının deneme sa
hası vüs'atiyle ters oranlı olarak azalıp veya çoğaldığı yani deneme sa
haları vüs'ati büyüdükçe temsil hatasının küçüldüğü, 
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c. 20-30 hektar vüs'atindeki bir objede çalışıldığında f1o 5 temsil 
hatasının altında bir deneysel hata ile serveti hesaplayabilmek için 
50 X 50 metre aralık ve mesafe ile çalışıldığında asgari 1 ar vüs'atinde, 
100 X 100 metre aralık ve mesafe içerisinde gine asgari 5 ar vüs'atinde 
deneme sahalarıyle çalışmanın gerektiği, her iki halde de gerekli örnekle
me yüzdesinin% 4-5 kadar olduğu görülmektedir. 

4 nolu şekil muhtelif aralık ve mesafelere ve yine 4 ayrı deneme sa
hası vüs'atine göre 6 nolu bölme için hesaplanan temsil hatası miktarı
nın grafik olarak seyirlerini göstermektedir. Yukarıda 3 madde halinde 
belirtilen neticeler şeklin tetkikinde de açık olarak görülmektedir. 
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Şelıil 4. 6 nolu bölmede alınan deneme sahalan kıymetlerine göre, muhtelif 
ağ şebekesi ve deneme sahasıı vüs'ati için hesaplanan Temsil 

hatalannın seyri. 
Der Verlauf t. Sx % Kurven für die verschiedenen Probeflachen abstand-und 

Grössen, die von der 6. Abteilung aufgenommen worden sind. 
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32. Değişik obje vüs'atine göre analiz sonu9ları 

Bültenin 222 nolu paragrafında etraflıca izah olunduğu gibi, siste
matik deneme sahası metodu kullanılarak muayyen bir temsil hatasıyla 
kesit yüzeyini hesaplamak istediğimiz populasyon genişliğini değişik tu
tabilniek için 3 ayrı obje vüs'ati teşkil olunmuştur. Kurayla teşkil edilen 
bu objelere 31.ıO hektar vüs'atindeki 3 nolu bölme, 50 hektar vüs'atinde
ki 5 + 6 nolu bölmeler isabet etmiş olup en büyük obje vüs'ati olarakta 
ı2ı.35 hektar vüs'atindeki tüm deneme sahası alınmıştır. 

3ı.ıo hektar vüs'atindeki 3 nolu bölme için muhtelif deneme sahası 
aralık ve mesafeleriyle 4 ayrı büyüklükteki deneme sahalarına müsteni
den hesaplanan temsil hatası miktarları ı7 nolu cetvelde gösterilmişti. 

52 hektar vüs'atindeki 5 + 6 nolu bölmelere 50 X 50 metre aralık ve 
mesafe ile 2ı5 adet deneme sahası isabet etmiştir. Hatanın hesaplanma
sında takip olunan yol, bu deneme sahaları kıymetlerine görede aynen 
tatbik olunmuş ve bulunan netice s;i . t kıymetleri 2ı nolu cetvelde gös
terilmiştir. Buna göre : 

Cetvel 21. Muhtelif deneme sahaları a:ralık ve mesafesi ile muhtelif deneme sahası 
vüs'atlerine göre 5 + 6 numaralı bölıneler için hesaplanan SX". t % kıymetleri. 

Die t. Sx% :Werte, vachden verschiedenen Probefliichenabstand und-grössen, für 
die Abteilungen 5 + 6. 

Deneme sahaları vüs'ati 

Deneme sahası aralık ProbefUtchen grösse 

ve mesafı>'li ı. Daire 2. Daire 3. Daire 4. Daire 

Probeflachen r '1stand ı. K re is 2. Kreis 3. Kreis 4. Kreis 
(0.75Ar, 

Are) (1. Ar) (3. Ar) (4. Ar) 

50X50 5.42 3.10 1.97 1.54 
ıooxıoo 13.00 5.64 4.03 3.25 
150X150 15.72 11.74 6.93 5.02 
200X200 38.20 12.53 8.59 7.93 
250X250 39.52 13.26 14.76 7.54 
300X300 30.84 15.46 20.07 16.13 

50 X 50 metre aralık ve mesafe ile ve 0.25 ar vüs'atindeki ı. daire 
ile çalışıldığında «Örnekleme yüzdesi % ı dir,» temsil hatası yüzdesi 
% 5.42,5 ar vüs'atindeki 4. deneme sahası vüs'atiyle çalışıldığında «Ör
nekleme yüzdesi %20 dir». Temsil hatası yüzdesi % ı.54 olarak hesap
lanmıştır. Deneme sahaları aralık ve mesafeleri ıoo X ıoo metreye çıka
rıldığında objenin tümüne 54 deneme sahası isabet etmiştir. Bu dene-
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me sahalarına ınüsteniden yürütülen hesaplara göre ancak 3 ar büyük
lüğündeki deneme sahalarıyla çalışıldığında «Örnekleme yüzdesi % 3 dür» 
Temsil hatası yüzdesi % 4.03 olarak hesaplanabilmiştir. 1 daire ile ça
lışıldığında temsil hatası yüzdesi % 13, % 5 örneklerneyi temsil eden 
4. daire ile çalışıldığında bu hata % 3.24 olarak belirmiştir. 

52 hektar vüs'atindeki bu objede alınan deneme sahaları aralık ve 
mesafesi 150 X 150 ınetreye çıkarıldığında ancak 5 ar vüs'atindeki 4. daire 
ile çalışıldığında % 5.02 ,'miktarında bir temsil hatası elde edilebilmiştir 

ki bu taktirde örnekleme yüzdesi % 2.22 kadardır. 1. daire ile çalışıldığın
da ise % 0.11 bir örnekleme yapılmış demektir ki bu taktirde sx- . t kıy
meti % 15.72 olarak hesaplanmıştır. 

Mutavassıt büyüklükte bir obje olarak kabul edilen bu iki bölmede 
deneme sahaları aralık ve mesafeleri 200 X 200 metreye çıkarıldığında 

en büyük deneme sahasına göre örnekleme yüzdesi % 1.25 e düşmekte 
ve bu taktirde de elde olunan temsil hatası miktarı % 7.93 e yükselmek
tedir. 

Deneme sahaları aralık ve mesafeleri 300 X 300 ınetreye yükseltil
diğinde 1. daire ile çalışıldığında örnekleme yüzdesi % 0.027 olmuş V8 

temsil hatası % 30.84, 4. daire ile çalışıldığında örnekleme yüzdesi % 0.55 
ve temsil hatası değeri ise % 16.13 olarak hesaplanmıştır. 

Şekil 5 de muhtelif deneme sahaları aralık ve mesafelerine ve 4 ayrı 
deneme sahası vüs'atine göre sx- . t kıymetlerinin grafik olarak seyirleri 
görülmektedir. Yukarıda temsil hatasının seyri hakkında ifade olunan 
hususlar grafikde daha belirli olarak müşahade olunmaktadır. 

En büyük bölme viis'ati olarak kabul edilen ve 3 5 + 6 + 7 nolu böl
melerden teşekkül eden 121. 35 hektarlık sahada 50 X 50 metre aralık 
ve mesafe ile 516 adet deneme sahası alınmış bulunmaktadır. Bu dene-

. me sahaları kıymetlerine ve muhtelif deneme sahaları aralık ve mesa
felerine göre hesaplanan sx-. t değerleri 22 nolu cetvelde ve yine bu değer
lerinin grafik .!olarak şeyirieri 6 nolu şekil de görülmektedir. Cetvel ve 
şekil tetkik olundukta : 

Tüm objede 50 X 50 metre aralık ve mesafeye göre alınan 516 adet 
deneme sahasına ve 0.25 ar vüs'atındaki 1. daire kıymetlerine göre kesit 
yüzeyi temsil hatası % 4.72 olarak hesaplanmıştır. % 20 bir örneklemeyle 
yani 4. daireyle çalışıldığında bu hata miktarı % 1.04 de düşmüştür. De
neme sahaları aralık ve mesafeleri 100 X 100 metreye çıkarıldığında an
cak 2. daireyle çalışıldığında (örnekleme miktarı % 1 dir) % 5 in altın
da bir temsil hatası değeri elde olunmuştur. 
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Şekil 5. 5 ·i· 6 nolu bölmelerde alınan deneme sahaları kıymetlerine göre muhtelif 
ağ şebekesi ve deneme sahası vUs'ati için hesaplanan temsil 

hatalarının seyri. 

Der Verlauf t. S~~ % Kurven für die verschiedenen Probefli:tchen abstand-und 
Grössen, die von der 5 6. Abteilungen aufgenommen worden sind. 

Cetvel 22. Muhtelif deneme sahaları aralık ve mesafesi ile muhtelif deneme sahası 
vüs'atleriııe göre 3 + 5 + 6 + 'i numaralı bölmeler için hesaplanan s;c. t kıymetleri. 

Die t. Sx% Werte, nach den verschiedenen Probeflachenabstand und-grössen, für die 
Abteilungen 3 + 5 + 6 + 7. 

Deneme sahaları vüs'ati 

Deneme salıası aralık 
Probeflachen grösse 

ve mesafesi ı. Daire 2. Daire 3. Daire 4. Daire 

Probeflachen abstand ı. Kreis 2. Kreis 3. K re is 4. Kreis 
(0.75 Ar, 

Are) (1. Ar) (3. Ar) (4. Ar) 

50X50 4.72 2.26 1.28 1.04 
ıoox ıoo 10.05 4.63 3.62 2.32 
150 X 150 13.81 7.30 3.77 3.15 
200X200 15.24 8.33 6.11 4.50 
250X250 20.28 7.43 6.53 4.42 
300X300 22.77 15.96 9.70 8.01 
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Şekil 6. Tüm objede alınan deneme sahaları kıymetlerine göre muhtelif ağ şebekesi 
ve deneme sahası viis'ati için hesaplanan temsil hatalarımn seyri. 

Der Verlauf t. Sı< % Kurven für die verschiedenen Probeflachenabstand- und 
Grössen, die von der Gesammten Aufnahmeobjekt aufgenommen 

worden sind. 

Deneme sahaları aralık ve mesafesi 150 X 150 metreye çıkarıldığın
da ise % 95 bir güvenle netice elde etmek için % 1,33 miktarında bir 
örneklerneye tekabül eden 3. daire vüs'atiyle çalışmak icab etmiştir. 

Deneme sahası aralık ve mesafeleri 200 X 200 metreye yükseltildi
ğinde ancak 4. daire ile çalışınakla ve gine mesafeler 250 X 250 metreye 
yükseltildiğinde gine 5 ar vüs'atindeki 4. daire ile çalışmakla arzu edilen 
güven sınırları içinde bir netice almak mümkün olmuştur. 

Aralık ve mesafeler 300 X 300 metreye yükseltildiğinde 1. daireyle 
çalışınakla % 22.77 ve 4. daireyle çalı§lllakla% 8.01 miktarmda temsil 
hatası meydana gelmiştir. 

Netice olarak, 31.10 hektar vUs'atindeki 3 nolu bölme, 52 hektar 
vüs'atindeki 5 + 6 nolu bölmeler ve 121.35 hektar vüs'atindeki tUm ob
jeye isabet eden deneme sahalarına müsteniden elde olunan sonuçlar top
luca tetkik olunursa : 
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a. 3 ayrı büyüklükteki her 3 objede de deneme sahaları aralık ve 
mesafeleri büyüdükçe temsil hatası yüzdesininde büyüdüğü, 

b. Yine temsil hatası yüzdesinin, deneme sahaları aralık ve mesa~ 
feleriyle birlikte, alınan deneme sahalarının vüs'atlerine bağlı olarak de
ğişiklik gösterdiği, örnekleme yüzdesi büyüdükçe temsil hatasının kü
çU.ldüğü 

c. ölçülen obje vüs'atine bağlı olarak, deneme sahalarıyle temsil 
edilecek saha vüs'ati 'büyüdükçe temsil hatasının küçüldüğü, 

d. Aynı örnekleme yüzdesiyle değişik vüs'atteki sahalarda çalışıl

dığında, saha vüs'ati büyüdükçe temsil hatasının tedricen küçüldüğü, 

e. Yine deneme sahaları yardımıyle servetinin tesbitine çalışılan ob
je vüs'ati büyüdükçe, aynı temsil hatası miktarıyle çalışabiirnek için de
neme sahaları büyi.iklüğünün, küçük bir objedeki deneme sahası büyük
lüğünden daha küçük tutulabileceği, 

f. ölçülen obje vüs'ati büyüdükçe, deneme sahaları aralık ve mesafe-" 
lerini büyültmekle, daha küçük bir objede daha sık bir deneme ağı şe

bekesiyle çalışıldığında elde olunacak sıhhat derecesine erişilebileceği, 

g. 20- 30 hektar vüs'atinde bir sahada çalışıldığında % 5 i geçme
yen bir kesit yüzeyi temsil hatasıyla çalışahilrnek için 100 X 100 metrelik bir 
ağ şebekesi ve 5 arlık deneme sahalarıyle, 50 - 60 hektar büyüklüğünde 
bir sahada çalışıldıgında yine % 5 temsil hatasıyle çalışabiirnek için 
150 X 150 metrelik bir ağ şebekesi ve 5, arlık deneme sahalarıyle ve ni
hayet, 120 - 130 hektarlık bir sahada çalışıldığında % 95 bir güvenle ne
ticelerin elde olunabilmesi için 200 X 200 metre aralık ve mesafeyle ve 
5 arlık deneme sahalarıyle çalışmanın kafi geleceği neticesine ulaşabi
liriz. 

33. Değişik deneme salıala:r'l vüs'atiue göre analiz sonuçları 

31 ve 32. balıisiere ilişkin olarak verilen 17 - 22 nolu cetvellerde ne

ticeler her ne kadar değişik deneme sahaları vüs'atlerine ve yine aralık 
ve mesafelerine göre verilmiş ise de hataların grafik olarak seyirlerini 
tetkikte fayda mülahaza olunmuştur. 

0.25 ar vüs'atindeki 1. daireye göre muhtelif aralık ve mesafeyle 
değişik vüs'atteki objelerde elde olunan temsil hatası miktarlarının se

yirleri şekil 7 de görülmektedir. 
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Şekil 7. Birinci <laiı·e kıymetlerine g-öre, muhtelif aralık ve mesafeyle değişili 
vüs'attelı:i objeler için hesaplanan temsil hatalarımıı seyri. 

Der Verlauf t. Si<% Kurven nach den ersten Probekreiswerten für die 
verschiedenen Probeflachenabstand und Aufnahmeobjekt. 

Şeklin tetkikinden de bariz olarak görüldüğü gibi 0.25 ar vüs'atindeki 
bir deneme sahasıyle çalışıldığında ancak 120 hektardan büyük bir ob
jede 50 X 5ü metrelik bir ağ şebekesiyle örnekleme yapıldığı taktirde % 5 
miktarında bir temsil hatasıyle çalışmanın mümkün olabileceği, çalış

ma sahası bu miktarın altına düşürüldüğünde veya 120 hektardan bü
yük bir objede çalışılsa dahi deneme sahaları aralık ve mesafeleri 50 
metrenin üzerine çıkarılırsayine temsil hatasının süratle yükseldiği görül
mektedir. 

Deneme sahaları aralık ve mesafesi 250 X 250 metre veya 300 X300 
metreye yükseltildiğinde 31.10 hektar vüs'atindeki 3 nolu bölmeye isabet 
eden deneme sahalarına müsteniden hesaplanan temsil hatası yüzdeleri
nin daha büyük objelere göre hesaplanan hata miktarından daha küçük 
olduğu görülmektedir. Bu neticenin tamamen tesadüfi olduğu aşikardır. 
Bu tesadüfliliği yaratan unsur olarak, mezkur ağ şebekesiyle 3 nolu böl
meye isabet eden deneme sahalarının diğer objelere isabet eden sahalar-
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dan çok daha homojen karakterde bulundukları veya gine bu deneme sa
halarında yapılan ölçmelerden husule gelen muhtelif ölçü hatalarının da
ima neticeye tek yönlü tesir ederek temsil hatasının küçük bulunmasına 
sebep olduğunu söyleyebiliriz. 

8 nolu sekilde bir ar vüs'atindeki ikinci daireye göre 3 ayrı büyük
lükteki objeden muhtelif deneme ağ·ı sıklığında alınan örnek sahalara 
müsteniden hesaplanan temsil hatalarının seyirleri görülmektedir. 
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Şekil 8. İkinci daire kıymetlerine göre, muhtelü aralık ve mesafeyle değişik 
vüs'atteld objeler için hesaplanan temsil hatalarımıı seyri. 

Der Verlauf t. sıc-% Kurven nach den zweiten Probekreiswerten für die 
verschiedenen ProbefHichenabstand und Aufnahmeobjekt. 

Grafiğin seyrinden bir ar vüs'atindeki deneme sahalarıyle ve 50 met
relik bir karelaj şebekesiyle en küçük obje olarak kabul edilen 3 nolu 
bölme için dahi arzu edilen doğrulukla netice elde etmenin mümkün ol
duğu görülmektedir. Ancak deneme sahaları aralık ve mesafesi 100 XlOO 
metreye çıkarıldığında % 95 bir giivenle çalışahilrnek için obje vüs'atinin 
asgari 120 hektara yükseltilmesi gerekmiştir. Bu durumda göstermekte
dir ki bir ar vüs'atindeki deneme sahalarıyle çalıŞıldığında % 95 bir gü· 



40 

venle netice elde edebilmek için asgari % 1 kadar örnek sahanın ölçi.il
mesi isabetmektedir. Buna mukabil örnekleme yapılacak saha miktarı 
küçüldükçe, daha büyük bir sahaya nisbetle aynı temsil hatasıyle neticeye 
ulaşabilmek için örnekleme yiizdesinin artırılması gerekmektedir. 

Deneme sahaları vüs'atleri büyüdükçe, deneme sahalarının aralık 

ve mesafelerini uzatmakla yine kabul edilebilecek bir temsil hatasıyle 

çalışmak mümkün olmaktadır. Şekil 9-10 da 3 ar ve 5 ar vüs'atindeki. 
deneme sahalarına, muhtelif obje vüs'atine ve karelaj şebekesine göre he
saplanan Sx-- • t kıymetlerinin seyirleri görülmektedir. Deneme sahaları 
vüs'atleri esas alınarak tanzim olunan dört grafiğin umumi seyirlerine 
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Şekil 9. Üçüncü <laire kıymetlerine göre, muhtelif deneme ağı sıldığı ile değişik 
vüs'atteki objeler için hesaplanan temsil hatalannın seyri. 

Der Verlauf t. Sx% Kurven na ch den dritten Probekreiswerten für die 
verschiedenen Probeflachenabstand und Aufnahmeobjekt. 

dikkat edildikte; deneme sahaları vüs'atleri büyüdükçe temsil olunan ob
je vüs'atlerinin temsil hatası miktarına tesirleri küçülmekte ve her üç 
ayrı vüs'atteki obje için hesaplanan hata miktarının bir birine yakın 
seyir gösterdikleri anlaşılmaktadır. Netice olarak % 95 bir güvenle 
çalışmayı temin edebilmek için asgari % 1 miktarında bir örneklemenin 
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Şel•il 10. Dördüncü daire kıymetlerine göre, muhtelif aralık ve mesafeyle <leği§ik 
viis'attel•i objeler i!:)in hesaplanan temsil hatalannın seyri. 

Der Verlauf t. Sx % Kurven nach den vierten Probekreiswerten für die 
verschiedenen ProbefHichenabstand und Aufnahmeobjekt. 

lazım geldiğini ifade etmek mümkündür. Yalnız bu neticeye varmamızı 
temin eden deneme objesinin seçim ve kabulünde çok titiz davranıldığını 
yani, tefrik olunan 3, 5, 6 ve 7 nolu bölmelerin oldukça homojen meş
çerelerden teşekkül ettiğini hatırlatmak yerinde olur. Meşçereler homo
jenlikten uzaklaştıkça aynı esaslar dahilinde yürütülecek bir çalışma ne
ticesinde elde olunacak temsil hatasının daha büyük olacağı istatistiki 
bir gerçektir (Prodan, 1961). 

34. İş veriminin etüdü 

Bir meşçere servetinin hesaplanınasında kollektife iştirak eden her 
unsurun teker teker ölçülmesi zaman alıcı bir işlem ve hemde pahalı 
bir metod olduğu için kısmi ölçme metodları inkişaf ettirilmiştir. 

Kısmi ölçme metodlarının istinad ettiği önemli prensiplerden biri
ni de kollektifin kavramlmasında arzulanan doğruluk derecesini en kısa 
zamanda ve en ucuz şekilde gerçekleştirmektir. 



42 

Denemenin arazi tatbikatı sırasında iş verimi bakımından da bir ne-
ticeye ulaşabilmek için : 

a. ı deneme sahasının yerinin tesbiti için gerekli zaman 
b. Deneme sahasının ölçülmesi için geçen zaman 

c. Bir sahanın ölçülmesi ikmal olunduktan sonra müteakip de
neme sahasına intikal için lüzumlu zaman, arazi meyli, alt yapı durumu, 
meşçede kuruluşu gibi faktörler nazarı itibare alınarak ayrı ayrı tesbit 
ile neciteler 23 nolu cetvelde özetlenmiştir. Cetvel % 30- 40 meyilli ara
zide 2 kompasçı ve 1 kayıtçıdan teşekkül eden ölçme grubu vasıtasıyle 
elde olunan kıymetiere göre tanzim olunmuştur. Meyil derecesi yükselip 
veya azaldıkça iş verimide bir miktar yükseliş veya alçalış göster
mektedir. ölçmelerde günlük iş verimine tesir eden en önemli unsuru 
meşçerenin alt yapısı ve çağ sınıf'ı durumu teşkil etmektedir. Alt yapı 
ne kadar sık ve yürümeyemani teşkil ederse bir deneme sahasından mü
teakip deneme sahasına intikalde o derece zaman alıcı olmaktadır. Alı
nan deneme sahalarında sadece çap ölçmeleri yapıldığı için bu işlem faz
la zaman almamıştır. Vasati olarak 0,25 ar vüs'atindeki ı. daireye isabet 
eden ağaçların ölçülmesi 25 saniye, 1 ar vüs'atindeki 2. daireye isabet 
eden ağaçların ölçülmesi 55 saniye, 3 arlık deneme sahasının ölçülmesi 
2 dakika 51 saniye ve 5 ar vüs'atindeki en büyük deneme sahasına isabet 
eden ağaçların çaplarının ölçülmeseleri ise 5 dakika 26 saniye devam 
etmiştir. Burada, denemenin vazedildiği sahada yürümeye mani teşkil 
edecek bir alt tabakanın bulunmadığını hatırlatmak yerinde olur. 

23 nolu cetvel tetkik olundukta deneme sahaları vüs'atlerinin değiş
mesiyle birim saate isabet eden iş veriminin pek fazla değişiklik göster
nıediği ve sadece örnekleme yüzdesine tesir ettiği, buna mukabil deneme 
sahası aralık ve mesafeleri büyüdükçe birim saate isabet eden iş veri
mininde süratle arttığı görülmektedir. 

4. NETİCE 

F. Loetsch Orman Envanterini «Büyük saha envanteri» ve «İntensif 
envanter» olmak üzere iki katagoride mütalaa etmektedir (Loetsch, 1954), 

Büyük saha envanteri bazı avrupa memleketlerinde ve Amerika'da 
tatbik olunan ve istatistiki esaslara dayanan, memleket çapındaki envan
terdir. Leotsch, intensif envanteri ise, bir orman biriminin sıhhatli veri
lere müsteniden planlanması, gelişim ve verimini kontrole matuf bir ça
lışma olarak tarif etmektedir. Burada işletmeciyi en fazla enterese eden 
unsurlar, servet ve artımı belirten karakterlerdir. 



Cetvel 23. Değişik deneme sahaları aralık ve mesafeleri ile değişik deneme sahası biiyüldi:iğiine göre iş verimi. Saat/Ha. 

Arbeitsleistung pro Stunde u. Hektare nach versehicdenan Probefliichenabstand und-grössen. 

ı. Daire 2. Daire 3. Daire 4. Daire 

Aralıl{ ve Kreis Kreis K re is Kreis 

mesafe örneklenen salıa örneldeme Örneklenen saha örnekleme örneklenen saha örnekleme örneklenen saha örnekleme 
Probeflachen miktarı saat/ha. yüzdesi% miktarı saat/ha. yüzdesi% milüarı saat/ha. yüzdesi% miktarı saat/ha. yüzdesi% 

abstand Aufzunehmende Aufzunehmende Aufzunehmende Aufzunehmende 
Grundgesarnhei t Aufnahme Grundgesamheit Aufnalıme Grundgesamheit Aufnahme Grundgesamhei t Aufnahme 
pro Stunde/ha Prozent% pro Stunde/ha Prozent% pro Stunde/ha Prozent% pro Stunde/ha Prozent% 

50X50 1.125 1 0.975 4 0.887 10 0.750 20 

ıooxıoo 2.470 0.25 2.400 1 2.200 3 2.000 5 

150X150 4.504 0.11 4.358 0.44 4.094 1.33 3.972 2.22 

200X200 6.488 0.06 6.152 0.25 5.852 0.75 5.452 1.25 

250X250 8.525 0.04 8.150 0.48 7.650 0.48 7.206 0.80 

300X300 11.127 0.027 10.691 0.111 10.100 0.33 9.091 0.55 
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Ağaç serveti envanteri ise, Orman İşletmesinde İstihsale iştirak ede..:ı 
kapitalin takriben .% 80 nine tekabül ettiği için, Orman İşletmesi envan
terinin en önemli kısmını teşkil eder (Eraslan, 1963). Ağaç serveti en
vanterinde gaye sadece meşçereyi teşkil eden servetin hacim olarak mik
tarını tesbit etmek değildir. Gayeyi, servet miktarını tesbit ile birlikte, 
servete iştirak eden elemanlarm mesela çap kademelerine dağılışı, gövde 
kalitesi gibi kıyınet ifade eden unsurlarının tesbiti teşkil eder. Hacim 
hesabı komponentleri ise çap, ağ·aç boyu şekil emsalidir. Hacmin 
tayininde göğüs yüzeyinin bulunması, esasen hacim elemanları arasında 
en doğru olarak meşçere göğüs yüzeyi tayin edildiği cihetle, çok önemli 
bir iştir. Hacim hata yi.izdesi, kesit yüzeyi hata yüzdesine eşit olduğu için 
araştırmada asli unsur olarak, kesit yi.izeyi ele alınmış ve bütün kıyınet
lendirmeler bu unsur üzerine inşa olunmuştur (Fırat, 1962). 

Burada envanter metodlarının geçirdikleri tarihi tekamUiden de kı
saca bahsetmek faydalı mi.ilahaza olunmuştur. Ormandan faydalanmayı 
nizarn ve · ehemmiyet altına almak maksadıyle ormancılığın doğuşuyla 

birlikte, ormanların sahası ve taşıdıkları ağaç serveti miktarı hakkında 
malumat toplamak fikri uyanmış ve ilk envanter yapılmağa başlanmış
tır (Eraslan, 1963). 

Bu dervrede tatbik olunan metod orman sahasını sıhhatli olarak 
ölçmek ve fakat üzerindeki serveti gözle veya basit tahmin vasıtalarıyle 
tahmin ·etmekti. Ormancılıkta İşletme gayesi değiştikçe, envanter metod
ları da bu gayeyi tahakkuk ettirilebilecek istikamete yöneltilmiş, olgun 
ve kesim yaşına yakın meşçerelerde tam saha ölçmeleri, diğer sahalar
da da tam saha ölçmeleri zaman alıcı ve pahalı olduğundan, temsilci sa
halara dayanan kısmi saha ölçme metodları kullanılınağa başlanılmıştır. 
Modern arınancılığın inkişafına uygun olarak envanter metodirında da 
büyük gelişmeler kaydedilmiş, bir taraftan fotoğrametri metodları diğer 
taraftan Matematik - İstatistik metodları arınancılığa sokularak kısmi 

ölçmelere istinad eden kombine metodlar inkişaf ettirilmjştir. 

Buraya kadar envanter metodları ve bilhassa hacim envanterine iliş
kin umumi malumat verildikten sonra birazda envanterde Matematik 
İstatistik esaslara değinelim. 

Pratik çalışmalarda İstatistik metodların tatbikinde, üzerinde araş
tırma yapılan kollektifin, gayeyi gerçekleştirecek şeldlde bariz olarak 
tanınabilecek kısırnlara ayrılması ve bunlar üzerinde İstatistiki analize 
imkan verebilecek donnelerin elde olunması lazımdır. 

İstatistiki bir netice grafik olarak temsil edildiğinde, homojen kol
lektiflerde Gauss'un çan eğrisi olarak tanıdığımız eğri meydana gelmek-
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tedir. Pratikte, meydana gelen tekasüf dağılmaları nadir hallerde tam 
bir Gauss eğrisi teşkil ederler. Ekseriya kıymetler az veya çok, sağa veya 
sola kayarlar. Ekseri kollektifler çok tepeli eğriler meydana getirirler. 
Bu husus ise kollektifin homojen değil katlı bir kollektif olduğunu belir
tir. Buna örnek olarak iki farklı bonitette bulunan veya iki farklı yaş sı
nıfından teşekkül etmiş olan orman birimleri gösterilebilir. Hektarında 
100 m3 ve 300 m 3 servet bulunan iki lwllektif bir eğri olarak tersim 
edildikte, iki tepeli bir dağılış meydana gelecektir. 

Bunun gibi bir plan ünitesini teşkil eden ormanlar, seçme kurulu
şunda veya yaş sınıfları düzeminde kurulmuş olsunlar, nadiren ayni ya
pıyı ihtiva ederler. Uınumiyetle ağaç türü, karışma şekli, yaş veya çap 
sınıfı vesaire gibi bir çok özellik gösteren heterojen tabiattadırlar. ista
tistiğe dayanan modern envanter metodları heterojen tabiattaki bu kol
lektifleri bir birine benzer, aynı hususiyetleri gösterir homojen unsur
lara ayırır ki bu muamelelere Stratifikasyon ve homojen olarak ayrılan 
kısımlarada Strata diyoruz. Ormancılıkta teşkil olunan bu kabil stratala
rın tamamen homogen bir şekil arzetmeleri mümkün değildir. Bir orman 
kollektifinin homojen veya heterojen karakterde oluşu tabii şartlara, in
san müdahalesiyle gene bunlara tatbik olunan silvikültür müdahalelerine 
bağlıdır. 

Bir kollektifi böylece homojen parçalara ayırdıktan sonra bu stra
taiara ait servetin muayyen bir doğrulukla tesbiti için «hata» kelimesinin 
izahı bahsinde kısaca değindiğimiz istatistiki değerlerin, kollektif üzerin
de yapılacak örnekle,meler sonunda toplanacak verilerden elde olunma-

ları gerektir. Bu istatistiki değerler aritmetik ortalama kıyınet (x,), 
Standart inhiraf (Sx ) , standart hata (S~), varyasyon emsali (Ve), (n -I) 
serbestiyet derecesine göre bulunan (t) değeri ve nihayet örneklemede 
kabullenilen deneysel hata veya temsil hatası (% m) dır. 

' 
Bir toplum homojen karakterden ne kadar uzaklaşırsa toplumun 

standart inhirafı o derece artacak ve buna bağlı olarak varyasyon emsa
lide büyük olacaktır. Bunun neticesi olarak homojen bir kollektifin kav
ranılmasında, heterojen toplurnlara nazaran daha az masraf ve zaman 
sarfını icabettirir sayıda az deneme sahası almakla gaye gerçekleştirilmiş 
olacaktır. Bu sebeble daha ileriki balıisierde de belirtildiği gibi deneme
nin araziye vaz'ında deneme onjesinin mümkün olduğu kadar homojen bir 
karakterde olmasına dikkat edilmiştir Bu umumi bilgiyi müteakip çalış
madan elde olunan sonuçları şöylece özetleyebiliriz. 

41. örnekleme Metodu 

Mümessil sahalar metoduyla yürütülen bir çalı§mada deneme sa
haları vasıtasıyla toplanılan malfı.matm, koUektifi mümkün olduğu kadar 
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temsil edebilecek karakterde olması icabeder. Ormancılıkta mümessil 
sahalarla çalışmada daima subjektif metodlardan kaçınıp objektif metod
lar tercih edilmektedir. Objektif metodlar ise gruplama yapılmayan veya 
gruplama yapılan toplumlarda, tesadüfi örnekleme veya sistematik ör
nekleme metodları şeklinde tatbik olunurlar. Servet envanterinde tesadüfi 
örnekleme metodlarının mahzurları göz önünde tutularak ekseri hallerde 
sistematik örnekleme yapılmaktadır (Prodan, 1961). 

Büyük saha evnaterinde sistematik örnekleme metodları yanında te
sadüfi örnekleme metodlarıda tatbik edildiği halde bir plan tanzimine 
matuf intensif bir envanterde sistematik deneme sahaları metodu kulla
nılmaktadır. Hektarda 1 - 4 deneme sahası almak suretiyle dar bir ka
relaj şebekesiyle çalışmakla, bu sahaları objeye tesadüfi olarak dağıtıp 
çalışmak arasında hem zaman ve hemde maliyet bakımından çok fark 
vardır. Bir karelaj şebekesiyle çalışıldığında deneme sahalarının yerleri 
daha kolay, çabuk ve sıhhatle tesbit olunacaktır. Bu sebebiedir ki bir çok 
Orta Avrupa memleketlerinde, Amerika ve ingiltere'de intensif envanter 
çalışmalarında uzun zamandan beri sistematik deneme sahaları metodu 
tatbik olunmaktadır (Loetsch, 1954). 

1954 yılında J. G. Hasenkamp tarafından «Ormancılık servet envan
terinde sistematik deneme sahalarının sıhhat derecesi» adı altında, bir 
doktara çalışması olarak yürütülen deneme neticesi de sistematik örnek
lemede istatistik metodların kolay ve güvenilir şekilde ta tb ik edildikle
rini ispatlamıştır (Hasenkamp, 1954). 

Sistematik deneme sahalarının, kısaca belirtilen bu hususiyetlerin
den ötürü, çalışmada deneme metodu olarak sistematik deneme sahaları 
metodu kullanılmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi intensif envanter ça
lışmalarında daima sistematik deneme sahaları metodları tercih edilmek
tedir. 

42. Deneme sahalarıııın şekiiieri 

Kısmi ölçmelere istinad eden envanter metodlarında deneme sahala
rının şekilleri kare, dikdörtgen, şerit veya daire şeklinde veya bunlara 
yakın şekillerde olmaktadır. Bu gün için, deneme sahası şekillerinden 

daire, diğer şekiliere nazaran gerek araziye tatbik kolaylığı ve gerekse ih
tiva ettiğ·i sahaya nisbetle daha az çevreye sahip olmasından ötürü en faz
la itibar gören deneme sahası şekli olduğundan bu denemede de sahalar, 
4 ayrı vüs'atte ve iç içe olmak üzere, daire şeklinde alınmıştır. 

Bu suretle deneme sahası hududuna isabet eden deneme ağaçlarının 
ölçülüp ölçülmemesinden meydana gelen hatanın küçük olmasına çalışıl-
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maktadır. Bu hatanın hertaraf edilebilmesi için, Prof. Eraslan deneme 
sahalarının bir birine teğet çift daire olarak alındığını, diarelerden birinde 
sınırlara isabet eden bütün ağaçların ölçüldüğünü diğerinde ise terk edil
diğini belirtmektedir (Eraslan, 1963). 

Prof. Loetsch ise, gine bu cümleden olarak ölçme tekniği bakımın
dan en uygun deneme sahası şeklinin daire olduğunu belirtmekte ve gi
ne çift daire kullanmayı tavsiye ederek, «eğer optimal deneme sahası 

büyüklüğü 6 ar kabul edilirse bu taktirde merkezleri bir birinden 20 met~ 
re uzaklıkta ve 3 ar vüs'atinde iki deneme sahası alınmalıdır» demekte 
ve bu dairelerden birinde hududa isabet eden bütün ağaçları ölçmeyi, 
diğerinde ise bu ağaçları terk etmeyi tavsiye etmesidir (Loetsch1 1954). 
Aynı konu Bitterlich'in inkişaf ettirdiği aynalı relaskop sisteminde de 
mevzubahistir. Burada da ölçüde kullanılan bantlara teğet olduğunda 
şüphe duyulan ağaçlar 1/2 sayılarak, hudud ağaçlarının ölçülmelerin
den mütevellit hatanın hertaraf edilmesine çalışılmaktadır (Bitterlich, 
1959). 

Büyükdüz Araştırma Ormanında yapılan bu çalışmada, deneme sa
hası hududuna isabet eden ağaçlardan, deneme sahasının içinde kalıp 

kalmadığında şüphe duyulan ağaçların, deneme sahası merkezine olan 
ufki uzaklıkları şerit metre yardımiyle ölçülmek suretiyle kontrol edil
miştir. Deneme sahalarının ölçülmesinde aynalı relaskop kullanıldığı tak
tirde, hudud ağaçlarının kontrolü ağaç çapı ve ağacın deneme sahası mer
kezine olan ufki mesafesi ölçülmek suretiyle yapılmaktadır (Soykan, 
1965). 

Netice olarak pratikte intensif envanter çalışmalarında diğer dene
me sahaları şekillerine nazaran daire şeklindeki sahalarla çalışmak tav
siye ve tercih olunmaktadır. 

43. Deneme salıalarınııı büyüklüğü 

Bir kollektif birçok şekillerde ölçü birimlerine ayrılabilir. Bir seri
nin odun serveti miktarı tesbit edilmek isteniyorsa her bir ağaç veya mu
ayyen bir sahadaki odun serveti birer ölçü birimi olarak kabul edilebilir. 

Deneme salıalarının optimal büyüklüğü, en az masrafla ·en yüksek 
sıhhat derecesini gerçekleştirebilecek durumda olmalıdır. Küçük dene
me sahalarıyle çalışıldığında hududa isabet eden ağaç adedi çoğalacak, 
dolayısiyle sistematik olarak pozitif yönde bir hata meydana gelecek, ha
kiki kıyınetten daha büyük bir değer elde olunacaktır. Buna mukabil tem
sil olunacak kollektifde az sayıda ve fakat büyük deneme sahasıyle çalış-
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ma yerine çok sayıda ve daha küçük deneme sahası almak suretiyle kol
lektifi daha iyi karakterize etmek mümkündür. 

Porf. Prodan Ormancılıkta servet envanteri için alınacak deneme 
sahaları vüs'atlerinin duruma göre 0.01; 0.02; 0.04; 0.05; 0.1; 0.25 hek
tar olabileceğini belirtmektedir (Prodan, 1961). 

Prof. Loetsch deneme sahaları nekadar küçük alınırsa varyasyon 
kat sayısının o kadar büyük olacağını ve arzu edilen doğruluk derecesine 
erişebilmek içinde o kadar fazla sayıda deneme sahası alınmasının icab 
edeceğini, hektara isabet edecek deneme sahası maliyetinin deneme sa
hası vüs'atiyle direkt alakah bulunduğunu belirterek şimdiye kadar ya
pılan araştırmalarda optimal deneme sahası büyüklüği.ini..in 0.25 - 10 ar 
arasında bulunduğunu belirtmektedir (Loetsch, 1964). 

Prof. Fırat kısmi örenklemede ölçiilen saha genel sahaya nisbetle 
nekadar büyük alınırsa elde olunacak neticenin o kadar güvenilir olaca
ğını ve fakat deneme sahaları metodunun tatbikatında gaye işten ve mas· 
raftan tasarruf olduğu cihetle fazla büyük deneme sahası alınmamasının 
lazım geldiği, tatbikatta genel olarak örneklenen meşçere sahasının % 
3 - 10 kısmının deneme sahası olarak alındığını belirtmektedir (Fırat, 

1962). 

Prof. Eraslan, münıessil saha büyüklüğünün bilhassa kollektif, da
hilinde mevcut farkları meydana çıkarmak ve dolayısiyle uygun varyas
yon emsalini hesaplamak bakımından önemli bir unsur teşkil ettiğini, 

yaşlı meşçerelerde büyük ve genç meşçerelerde ki..içük deneme sahası alın
masının lazım geldiğini belirterek, Krutsch- Loetsch'e göre deneme sa
hası viis'atlerinin 0.25- 4.0 ar bUyüklüğünde ve Eckerte görede muhtelif 
memleketlerde 1 - 10 ar arasında alındığını ifade etmektedir. 

Denemenin vaz'ı esasları bahsindede belirtildiği gibi Büyükdüz Araş· 
tıra Ormanında araziye vaz olunan bu denemede 0.25, 1, 3, ve 5 ar vüs'a
tindeki 4 ayrı büyüklükte deneme sahasıyla çalışılmıştır. Yapılan çalış
ma sonucuna göre deneme sahaları vüs'atinin ne olması icabettiği hak
kında bir karara varabilmek için muhtelif deneme sahası vüs'ati ile tat
bik olunan örnekleme yüzdesi veya keralaj şebekesinin birlikte mütalaa 
olunması ve bu arada çalışmanın hektar maliyeti ile arzulanan doğruluk 
derecesinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

En küçük deneme sahası vüs'ati olarak kabul edilen 0.25 arlık sa
halarla çalışıldığında % 5 miktarında bir kesit yüzeyi hatasıyle neticeye 
ulaşabilmek için 50 X 50 metre lik bir karelaj şebekesiyle ve asgari 120 
hektar vüs'atindeki bir sahada örnekleme yapmak icab etmiştir. Dene
me sahaları aralık ve mesafeleri 50 metrenin üzerine çıkarıldığında ve-
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ya diğer bir deyimle % 1 den az örnekleme yapıldığında temsil hatası 
miktarı süratle yükselmektedir. 23 nolu cetvelde gösterildiği gibi 50 X 50 
metrelik bir karelajla ve 0.25 arlık deneme sahalarıyle çalışıldığında iki 
kompascı ve 1 kayıtçıdan teşekkül eden ölçme postası birim saatte ancak 
1.125 ha'lık bir salıayı ölçebilmektedir. Buna göre bir işçi postası normal 
8 saat çalışınakla günde ancak 9 hektarlık bir sahada örnekleme yapmış 
olacaktır. Aynı ağ şebekesiyle ve % 20 bir örnekleme yapmakla yani 5 
arlık deneme sahalarıyle çalışınakla bir işçi postası günde ancak 6 hek
tarlık bir sahada çalışabilmektedir. 

Deneme sahaları aralık ve mesafeleri 100 X 100 metreye çıkarıldı

ğında ve 0.25 arlık deneme sahalarıyle çalışıldığında 1 ölçü postasının 8 
saatlik mesaisiyle 19.760 ha, 1 arlık deneme sahalarıyle çalışİldığında 

19.200 ha, 3 arlık deneme sahalarıyla çalışıldığında 17.600 ha. ve 5 ar
lık deneme sahalarıyla çalışıldığında 16 hektar sahada örnekleme yapıla
bilmektedir. 

Deneme sahalarının aralık ve mesafeleri 200 metreye çıkarıldığıııda 
ise bir ölçü postasının günlük mesaisi 0.25 arlık deneme sahalarıyle ça~ 
lışmakla 51.904 ha. ve 5 arlık deneme sahalarıyle çalışıldığında 43.616 ha. 
kadar olmaktadır. Buna mukabil 0.25 arlık deneme salıalariyle çalışıldığın
da örnekleme yüzdesi % 0.06, 5 arlık deneme sahalarİyle çalışıldığında ise 
bu oran % 1.25 dir. 

Görülüyorki deneme sahaları vüs'atleri büyümekle günlük işverimin
de önemli bir tesir meydana gelmemekde, buna mukabil örneklenen saha 
miktarı süratle yükselmektedir. Temsil hatası yüzdesi de örnekleme yüz
desiyle doğru oranlı olarak değişiklik gösterdiğine göre kollektifi arzu
lanan doğruluk derecesiyle kavrayabilmek için, bilhassa hacım hesapla
maya ilişkin işlemlerde, deneme sahası vüs'atlerinin 10 -15 gövdeyi de 
ihtiva edecek şekilde, 3-5 ar vüs'atinde alınmaları lazım geldiği netice
sine varırız. Yapılan çalışma neticesine göre 5 ar vüs'atindeki deneme 
sahalarına vasati olarak 18. 6 gövde, 3 ar vüs'atindeki deneme sahala
rına ise 12.1 gövde isabet etmiştir. 

44. Karelaj şebekesinin seçimi 

Çalışmada bilindiği üzere 50 X 50 metrelik bir karelaj şebekesinden 
başlanılarak 50 şer metre farklada 300 X 300 metrelik bir karelaj şe

bekesine kadar altı ayrı büyüklükte karelaj kullanılmıştır. Karelaj şe

bekesi:ı;ıin seçimini de sadece kendi içerisinde mütalaa etmekle bir neti
ceye ulaşmak mümkün değildir. Bir kollektifi dar bir karelaj şebekesi 

ve küçük deneme sahalarıyle kavrayabileceğimiz gibi gine aynı kollektifi 
daha geniş bir karelaj şebekesi ve daha büyük deneme sahalan kullan-
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mak suretiyle, aynı temsil hatasıyle örneklemek mümkündür. Bu taktir
de bir sistematik deneme sahası metodunun tatbikatında karelaj şebeke
siyle birlikte deneme sahası vüs'atini dolayısiyle örnekleme yüzdesinide 
ihmal etmemek lazımdır. örnekleme yüzdesi ise herşeyden önce ölçülen 
kollektifin homojenitesi (varyasyon katsayısı) ile kollektifin büyüklüğü
ne bağlıdır. 

Bu hususu bir misaile izaha çalışalım. Bilindiği gibi temsil hatası 
yüzdesi: 

%m=--- idi. 
tv' n 

İhtiva ettiği servet miktarın! sistematik deneme sahası metoduyla 
hesaplayacağımız kollektifin hektarında bir deneme sahası almak sure
tiyle % 6 miktarında örnekleme yapabileceğimiz bir karelaj şebekesi teş
kil edelim. Vasati varyasyon kat sayısı% 40 olsun. % 95 ihtimalatla ça
lıştığımızda muhtelif kollektif büyüklükleri için aşağıdaki hata miktar
larını hesaplarız. 

80 
2s:= 80%m=---= 14.7 30 ha. lık obje için. 

V 30 

80 
% m = = ::r= 7.3 120 ha. lık obje için. 

\/.120 

80 
%m= __ +2.53 1000 ha. lık obje için. 

V 1000 

80 
%m=--- 1.04 6500 ha. iık obje için. 

V6500 

görülüyorki aynı örnekleme yüzdesiyle ve ayni homojenitedeki bir kol
lektifte çalışıldığında örneklenen saha miktarı büyüdükce temsil hatası 
küçülmektedir. Buna mukabil 1000 hektar veya 6500 hektar vüs'atinde
ki bir kollektifin her yerinde aynı homojeniteyi göstermesi, dolayısıyle 

' aynı varyasyon emsali ile temsil edilebilmeleri bilhassa ormancılık iş-

letmesinde hiçbir zaman mümkün değildir. Kollektifin muhtelif yerlerin
de homojenite değişik olduğuna göre daha homojen parçalar (strata) teş
kil edilmek Uzere tali kollektifler meydana getirilecektir. 

Kollektifler küçüldükçede yukarıdaki misalde görüldüğü gibi küçük 
temsil hataları ile neticeye ulaşabilmek için örnekleme yüzdesini yüksek 
tutmak icabedecektir. 
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Hagberg'e göre genel hacmin hesaplanmasında yapılabilecek hata 
miktarı i% 2 yi aşmamalı ve örnekleme metoduyla kavramlacak meş
çere büyüklüğü asgari 50 hektarın üzerinde bulunmalıdır. Genel olarak 
literatürde hacim hata yüzdesinin ı% 5 -10 nu geçmemesi kabul edil
mektedir. Burada karelaj şebekesinin seçiminde sadece hacmin veya ke
sit yüzeyinin muayyen bir hata miktarıyle kavramlması hususu esas teş
kil etmeyip, intensif envanterde bir plan ünitesinin çeşitli yönlerden kav
ramlabilmesi için servet miktarının tesbitine ek olarak daha bazı ölçme
lerin yapılmasının lazım geldiğini (yetişme muhiti envanteri gibi) hatır
latmak yerinde olur. Bu itibadadır ki intensif ormancılığın tatbik olun
duğu bir çok memleketlerde karelaj şebekesi hektar'a bir deneme salıası 
isabet edecek şekilde tercih ve tatbik olunmaktadır. Memleketimizde de 
intensif işletmecilik esaslarının tatbik olunduğu örnek devlet orman iş

letmelerine bağlı ünitelerin envanterinde 100-200 metrelik bir karelaj 
şebekesi tatbik olunmaktadır (Eraslan, 1964). 

Netice olarak, karelaj şebekesinin seçilmesine tesir eden unsurlar 
envanterin gayesi, ölçülen kollektifin genişliği homojenlik durumu, ça
lışmada kabul edilen hata nisbeti ve doğruluk derecesi, çalışmada kulla
nılan deneme sahaları vüs'ati gibi faktörlerdir. Gaye intensif bir planla
mayı hedef tutuyor ve % 95 güven ve % 5 miktarında bir kesit yüze
yi temsil hatasıyle çalışmak isteniyorsa : 

5 arlık deneme sahalarıyle 20- 30 hektarlık bir kollektifin kavraml
ması için 100 x 100 metrelik bir karelaj şebekesiyle, 

5 arlık deneme sahalarıyla 50 - 60 hektarlık bir kollektifin kavraml
ması için azami 150 X 150 metrelik bir karelaj şebekesiyle ve, 

5 arlık deneme sahalarıyle asgari 120 - 130 hektarlık bir kollektifin 
yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak kavramlabilmesi için azami 
200 X 200 veya 250 X 250 metrelik bir karelaj şebekesiyle çalışmak la
zım geldiği neticesine varılmıştır. Çalışmada kabul edilen temsil hatası 
yUzdesi +% 5 den+% 10 a yükseltildiği taktirde deneme sahaları ara
lık ve mesafeleri 300 X 300 metreye kadar çıkarılabilir. 

Genel olarak bir orman ünitesinin planlanması için yapılan envan
terde karelaj şebekesi ve deneme salıalarının vüs'ati o şekilde ayarlanır 
ki, kollektifin örnekleme yüzdesi ı% 5 in altına düşmesin bu gün bir çok 
memlekletlerde deneme sahalarının yerleri bir defa tesbit edildikten son
ra, müteakip periyotta aynı deneme sahalarında envanter ölçmelerini 
yürütebilmek maksadıyle sabit deneme sahalarıyle çalışılmakta ve bu 
taktirde her deneme sahasına bir idare müddeti zarfında her çağ sınıfın
dan meşçereler isabet edeceği için deneme sahaları vüs'atleride değişik 
tutulmamaktadır. 
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Gine bir kısım otoritelerde sistematik deneme sahaları metoduyle 
yürütülecek bir envanter çalışmasında çalışma hızını arttıracağı cihetle 
deneme sahalarının bir karelaj şebekesi yerine bir dikdörtgen şebekesiy~ 
le dağıtılmasının lazım geldiğini beyan etmektedirler (Parde, 1961). 

5. ÖZET 

Ormancılıkta, bir memleketin veya bir ınıntakanın mevcut orman 
varlığını tesbit etmek gayesiyle yürütülen ve bazı otoritelerin ekstansif 
envanter diye isimlendirdikleri memleket orman envanteri bir diğeride 
gayesi bir orman parçasının işletilmesine matuf plan tanzimi için yürü~ 
tülen ve intensif envanter diye isimlendirilen iki türlü envanter şekli 

mevcuttur. Her iki envanterele de iş ve zamandan tasarrufu temin için 
modern matematik - istatistiğe dayanan örnekleme metodlan kollektifin 
tam olarak ölçülmesine dayanan diğer metodlara tercih olunmaktadır. 

Yüzde yüz homojen kısırnlara ayrılması kabil olmayan bir orman 
kollektifinin üzerinde alınacak örnek sahalara müsteniden kavranılma

sında, bir çok faydaları nazarı itibare alınarak tesadüfi örnekleme me
todları yerine sistematik örnekleme metodları tercih olunmaktadır. 

İntensif bir envanterele sistematik deneme sahaları metodunun tat
biki halinde de muhtelif orman form ve çağ sınıfıarına göre örneklenen 
asgari obje vüs'atinin ne olması lazım geldiğinin ve bu objelerin hangi 
sıklıkta ve hangi vüs'atteki bir deneme şebekesiyle ölçülmelerinin en sü
ratli, ucuz ve aynı zamanda arzu edilen istatistiki güven sınırları içeri· 
sinde netice verdiğinin araştırılması gerekmektedir. 

Deneme yukarıdaki parağrafta maruz hususun araştırılması gaye
siyle Büyükdüz Araştırma Ormanmda tatbik mevkiine konmuştur. Or
manda kuruluş ve bünyesi mümkün olduğu kadar homojen bir durum 
arzeden 121.35 ha vüs'atinde bir saha tefrik ve tesbit ile üzerinde siste
matik olarak 50 x 50 m lik bir karelaj şebekesiyle deneme sahaları alın
mış ve bu sahaJarda sadece kesit yüzeyi hesabına matuf ölçmeler yapıl
mıştır. Karelaj şebekesinin kesiştiği her bir noktada 0.25 ar, 1, ar, 3 ar 
ve 5 ar vüs'atinde olmak üzere iç içe 4 ayrı vüs'atte deneme sahası ölçül
müştür. Bilahare kıymetlendirmeler bu 4 ayrı vüs'atteki deneme sahala
rı ölçmelerine göre 50 X 50 m aralık ve mesafeden başlanarak, aralık ve 
mesafeleri 50 şer metre arttırmak suretiyle 300 X 300 m lik bir karelaj 
şebekesine kadar 6 değişik aralık ve mesafeye göre kıymetlendirilmiştir. 

Elde olunan neticeler şöylece özetlenebilir : 

a. Deneme sahaları aralık ve mesafeleri büyüdükçe temsil hatası 
yüzdeside büyümektedir. 
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b. Deneme sahaları aralık ve mesafeleri sabit tutulduğu ve fakat 
deneme sahaları vüs'atleri değiştirildiğinde, temsil hatası deneme saha~ 
sı vüs'atiyle ters oranlı olarak azalıp veya çoğalmaktadır. yani deneme 
sahaları vüs'ati büyüdükce temsil hatası küçi.ilmektedir. 

c. ölçülen obje vüs'atine bağlı olarak, örneklenecek saha miktarı 
büyüdükçe temsil hatası küçülmektedir. 

d. Aynı örnekleme yüzdesiyle değişik büyüklükteki kollektiflerde 
çalışıldığında, saha vüs'ati büyüdükçe temsil hatası tedricen küçülmek
tedir. 

e. Temsil edilen saha yüzdesi bi.iyüdükçe deneme sahaları vüs'atle
rini küçültmekle aynı temsil hatasıyle neticeye ulaşmak kabildir. Diğer 
bir deyimle örneklenen kollektif vüs'ati büyüdükçe örnekleme yüzdesini 
küçültmekle, örnekleme yüzdesi daha büyük tutulan ve fakat daha kü
çük bir kollektiften elde olunan aynı temsil hatasıyle neticeye ulaşmak 
mümkün olmaktadır. 

f. örneklenen obje vüs'ati büyüdükçe, deneme sahaları aralık va 
mesafelerini büyütmekle, daha küçük bir objede daha sık bir deneme ağı 
şebekesi ve aynı vüs'atteki deneme sahalarıyle çalışıldığında elde oluna
cak sıhhat derecesine erişilebilmektedir. 

g. Kısmi ölçmelere istinad eden envanter metodlarında daire şek~ 

lindeki deneme sahaları, gerek araziye tatbiki ve gerekse ihtiva ettiği sa
haya nisbetle daha az çevreye sahip olmasından, diğer şekiliere tercih 
ı:ıdilmektedir. 

h. Deneme sahaları vüs'atleri 10-15 ağacı ihtiva edecek kadar bü
yUklükte yani 3-5 ar vüs'atinde olmalıdır. 

i. 20-30 hektarlık bir sahada çalışıldığında % 5 i geçmeyen bir ke
sit yüzeyi temsil hatasıyle çalışabiirnek için 5 arlık deneme sahaları ve 
100 X 100 m lik bir karelaj şebekesiyle, 

50-60 hektar büyüklüğünde bir sahada çalışıldığında gin:e % 5 mik
tarında bir temsil hatasıyle neticeye ulaşabilmek için 150 X 150 metre
lik bir ağ şebekesi ve 5 arlık deneme sahalarıyle, 

120-1.30 hektar vüs'atinde bir objede gine aynı temsil hatasıyle neti~ 
ceye ulaşabilmek için 200 X 200 m veya azami 250 X 250 metrelik bir ka·· 
relaj şebekesi ve 5 arlık deneme sahalarıyla çalışmanın lazım geldiği ne
ticesine varılmıştır. 

Çalışmada kabul ediien temsil hatası yüzdesi+ % 5 den + % 1.0 a 
yükseltildiği taktirde deneme sahaları aralık ve· mesafeleri 300 X 300 
metreye yükseltilebilmektedir. 
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j. Çalışmada kullanılan deneme sahaları vüs'atlerinin değişik tu~ 

tulması birim saate isabet eden iş verimine pek fazla tesir etmemekte, 
buna mukabil deneme sahaları aralık ve mesafeleri büyüdükçe birim sa
ate isabet eden iş verimide süratle yükselmektedir. 

k. İki kompasçı ve bir kayıtçıdan teşekkül edecek bir ölçme pos~ 
tası 250 X 250 m lik bir karelaj şebekesiyle ve 5 arlık deneme sahalarıyle 
çalıştığında 8 saatlik bir mesai ile vasati 55-60 hektar, 300 X 300 m lik 
bir karelaj şebekesi ve 5 arlık deneme sahalarıyle çalışıldığında gine 8 
saatlik bir mesai ile vasati 70~75 hektarlık bir salıayı örnekleyebilmek
tedir. 

I. Bir İşletme Planı tanzimine matuf intensif envanterde, ölçme
ler sadece servet tesbitine istinad etmiyeceği ve her deneme sahasında 

diğer plan esaslarını verecek ilave ölçmelerde yapılacağı için, örnekleme 
yüzdesinin umumi literatürde de önemle tavsiye edildiği gibi asgari % 1 
den az olmamasına dikkat edilmelidir. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Jvlit der Inventur verfolgt man in der Forstwirtschaft zwei Ziele. 
Einmal dient sie der Erfassung des Vorrats für ein grösseres Gebiet, zum 
anderen ermöglicht sie die Aufstellung von Wirtschaftsplanen und die 
Erfassung von Anderungen in Grösse und Sturuktur des Vorrats für ein 
begrenztes Gebiet. Die Frage, in beiden Fallen bestmögliche Ergebnisse 
bei gleichzeitig geringstern Aufwand zu erzielen, Uisst sich klaren durch 
Benutzung bestimmter statisticher Prüfverfahren. 

Ziel dieser Arbeit war, bei der Vorratsinventur für ein begrenztes 
Gebiet in einem plenterartigen Walel für eine überschreitungswahrschein
lichkeit von 5 % die Dichte und Grösse der Probeflachen über die 
Ermittlung des Stichprobenfehlers zu bestimmen. 

Die Untersuchungen -vvurden im Versuchswald Büyükdüz bei Kara
bük durchgeführt. Bei der Auswahl der V ersuchsflachen wurde darauf 
geachtet, dass sie in Aufbau und ,Struktur möglichst homogen waren. 
In dem 121,35 ha grossen Versuchsobjekt wurde eine gleichmassige, 
systematische Probenahme erreicht durch Arbeiten mit einem quadra
tischen Gitternetz mit 50 m SeitenUinge. Zur Ermittlung der Probek
reisgrösse wurde das System der konzentrischen Kreise angewendet. Alle 
Probekreise an einem Aufnahmepunkt hatten einem gemeinsamen 
Mittelpunkt, so dass die grösseren Probekreise jeweils alle kleineren 
überdeckten. Sie wiesen forgenden Flacheninhalt und Radius auf : 

Kreisgrösse Ra di us 
ar m 

0,25 2,82 
1,00 5,64 
3,00 9,77 
5,00 '12,62 

In alien Probekreisen \v-urden samtliche Baume über 10 cm 
Brusthöhendurchmesser mit der Kluppe gemessen. Für die Auswertungen 
wurde eine Massentafel benutzt, die für den Wirtschaftsplan Büyükdüz 
aufgestellt worden war. 

Die Ermittlungen wurden bei den genannten Kreisgrössen und bei 
Gitternetzabstanden von : 50 x 50 m, 100 x 100 m, 150 x 150 m, 200 x 200 
m, 250 x 250 m sowie bei 300 x 300 m durchgeführt. 



57 

Die Ergebnisse köımen wie folgt zusammengefasst werden : 

1 - Durch V ergrösserung des Gitternetzabstandes wird auch der 
Repraesentativfehler grösser. 

2 - Durch Vergrösserung der Probefliichengrösse bei gleichem 
Gitternetzabstand wird der Repraesentativfehler kleiner. 

3 - Durch Vergrösserung des Stichprobenumfangs verkleinert 
sich ebenfalls der Repraesentativfehler. 

4 - Die Probenflachengrösse muss so gewahlt werden, dass durch 
jeden Probekreis 10 -15 Baume erfasst werden (3- 5 ar). 

5 - Will man eine statistische Absicherung mit der Irrtums
wahrscheinlichkeit von 5% erreichen, sollte man bei einem Aufnahmeob
jekt von 20-30 ha mit einer Probef{achengrösse von 5 ar und einem 
Gitternetzabstand von 100 x 100 m arbeiten. 

6 --- Ist das Aufnahmeobjekt 50-60 ha gröss, wird eine Kreisgrösse 
von 5 ar und ein · Gitternetzabstand von 150 x 150 m vorgeschlagen. 

7 - überschreitet die Aufnahmeflache 120-130 ha muss eine 
Kreisgrösse von 5 ar und ein Gitternetzabstand von 200 x 200 m oder 
hcchstens einer von 250 x 250 m empfohlen werden. 

8 - Bei einer Vorratsinventur für ein begrenztes Gebiet, sollte min
destens 1 % der FHiche aufgenommen werden. 




