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ÖN SÖZ 

Orman işletmelerinde devamlı ve rasyonel bir çalışmayı sağlamak 

maksadiyle işletmeye iştirak eden bütün unsurların muayyen periodlada 
bir sayıma tabi tutulmaları, elde olunacak materyalin istatistiki analiz
lerinin yapılması icap eder. işletmenin asli unsurunu teşkil eden meşçere
lerin envanterlerinin yapılabilmesi için bugüne kadar muhtelif metotlar 
inkişaf ettirilmiştir. Periodik olarak tatbik olunacak bir hacim ve artım 
kontrolünün yürütülmesi için inkişaf ettirilen envanter metotlarının he
men hepsinde, ölçmelerin ağırlık noktasını çap ölçmeleri teşkil eder. 

Meşçere kesit yüzeyi ve hacminin hesaplanması ölçü esnasında tan
zim olunan protokola müsteniden inkişaf ettirilir. Bu suretle ağaçların 
ölçülmesi esnasında zuhur eden hatalar diğer unsurların kıymetlendiril
mesiyle geriye doğru intikal ettirllmiş olurlar. Bu hata, bir taraftan ölçü 
esnasında yapılan hatalardan ve diğer taraftan kayıt hatalarından teşek
kül eder. Mezkur hataların hepsine «kompaslama hatası» veya «Ölçü ha
tası» deriz. 

Hatalardan bir taneside ölçüde kullamlan koropasın ihtiva etmiş ol
duğu hatadır ki bu hataya «kompas hatası» denir. Yapılan araştırmalar 
göstermiştir ki kompas hataları bir taraflı ve sistematik hatalardır. ikin
ci bir ölçü hatası, ağaç kesitlerinin dairevi şekillerden inhiraf ederek gay
ri muntazam şekiller göstermesinden ve dolayısiyle ölçü esnasında kompa
sın hakiki kıymeti verecek noktaya tatbik edilmemesinden mütevellit ha
tadır. Yakından analizi mümkün olan bu hataya «tesadüfü ölçme hatası» 
diyoruz. Böylece hesaplanan ve ortalanan bir çap kıymeti ölçme protokol
larma kaydedilecektir ki bu suretle yapılan hatayı «kayıt hatası» olarak 
belirtiyoruz. Bu hata da tesadüfi ve sistematik bir hata karakterindedir. 

Yukarıda sayılan muhtelif hata nevileri ölçü esnasında topluca tesir 
edeceklerdir. Bu toplu tesirin relativ kıymetini bilmemiz icap eder. Netice 
olarakta her bir hata nevinin toplum tesir içerisindeki yerinin incelenme
si gerekir. Böylece çap ölçmesinde yapılan hata miktarlarının tesbit edil
mesiyle elde olunacak kıymetiere müsteniden kesit yüzeyi hatası ve meş
çere hacım hatası bulunmuş olacaktır. Bu intikalin mümkün olabilmesi 
için göğüs yüksekliği çapı -kesit yüzeyi ve kesit yüzeyi- hacım ara
~ıındaki münasebetlerin analitik olarak tesbiti gerekmektedia ölçülen çap
ıara tekabül eden kesit yüzeylerinin hesaplanmasiyle birinci şart yerine 
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getirilmiş olacaktır. Kesit yüzeyi ve hacim arasındaki münasebet ise ağaç 
boyu ve şekil emsaline göre veya kısaca V /G eğrisinin seyir şekline göre 
değişecektir. A. Meyer bu konuda yaptığı araştırmalarda ölçü hataların
dan mütevellit hacim hata yüzdesinin, kesit yüzeyi hata yüzdesinden en 
fazla % 1.25 büyük olabileceğini tesbit etmiştir (Meyer 1934). O halde 
ölçü hatalarını tevlit eden unsurların analizi neticesi yalnız kesit yüze
yinde yapılan hata yüzdesini hesaplamakla hacimierin hesaplanması için 
tanzim ettiğimiz tablolarm sıhhat derecelerinide kontrol etmek imkanını 
elde etmiş oluruz. 

Dikili ağaçların çaplannın ölçülmesinde yapılabilecek muhtelif hata
ların araştırılmasına matuf denemenin ilk arazi ölçmeleri Orman Amenaj
manı Şubesi Müdürü Dr. Şeref Alemdağ tarafından Büyükdüz Araştırma 
Ormanında yapılmış, bilahare 1959 ve 1962 yıllarında bazı mütemmim ölç
meler tarafıından Çamkoru Araştırma Ormanında ikmal olunmuştur. 

Kitabın meslekdaşlarıma faideli olmasını temenni ederken, ölçmele
rin yürütülmesinde ve kıymetlendirilmesinde emekleri geçen mesai arka
daşlarım Orman Yüksek Mühendisi Dr. Şeref Alemdağ, Tekniker ülkü 
Hoşgören ve Laborant Orhan Erdoğanaras'a teşekkürlerimi arzetmeyi bir 
vazife sayarım. 
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1. ARAŞTIRMANIN GAYESİ VE VAZ'I ESASLARI 

1. Araştırmanın gayesi 

Muhtelif maksatlada geniş mikyasta çap ölçerken zaman kaybına 
ve dolayısiyle fazla masrafa sebebiyet verıniyecek ve okuma hatalarını 
azaltacak bir çap kadernesi teşkilinin ne olabileceği hususunun tetkiki ile 
gine muhtelif koropasların ihtiva ettikleri koropas hatası, ölçme esnasın
da yapılacak tesadüfi ölçme hataları ve kayıt hatalarının kıymetlendirme
ler sırasında tevlit edeceği hata derecelerinin araştırılmasıdır. 

2. Araştırmanın vaz'ı esasları 

Muhtelif çap kademeleri teşkil edildiğinde yapılacak hata mikta
rının araştırılmasına dair ölçmeler 1957 yılı Haziran - Ağustos ayları ara
sında Büyükdüz Araştırma Ormanmda arazide tatbik olunmuştur. Bu 
maksatla Araştırma Ormanının 3 numaralı bölmesinde, bölmenin güney 
hududunu teşkil eden yeni yolun üst kısmında ve Büyükdüz Bölge Şefliği 
binasına 250 m. mesafede, 9.3700 hektarlık bir saha tefrik olunmuştur. 
Sahanın köşeleri büyük kazıklarla ve kenarları ise daha küçük boyda ka
zıklarla tesbit edilerek teodolitle poligonu çıkarılmıştır. Deneme sahasının 
seçiminde göz önünde tutulan başlıca husus, sahanın muhtelif çap kade
melerinden ağaçları ihtiva etmesi ve topografik bakımdan vasat bir saha 
olmasıdır. Deneme sahasının meyli% 20-50 arasında değişmektedir. 

Aynı saha üzerinde devamlı mahiyette olan 3202 numaralı «Meşçere 
hacim artımının tayini ile ilgili metotların mukayesesİ» denemesi de aynı 
zamanda araziye vaz'edildiği için ölçmeler her iki araştırma konusunun 
kıymetlendirmelerine müsait şekilde yürütülmüştür. Sahanın ölçülme
sinde: 

a. Saha içerisinde 1.30 m deki çapı 8 cm ilen yukarı (8.0 cm dahil) 
olan bütün ağaçlar kompaslanmıştır. Ancak tecessümden durmuş, tepesi 
kırık, 1.30 m deki gövdeleri herhangi bir şekilde anormal olan ağaçlar 
ölçü harici bırakılmışlardır. 

b. ölçüye tabi tutulacak bütün ağaçların 1.30 m yüksekliklerine 
yağlı boya ve şablon kullanmak suretiyle + işareti konmuş ve ölçme es
nasında koropasın taksimatlı kolunun tatbik noktası olan + işaretinin 
merkezi grifle belirtilmiştir. 
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c. Sahada mevcut, ölçüye tabi tutulacak ağaçlar ilkin Flury korupa
siyle mm ye kadar ölçülmüş, ölçü esnasında ağaçlarda daha önce mev
cut bulunan X işaretlerinin üzeri grifle çizilerek X şekline çevrilmiştir. 
ölçmede sarfedilen zaman da ayrıca kaydolunmuştur. 

d. İkinci defa olarak ağaçlar gene 1.30 m deki aynı yerlerinden, 
4 cm çap kademeleri taksimatını havi, çelik uçlu bir kompasla ölçülmüş
tür. Bu defa ölçülen her ağaç 1.30 m yüksekliğinin altına grifle yatay bir 
çizgi çizilmek suretiyle belirtilmiştir. ölçmeler 4 cm çap kademesine göre 
yürütülmüş ve sarfedilen zaman kaydolunmuştur. 

e. üçüncü defa olarak ağaçlar gene 1.30 m deki işaretli yerlerin
ren Ayancık mamulatı yeni bir kompasla ölçülmüştür. Bu defa ölçülen 

ağaçlardaki - işareti + haline getirilerek ölçülen ağaçlar belirtilmiştir. 
ölçmeler 2 cm çap kademesine göre yürütülmüş ve gene sarfedilen za
man tesbit olunmuştur. 

f. Her üç kompasla yapılan ölçmeler aynı şahıs tarafından yürütül
müş ve kayıtlarda aynı kayıtçı tarafından tutulmuştur. 

Bütün sahada cem'an 4736 adet ağaç üç ayrı kompasla üç defada öl
çülmüştür. Flury korupası ile ölçmeler 34 saat 10 dakikada, 4 cm taksi
matlı kompasla 23 saat 45 dakikada ve Ayancık mamulatı kompasla 21 
saat 15 dakikada ikmal olunmuştur. 

Ayrıca saha içerisinde muhtelif çap kademelerinden 180 adet tecrübe 
ağacı alınarak her tecrübe ağacının 1.30 m deki çapı Flury korupası ile 
1 mm ye kadar 4 cm çap kadernesi taksimatlı kompasla ilk 90 adedinde 
1 cm ye kadar, son 90 adedinde 0.5 cm ye kadar ve Ayancık marnuHttı 
korupas ile ilk 90 adedi 1 cm ye kadar ve son 90 adedi'de 0.5 cm ye kadar 
ölçülmüştür. 

Deneme sahası haricinde ayrıca 116 adet ağaç, deneme ağacı olarak 
alınmış, bu ağaçların 1.30 m yükseklikleri yağlı tebeşirle işaretlenerek 
bunların çapları Flury korupası ile 1 mm ye kadar ölçülmüş ve diğer iki 
kompasla yine 1 mm ye kadar tahmin olunarak kaydedilmiştir. 

Yukarıda ana hatları kısaca belirtilen ölçmelere ilave olarak 1959 yı~ 
lında Çamkoru Araştırma Ormanında korupas ve tesadüfi hataların ana
lizlerine imkan verecek olan aşağıdaki ölçmeler yapılmıştır. 
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a. Alınan deneme sahasında mevcut 1032 adet ağacın 1.30 metre
deki çapları işaretlendikten sonra Flury kampasiyle 1 mm ye kadar, çelik 

uçlu koropas ve Ayancık tipi kampasla 1 cm ye kadar ölçülmüştür. 

b. Aynı sahada alınan 529 deneme ağacı sabit ve oynak kol uzun
luğu 50 cm olan ve kollar arasında uç açıklığı 0.5, 1.0 ve 2.0 cm ye 
ayarlanmış üç ayrı Ayancık tipi kampasla ve bu açıklık miktarları devam
lı kontrol edilmek suretiyle 1 cm çap kademesine göre ve aynı ağaçlar 
Flury kampasiyle mm ye kadar ölçülmüştür (Şekil1). 

c. Tesadüfi hatalardan meydana gelecek hata miktarlarını tesbit 
edebilmek maksadiyle ayrıca muhtelif çap kademelerinden 448 adet dene
me ağacı seçilerek bu ağaçlar önceden işaretlenmiş bulunan 1.30 m yüksek
liklerinden Flury koropası ile mm ye kadar ölçülmüştür. Bilahare aynı 
ağaçların 1.20 ve 1.40 m yükseklikleri aynı doğru üzerinde işaretlenerek 
buralarda da çap Flury kampasiyle mm ye kadar tesbit olunmuştur 

(Şekil 2). 

Son olarak aynı ağaçlarda 1.30 m de çap, ölçü noktasının 15° sa
ğında ve 15° solunda olmak üzere 30° lik bir inhiraf açısı içerisinde öl
çülmüştür (Şekil 3). 

d 

{ 

Şekil 1. Kompas hatasının tesbiti 

Feststellung des Kluppenfehlers 
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Şekil 2. Düşey ölçme hatasının tesbiti 

Feststellung des vertikalen Messfelılers 



Şekil 3. Yatay ö;çme hatasının tesbiti 

Feststellung des horizontalen Messfehlers 
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II. ÖLÇÜ HATALAR! 

1. J{ompas Hatası 

a. Flury lwmpasiyle yapılan ölçmeler 

İşletmelerimizde geniş çapta kullanılmkta olan Ayancık marnuHttı 
koropaslar ile diğer koropaslar kısa veya uzun bir müddet kullanıldıktan 
sonra aşınma ve gevşemeden mütevellit hatalar tevlit etmektedir. Bunlar 
içerisinde en fazla rastlanan şekil, koropas kollarının paralel durumlarının 
bozulması ve uçlarda bir açıklığın teşekkül etmesidir. Bu durumdaki bir 
kompasla yapılacak ölçmelerde daima sistematik ve tek taraflı bir hata 
yapılacak, koropası kullanan şahsın insiyatifine bağlı olarak çaplar ekseri
ya küçük ve bazı hallerde de büyük ölçülecektir. Ayancık tipi kompasla 
koropas ucu açıklığı 0.5, ve 1.0 cm iken yapılacak hata miktarını 

tesbit edebilmek için alınan deneme ağaçlarının çapları önce Flury koropa
siyle mm ye kadar ölçülerek Cetvel 1 de örneği veriien protokol'e kayde
dilmiş, bilahare aynı ağaçlar koropas ucu açıklığı 0.5, 1.0 ve 2.0 cm ye 
ayarlanmış 50 cm kol uzunluğundaki üç ayrı Ayancık tipi kompasla ay
nı noktadan ölçülmüştür. Hacım kıymetlendirmelerinde Büyükdüz ve 
Çamkoru Amenajman planlarındaki kıymetlerden faydalanılmıştır. 

Muhtelif uç açıklıklarını ihtiva eden üç ayrı Ayancık kampasiyle 
1 cm çap kademesine göre yapılan ölçmeler bilahare 1.0, 2.0 ve 4.0 cm çap 
kademelerine göre kıymetlendirilmiştir. Flury kampasiyle mm ye kadar 
yapılan ölçmelerin kıymetiendirilmesi hata miktarının bulunmasında esas 
teşkil edecektir. Çap kadernesi teşkilinden dolayı meydana gelecek hata
nın koropas hatasiyle müştereken teşkil ettikleri hata miktarını mukaye
se edebilmek için Flury kampasiyle yapılan ölçmeler bir defa da muhtelif 
çap kademelerine göre kıymetlendirilmiştir. 

Flury kampasiyle mm ye kadar ölçülen 529 adet ağacın muhtelif çap 
kademelerine göre hacim ve kesit yüzeyi değerleri ve hata miktarları ne
tice kıymetler olarak 2 nolu cetvelde gösterilmiştir. 

b. Ayancık tipi kompasla, koropas ucu açıklığı 
0.5 cm iken yapılan ölçmeler 

Ayancık tipi kompasla, kompas ucu açıklığı 0.5 cm ye ayarlanıp ve 
bu açıklık ölçmeler esnasında devamlı kontrol edilerek daha önce Flury 
kampasiyle mm ye kadar ölçülen 529 adet ağaç 1,2 ve 4 cm çap kademe
lerine göre ölçülmüş ve netice kıymetler cetvel 3 de gösterilmiştir. 



Cetvel 1. Ayancık tipi kompasla, kompas ucu açıklığı 0.5, 1,0 ve 2.0 cm iken 
ölçülen ağaçların Flury kompasiyle ölçülmesi 

Messungen mit der Flury Kluppe 

Çap Kadernesi Ağaç adedi Kesit yüzeyi Hacim 
Kreissflaechen in Volumen in Durchmesserstufen Baumzahl 

cm2 nı3 

8.0 ı 50.27 0.0219 
ı 2 ıo3.06 0.0448 
2 
3 
4 2 110.84 0.0476 
5 2 113.50 0.0486 
6 2 116.18 0.0496 
7 
8 
9 3 ı86.63 0.0786 

9.0 2 127.24 0.0534 
ı 
2 ı 65.04 0.0277 
3 2 135.86 0.0562 
4 2 138.80 0.0572 
5 .. ~ 212.64 0.0873 
6 ı 72.38 0.0296 
7 
8 ı 75.43 0.0305 
9 2 157.08 0.0630 

10.0 

Cetvel 2. Flury kompasiyle 529 ağaçta yapılan mm rik ölçmelerin 1,2 ve 
4 cm çap kademesine göre kıymetlendirme neticeleri. 

Die Auswertungen mit der Flury Kluppen bei den in mm gemessenen 529 
Baeumen nach den 1,2 und 4 cm Durchmesserstufen. 

Hata miktarı 

7 

mm rik kıymetlendirmeye göre 

Çap. kadernesi Hacim Kesit yüzeyi Fehler nach den mm Messungen 

Kreiss-
Durchmesser- V olumen flaechen Hacim Kesit 

s tu fen V olumen 
% yüzeyi % K. flaechen 

ma cm2 ma cm2 

mm ye kadar 936.7708 782966.ı3 

ı cm 939.0878 784559.01 +2.3170 0.24 ı592.88 0.20 
2 cm 933.8984 780683.28 -2.8724 0.3ı 2282.85 0.29 
4 .cm 933.5349 780289.85 -3.2359 0.35 2676.28 0.84 
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Cetvel 3. Ayancık tipi kompasla kompas ucu açıklığı 0.5 cm iken yapılan ölçmelerin 
1,2 ve 4 cm çap kademesine göre kıymetlendirilm::ısi ve mm rik ölçmeye 

nazaran hata miktarı. 

Die Auswertungen mit der 0.5 cm Spielraum habenden Ayancık Kluppen 
gemessenen Baeumen nach den 1,2 und 4 cm Durchmesserstufen. 

Hata miktarı 
mm ri k kıymetlendirmeye göre 

Çap kadernesi Kesit Fehler nach den mm Messungen 
Hacim yüzeyi Durchmesser- V olumen K. flaechen 

Kesit 
s tu fen Hacim yüzeyi 

V olumen % Kreiss- % 
flaechen 

m s m s cm2 

mm ye kadar 936.7708 782966.13 
ı cm 918.8327 770864.84 -17.9381 1.91 12101.29 1.55 
2 cm 914.6013 767587.68 -22.9381 ı 37 15378.45 1.96 
4 cm 913.8331 766938.64 -22.9377 2.45 16027.49 2.05 

Cetvel 4. Ayancık tipi kcmpasla kompas ucu açıklığı 1.0 cm iken yapılan ölçmelerin 
1,2 ve 4 cm çap kademelerine göre kıymetiendirilmesi ve mm rik 

ölçmeye nazaran hata miktarı. 

Die Auswertungen mit der 1.0 cm Spielraum habenden Ayanı::ık Kluppen 
gemessenen Baeumen nach dım 1,2 und 4 cm Durchmessers<tufen. 

Çap kadernesi Hacim Kesit yüzeyi Hata miktarı 

Durchmesser
stufen 

V olumen Kreiss
flaechen 

mm rik kıymetlendirmeye göre 

mm 

ı cm 

2 cm 
4cm 

Fehler nach den mm Messungen 

Hacim % 
V olumen 

m s cm2 m s 

ye kadar 936.7708 782966.13 

906.9710 762606.80 -29.7998 3.18 

904,0933 760656.06 -32.6775 3.49 
903.9460 760396.58 -32.8248 3.50 

c. Ayancık tipi kompasla, kompas ucu açıklığı 
1.0 cm iken yapılan ölç~eler 

Kesit 
yüzeyi 

K. flaechen 
cm2 

203f>9.33 

22310.07 

22%9.55 

% 

2.60 

2.85 

2.88 

Ayancık tipi kompasla, kompas ucu açıklığı 1.0 cm ye ayarlanıp ve 
bu· açıklık ölçmeler esnasında devamlı kontrol edilerek 529 adet ağaç tek-
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rar aynı ölçü yüksekliğinden ölçülmüştür. ölçmeler 1,2 ve 4 cm çap ka
demelerine göre yürütülmüş ve netice kıymetler cetvel 4 de gösterilmiştir. 

d. Ayancık tipi lmmpasla, koropas ucu açıklığı 

2.0 cm iken yapılan ölçmeler 

Gine sabit ve aynak kol uzunluğu 50 cm olan Ayancık tipi bir korn
pasla kollar ucundaki açıklık 2.0 cm ye ayarlanarak diğer hatalı korn
paslada ölçülen 529 adet ağaç aynı ölçü yerinden kompaslanmıştır. ölçü 
neticelerine göre hesaplanan hacim ve kesit yüzeyi değerleriyle bunlara ait 
hata miktarları cetvel 5 de görülmektedir. 

e. N etieelerin mukayesesİ 

Yapılan ölçmelerin netice kıymetleri cetvel 6 da gösterilmiştir. Cet
vel tetkik edildikte : 

1. Kompas ucu açıklığından mütevellit yapılan hatalardan hacim 
hata yüzdesi, kesit yüzeyi hata yüzdesinden daima büyüktür. Kıymetlen
dirme neticelerine göre hacim hata yüzdesi kesit yüzeyi hata yüzdesinden 
vasati olarak % 1.23 kadar fazladır. 

2. Hacim ve kesit yüzeyi hesabında kompas ucu açıklığına bağlı ola
rak daima tek taraflı, sistematik bir hata meydana gelmektedir. Bu hata 
normal olarak negatif bir değerde olup kompas ucu açıklığı büyüdükçe 
hata miktarıda artmaktadır. Kompas ucu açıklığı 0.5 cm iken yapılan 
hata miktarı 1 cm çap kademesine göre yapılan kıymetlendirmede, hacim 
hesabında % 1.91, kesit yüzeyi hesabında % 1.55 ve kompas ucu açıklığı 
2.0 cm iken yapılan hacim hatası aynı çap kadernesi için% 5.76, kesit yü
zeyi hatası % 4.80 dir. 

3. Hatalı kompaslarla yapılan ölçmelerde çap kademeleri büyüdük
çe hata miktarlarında hissedilir derecede bir farklılık görülmektedir. Bü
yüyen çap kadernesiyle oranlı olarak çap kademesine iştirak eden ağaç 
adedi artacaktır. Kompas ucu açıklığından meydana gelen hata miktarı 
her çap kademesine göre muhtelif olacak ve bu hata hakiki çap kadernesi 
kıymetinden küçük (-) ve bazanda kompascının insiyatifine bağlı olarak 
büyük ( +) bir miktar olarak tecelli edecektir. Bu, hatalı okuma sahası 
küçük çap kademelerinde birbirine çok yakın olacak ve çap kademeleri 
büyüdükçe hata sahalarıda birbirinden uzaklaşacaktır. Dolayısiyle bü
yük çap kademelerinde hatalı okunan ağaç adedi küçük çap kademeleri
ne göre daha az olacak ve hata yüzdeside aynı seyri gösterecektir. Çap 
kadernesi büyüdükçe yanlış okumadan mütevellit hatanın da azalacağı 
tabiidir. 
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Cetvel S. Ayancık tipi kompasia kompas ucu açıklığı 2 cm iken yapılan ölçmelerin 
1,2 ve 4 cm çap kademesine göre kıymetiendirilmesi ve mm rik 

Çap 

ö!çmekıre nazaran hata miktarı. 

Die Auswertugen mit der 2.0 cm Spie!raum habenden Ayancık Kluppen. 
gemessenen Baeumen rıach den 1,2 und 4 cm Durchmesserstufen. 

Hata miktarı 
kadernesi Hacim Kesit yüzeyi mm ri k kıymetlendirmeye göre 

Durchmesser- V olumen Kreiss- Fehler nach den mm Messungen 
stufen flaechen 

Hacim % Kesit yüzeyi % 
V olumen K. flaechen 

ma cm2 ma cm2 

mm ye kadar 936.7708 782966.13 
ı cm 882.8386 745406.14 -53.9322 5.76 37559.99 4.80 
2 cm 868.3514 742261.35 -68.4194 7.30 40704.78 5.20 
4 cm 879.9891 742907.24 -56.7817 6.06 40058.89 5.12 

2 ve 4 cm çap kademelerine göre yapılan kıymetlendirmelerde korn
pas ucu açıklığı 0.5 ve 1.0 cm iken yapılan hata miktarları birbirine çok 
yakın olarak tezahür etmiş ve kompas ucu açıklığı 2.0 cm iken yapılan 
ölçmeler neticesi meydana gelen hata miktarı 4 cm çap kademesine göre 
yapılan kıymetlendirmelerde 2 cm çap kademesine göre yapılan kıymet
lendirmeye nazaran daha küçük olmuştur. 

4. Çap ölçmede, uç açıklığından mütevellit meydana gelecek ölçme 
hatası, ölçmede kullanılan koropasın sabit ve oynak kol uzunluğuna bağlı 
olarak da değişiklik arzedecektir. Mesela: 35 cm kol uzunluğunu havi bir 
kompastaki 0.5 cm uç açıklığı ile yapılan hata miktarı 50 cm kol uzun
luğunu havi bir kompastaki 0.5 cm uç açıklığı ile yapılan hata miktarın
dan daima fazla olacaktır. Bu hatanın matematik olarak hesaplanış tarzı 
daha ileriki balıisierde izah olunmuştur. 

2. Tesadüfi ölçme hataları 

Ağaç gövdelerinin dairevi şekillerden inhiraf ederek muhtelif isti
kametlerden yapılan ölçmelerle muhtelif çap kıymetlerinin elde edilmesi 
veya periodik ölçmelerde Immpasın daima aynı noktaya tatbik olunma
masiyle meydana gelen hatalara tesadüfi ölçme hataları diyoruz. Bu ha
talar: 

a) Yatay istikamette yapılan hatalar yani kompasın, ağacın 1.30 m 
yüksekliğinde daima hakiki hacii:n kıymetini verecek noktaya değilde 
muayyen bir açı değeri içerisinde sağa veya sola tatbikinden meydana 
gelen hatalar, 



Ölçme ve kıymetlendirme şekli 

Mess-und Auswertungsarten 

Flury mm kadar 
Ayancık kampası 
Uç açıklığı 0.5 cm 
Ayancılc Kluppen 
Spiolraum 0.5 cm 

Ayancık kompası 
Uç açıklığı 1.0 cm 
Ayancık Kluppen 
Spiolraum 1.0 cm 

Ayancık koınpası 
Uç açıklığı 2.0 cm 
Ayancık Kluppen 
Spiolraum 2.0 om 

Ayancık kompası 
Uç açıklığı 0.5 cm 
Ayancıl<:: Kluppen 
Spielraum 0.5 cm 

Ayancık kompası 
Uç açıklığı 1.0 cm 
Ayancık Kluppon 
Spielraum 1.0 cm 

Ayancık kampası 
Uç açıklığı 2.0 cm 
Ayancılc Kluppen 
Spielraum 2.0 cm 

Cetvel 6. Kıymetlendirme neticeleri. 
Die Auswertungsergebnisse --------------------------------------------

Ölçülen ağaç 
adedi 

Baumzahl 

529 

529 

529 

529 

529 

529 

529 

Hacım 

V olumen 

936.7708 

918.8327 

906.9710 

882.8386 

914·.6013 

90·ı. 0933 

868.3514 

Kesit yüzeyi 

K. flaechen 

782966.13 

77086-i. 84 

762606.30 

74·5406 .14 

767537.68 

760656.06 

742261.35 

Hata miktan 
mm rik kıymetlendirmeye göre 

Fehler nach den mm messungen 

Hacım 
V olumen 

m3 

-17.9381 

-29.7998 

-53.9322 

% 

ı. 91 

3.18 

5.76 

-22.1695 2.37 

-32.6775 3.49 

-68.419:1 7.30 

Kesit yüzeyi 
K. flaechen 

cm~ 

-12101.29 

-20359.33 

-37559.99 

-15378.45 

-22310.07 

-4·070-J,. 78 

% 

ı. 55 

2.60 

ı. 96 

2.85 

5.20 



Cetvel 6 nın devamı 
Fortsetzung von Tabellen 6 --------------------------------------

Ölçülen ağaç 
Ölçme ve kıymetlendirme şekli adedi 

Mess-und Auswertungsarten 

Ayancık koropası 
Uç açıklığı 0.5 cm 
Ayancık Kluppen 
Spielraum 0.5 cm 

Ayancık koropası 
Uç açıklığı 1.0 cm 
Ayancık Kluppen 
Spielraum 1.0 cm 

Ayancık koropası 
Uç açıklığı 2.0 cm 
Ayancık Kluppen 
Spielraum 2.0 cm 

Baumzahl 

529 

529 

529 

Hacım 

V olumen 

913.8331 

903.9460 

879.9891 

Kesit yüzeyi 

K. flaechen 

766938.64 

760396.58 

742907.24 

Hata miktarı 
mm rik kıymetlendirmeye göre 

Fehler nach den mm messungen 

Hacım 
V olumen 

% 

-22.9377 2.45 

-32.8248 3.50 

-56.7817 6.06 

Kesit yüzeyi 
K. flaechen 

-16027.49 

-22569.55 

-40058.89 

% 

2.05 

2.88 

5.12 
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b) Düşey istikamette yapılan hatalar yani kompasın, ağacın 1.30 m 
yüksekliğine değilde biraz yukarı veya aşağı tatbik olunmasından mey
dana gelen hatalardır. 

a. Yatay ölçme hataları 

Yatay istikamette yapılan hatalı ölçmelerden meydana gelecek hata 
miktarının tesbiti için Çamkoru Araştırma Ormanında % 5 - 40 meyilli 
bir arazide 448 adet deneme ağacı alınarak, bu ağaçlar üzerinde aşağıda
ki ölçmeler yapılmıştır. 

1. Ağaçlarm yamaç taraflarında 1.30 m yükseklikleri bir çubuk 
yardımiyle işaretlenmiştir. Bu nokta orta nokta olarak kabul edilmiş ve 
bunun 15° sağ ve soluna isabet eden noktalar, aynı yatay düzlem üzerin
de belirtilmiştir. 

2. Herbir deneme ağacında bu üç noktanın işaretlenmesini müteakip 
çap her üç noktada Flury kampasiyle mm ye kadar okunarak, bu mak
satla hazırlanmış porotokollere kaydolunmuştur. 

3. Tesadüfi olarak seçilen deneme ağaçlarının, teşkil olunan çap 
kademelerine aşağı yukarı aynı miktarda iştiraklerine çalışılmıştır. 

4. Büroda, ölçmelerin kıymetlendirmeleri yapılarak cetvel 7 deki 
netice kıymetler elde olunmuştur. 

Cetvel tetkik olunduğunda, yapılan hata miktarının çap'a bağlı ola
rak devamlı arttığı görülmektedir. Bu artışı daha iyi belirtmek maksa
diyle 30° açı içerisinde yapılan azami hata miktarlarına ait kıymetler en 
küçük kareler metodu ile tesviye edilerek, bu kıymetiere uygun doğru şe
kil 4 de gösterilmiştir. 

Yatay ölçmelerden dolayı meydana gelecek azami hata yüzdesi çap 
kadernesi büyüdükçe çoğalacaktır. Çamkoru Araştırma Ormanında yapı
lan ölçmelerde çap kademeleri arasındaki hacim hata miktarı artış nispeti 
% 0.15 olarak bulunmuştur. 

Ayrıca çap ölçmede, tesadüfi hatalardan meyedana gelecek hata mik~ 
tarını mm cinsinden hesaplayabilmek için aşağıdaki muameleler yapıl
mıştır. 

Yatay ölçmeler neticesi tanzim olunan protokol kıymetleri arasında
ki maksirnal inhiraf miktarları herbir ağ·aç için teker teker hesaplanmış
tır. Bilahare teşkil olunan 4 cm çap kademesine göre, bu inhiraf miktar
larının vasatileri alınarak çap kadernesi için azami inhiraf miktarı bu
lunmuştur. 8.0 - 11.9 cm çap kadernesi için takip olunan hesaplama usulü 
misal olarak cetvel 8 de gösterilmiştir. 
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Bu suretle muhtelif çap kademeleri için hesaplanan azami inhiraf 
n:ıiktarları cetvel 9 da görülmektedir. 

Hesaplanan bu kıymetler bir koordinat sistemine intikal ettirilerek 
şekil 5 elde olunmuştur. 

Görülüyorki çap ölçmede yatay ölçmelerden mütevellit yapılan hata 
miktarları çapa bağ·lı olarak büyümektedir. 

b. Düşey öl~me hataları 

Düşey istikamette yapılacak hatalardan yani, çapın 1.30 m de değil
de daha aşağı veya daha yukarıdan ölçülmesiyle meydana gelecek hata 
miktarının tesbitine dair ölçmeler yine Çamkoru Araştırma Ormanında, 
yatay hataların tesbitine obje teşkil eden deneme ağaçları üzerinde ya
pılmıştır. Bu maksatla daha önce 1.30 m yüksekliklerinin işaretlendiği 
söylenen ağaçların bu defa aynı düşey düzlem üzerinde 1.40 ve 1.20 m 
yükseklikleri işaretlenmiş ve bu yüksekliklerdeki çaplar Flury kampasiyle 
mm ye kadar ölçülerek, bu maksatla tanzim olunan protakoliere kayda
lunmuştur. 

Hala yüzdesi 
Fehlerprozen t 
~ 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

.. 20 

15 

lO 

06 

10 14 18 22 26 30 34 

Şekil 4. 30° lik açı içerisinde yapılan azami hata yüzdesi 

Maximale Schwankungen in :mo . % 

çap 
Durchmes~r 



Cetvel 7. Yatay Ölçmelerin K ıynıetlendi rilmesi. 

Berechnung der durchschnittlich maximaten Schwankungen bei den 
horizon•talen zufaelligen Messung·en. 

Ölçülen çaplar Orta noktaya nazaran 
Gemessene Durchmesser Nach dem Mittelpunl;:t 

Çap kademesi Ölçülen ağaç Sağ Orta Sol 30° açı içerisinde Azami inhiraf Asgari inhiraf 
adedi Hacim Hacim Hacim azami inhiraf 

Durchmesserstufen Geınessene Rechts Mit te Links Max. Schwan- Ma.'l: Min. 
Bauınzahl V olumen V olumen V olumen ku n gen in 30 o Differenz Di fferenz 

cm m3 m3 m3/% ··--- -----
8.0 - 11.9 38 ı. 27 ı s ı. 2628 1.2722 0.0094 0.0094 0.0090 

0.74 0.74 0.71 
12.0 - 15.9 37 2 7127 2.6967 2. 73SıJ, 0.0417 0.0417 0.0160 

1.55 1.55 0.59 
16.0 - 19.9 sı 7. 6881 7.4304 7.5182 \l.2577 o. 2577 0.0878 

3.47 3.47 1.18 
20.0 ·- 23.9 47 12.4667 12.4358 12.4514 0.0309 0.0309 0.0156 

0.25 0.25 0.13 
24.0-27.9 S4 23.6790 23.4::31 23.4162 0.2628 0.2509 0.0119 

1.12 1.07 0.51 
28.0 - 31.9 so 31 .6049 30. 990-ı 30.9853 0.6196 0.6145 0.0051 

2.00 ı. 98 0.02 
32.0- 3S.9 46 39.1022 38.6920 fi9.2Cı96 O.S776 0.5776 0.4102 

1.49 1.ıt9 1.06 
36.0- 39.9 60 68.5141 67.2528 67.8610 1.2613 1.2613 0.6082 

ı. 87 ı. 87 0.90 
40.0 -- 43.9 33 S0.3358 49.0943 48.91S1 1.4207 1.2t1IS o .1792 

2.89 2.S3 0.36 
44.0 - 47.9 ıs 28.2012 28.392S 29.4437 ı. 2t12S ı. 0512 0.1913 

4.38 3.70 0.67 
48.0- 51.9 ll 25.0768 2S.1721 24.6357 0.5364 O.S364 0.0953 

2.13 2.13 0.38 
52.0 - 55.9 lO 27.7457 28.0921 27.4961 0.5960 0.5960 0.%64 

2.12 2.12 1.23 
56.0 < 6 23.9238 25.0903 24.9357 1.1665 1.1665 o .1546 

4.65 4.65 0.62 
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Azami inhiraf 
ı.tıoxımal• Schwankung 
mm 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

10 !4 18 22 26 30 3/.ı 38 42 46 50 54 58 G2 cm çap 
Ourchmesser 

Şekil 5. 30° lik açı içerisinde azami inhiraf miktarının seyri • mm 

Verlauf der maximalen Durchmesserschwankung in 30° • mm 

Cetvel 8. Yatay ölçmelerde azami inhirafın mm cinsinden hesaplanması. 

Berechnung der maximalen Schwankungen bei den horizontalen 
zufaelligen Messungen in mm. 

Ölçülen çaplar 
Gemessene Durchmesser Azami inhiraf Çap kadernesi 

Sağ Orta Sol Maximal e 
Durchmesserstufen 

Rechts Mittle Links Schwankung in 

cm cm cm 

8.0-11.9 ı. Ağaç 9.5 9.6 9.5 0.1 
2. ~ 10.0 10.0 9.9 o.ı 

3. ~ 9.5 9.8 9.9 0.4 
4. > 10.7 10.1 9.9 0.8 

n .... /n=0.27 cm 



Cetvel 9. Yatay ölçme hatasının ortalama a:ııami inhirafı. 

Durchschnittliche maxrma!e Sı:hwankung bei den horizontalen 
zufaelligen Messungen. 

Çap Ortalama azami inhiraf 

Durcl1messer Durchschnittliche 
maximale Schwankung 

cm cm 

lO 0.27 
14 0.42 
18 0.62 
22 0.65 
26 0.74 
30 0.94 
:14 1.12 
38 1.20 
42 1.32 
46 ı. 75 
50 1.36 
54 1.93 
62 ı 82 
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Büroda ölçmeler kıymetlendirilerek cetvel 10 daki neticeler elde 
olunmuştur. 

Bulunan, 20 cm içerisindeki azami inhiraf miktarları ile orta nok
taya nazaran yapılan azami ve asgari inhiraf miktarlarına uyan grafikler 
çizilmek istendiğinde, noktalarm fazla dağımk olduğu görüleı·eh: grafiğ·i da
ha sıhhatle çizmek maksadiyle değerler en küçük kareler metodu ile tes
viye edilmişlerdir. Şekil 6 da 20 cm içerisinde yapılan inhiraf % sinin sey
ri görülmektedir. 

Yine düşey istikamette yapılacak ölçü hatalarından meydana gelen 
hata miktarı çap kademeleri için mm cinsinden hesaplanmıştır. Hesapla
malarda yatay ölçü hatalarının hesaplanmasında takip olunan yol aynen 
tatbik olunmuştur. Bu şekilde çap kademeleri için hesaplanan azami inhi
raf miktarları netice olarak cetvel 11 de gösterilmiştir. 

Hesaplanan bu kıymetler bir koordinat sistemine işaretlenerek şekil 
7 elde olunmuştur. 

c. N etieelerin mukayesesİ 

Cetvel ve grafiklerin tetkikinden : 

1. Tesadüfi ölçme hatalarının çap kademelerine bağlı olarak, arta
rak seyrettiği, 



Cetvel 10. Düşey ölçmelerin kıymetlendirilmesi. 
Berechnung der durchschnittlicheırı maximale Schwankungen 

bei den vertika!en zufaelligen Messungen. 

Ölçülen çaplar Orta noktaya nazaran 
Gemessene Durchmcsser Nach dem Mittelptınkt 

Çap kademesi 
Ölçülen ağaç Yukarı Orta Aşağı 20 cm içerisinde Azami inhiraf Asgari inhlraf adedi Hacim Hacim Hacim azami inhiraf 

Durchmesserstufen Gemessen e O ben Mit te Un ten Max. Sch\van- Max. Min. 
Baumzahl V olumen V olumen V olumen kımgen in 20 cm Differcnz Differenz 

cm ma ma ma m3/% ma/% m3/% 

8.0-11.9 38 1.2179 1.2628 ı. 3232 0.1053 0.0604 0.0449 
4.78 4.78 3.56 

12.0-15.9 37 2.6027 2.6967 2.8345 0.!2318 0.1378 0.0940 
8.60 5.11 3.49 

16.0-19.9 51 7.1739 7.4304 7.8904 0.7251 0.4686 0.2565 
9.76 6.31 3.45 

20.0-23.9 47 ll. 9190 12.4358 13.3248 1.4058 0.8890 0.516ll 
11.30 7. 15 4.16 

24.0-27.9 54 22.7583 23.4281 24.5068 ı. 7485 1•0787 0.6698 
7.46 4·.60 2.86 

28.0-31.9 50 29.6632 30. 990·1 32.5662 2.9030 1.5758 ı. 3272 
9.:17 5.08 4.28 

32.0-35.9 46 37.5547 38.6920 4lt.8279 3.2732 2.1359 1.1373 
8.46 5.52 2.94 

36.0-39.9 60 65.2073 67.2528 70.7021 5.49<}8 3.M93 2.0455 
8.17 5. ı 3 3.o'ı 

40.0-43.9 33 46.8552 49.0%3 51.4502 4.5950 2.2391 2.3559 
9.36 4.56 4.80 

44.0-47.9 15 27.1132 28.3925 30.0287 2.9155 3 .6::162 1.2793 
10.27 5.76 4.51 

48.0-51.9 ll %4.0278 25.1721 26.7215 2.6937 ı. 5t19·~ 1.144.3 
10.70 6.16 4.54 

52.0-55.9 lO 27. 1150 28.092l 29.2768 2.1618 1.1847 0.9771 
7.70 4.22 3.48 

56.0- 6 23.9377 25.0903 26.0465 2.1088 1.1526 0.9562 
8.40 4.59 3.81 
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2. Düşey hata nispetlerinin yatay hata nispetlerine göre daha yük
sek kıymetlerden başladığı ve diğerine nazaran daha az bir yükselişle 
seyrettiği, 

3. 10 cm çap kademesinden başlanıldığına göre, yatay ölçü hatala
rından meydana gelecek asgari hacim hata yüzdesinin 10 cm çap kade
mesinde % 1.15 ve düşey ölçü hatalarından meydana gelecek asgari hacim 
hata yüzdesinin ise aynı çap kademesinde % 8.3 olduğu, 

4. Çamkoru Araştırma Ormanında yapılan ölçmelere göre yatay 
ölçme hatalarından mütevellit çap kademeleri arasındaki hacim hata mik
tarı artış nispetinin % 0.09 olduğu yani yatay hata miktarının bütün çap 
kademelerinde aşağı yukarı aynı değerde oldukları anlaşılmaktadır. 

3. Kayıt hataları 

Kompas hataları ve tesadüfi hatalardan başka diğer bir ölçü hatası
da kayıtların tutulmasında meydana gelen hatadır. Pratikte meşçerelerin 
ölçülmesi esnasında zamandan tasarruf edebilmek ve büro çalışmalarını 
kolaylaştırmak maksadiyle muhteiif genişlikte çap kademeleri teşkil olun
maktadır. ölçülen ağaçlar teşkil olunan çap kademesinin genişliğine göre, 
haldki kıymetlerinden ya büyük veya küçük bir kıymetle protokollere kay
dolunmaktadır. ölçülen ağaç çaplarının çap kademeleri hudutlarına veya 

Cetvel 11. Düşey ölçme hatasının ortalama azami inhirafı. 

Durchschnittliche maximale Schwankungen bei den 
vertikalen zufaelligen Messungen. 

Çap Ortalama azami inhirai 

Durchschnittliche 
maximal e Schwankungen 

cm cm 

lO 0.49 
14 0.52 
18 0.68 
22 0.69 
26 0.78 
30 l. 27 

34 1.24 
38 1.40 
42 1.41 
46 1.89 
50 1.96 
54 ı. 83 
62 2.38 
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Hata yüzdosi 

Fehl•rprozf'nt 

11 
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. L_ .. __.____. _ __.____,___~__.__-"---'~~ 
W 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 ·ss 62 c'" ~:~chmossor 

Şekil 6. 20 cm içer!slr.de yapılan azami hata yüzdesi 

fv1axima!e Schv1ankungen in 20 cm .. 0/o 

çap kademeleri orta kıymetlerine yakın oluşlarına göre çaplar çok "~;eya 

az bir hata miktariyle kaydolunacaktır. Bir çap kademesine iştirak eden 
ağaçlardan, çap kadernesi ortalama kıymetinden küçük olan ağaçlar için 
bu hata pozitif bir kıymette ve çap kadernesi ortalama kıymetinden büytik 
olan ağaçlar için negatif istikamette tecelli edecektir. Demek oluyorki 
teşkil olunan çap kadernesi genişliğine göre, bir çap kademesine iştirak 
eden aynı çaptaki ağaçların tevlit edecekleri hata miktarları sabit kıy
metler olacaktır. Bu sabit hata miktarlarının da teşkil olunacal:: çap ka
demeleri genişliklerine göre her çap için hesaplanabileceği tabiidir. 

Ağaç çaplarının ölçülmesinde koropasemın ölçülen ağaç çapını yan
lış okuması veya kayıtçının okunan çapı yanlış anlaması, ait olduğu çap 
kademesinden başka bir çap kademesine işaretlernesi neticesinde de hata
iar yapılacaktır. Bu hatalar ölçme işlerini yürüten elemanların şahsi ka
biliyet ve teknik vasıflarına göre değişecektir. Bu gibi hataların tesbiti 
çok zor ve hatta imkansızdır. 

Muhtelif çap kademeleri teşkil olunduğunda, hacim ve kesit yüzeyi 
hesabında yapılacak hata miktarının tayini için Büyükdüz Araştırma Or-
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10 14 18 22 2 6 30 34 38 42 46 50 54 58 62 cm g~rchmesser 

Şekil 7. 20 cm içerisinde azami inhiraf miktarı - mm 

Maximale Schwankungen in 20 cm • mm 

manında 4 736 adet ağaç Flury kompasiyle milimetre ye kadar ölçülmüş 
ve kıymetlendirilmiş, daha sonra ölçülen milimetrik çaplara göre 1, 2, 3, 
4 ve 5 cm lik çap kademeleri teşkil olunarak, çap kademelerine isabet 
eden ağaç sayıları, çap kademelerinin ortalama kıymetleriyle muamele 
edilip hacim ve kesit yüzeyleri hesaplanmıştır. Yukarıda söylenen hesap
lamalar netice kıymetler olarak, cetvel 12 - 16 da gösterilmiştir. 

Flury kompasiyle (mm ye kadar) yapılan ölçmelerin kıymetlendiril
mesinde, ölçülen 4736 adet ağacın 2377.328 m3 hacim ve 249.927 m2 kesit 
yüzeyi değerinde olduğu anlaşılmıştır. 

Flury kompasiyle yapılan ölçmelerin muhtelif çap kademeleri teşkil 
edilerek yürütülen kıymetlendirme neticeleri toplu olarak 17 numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Cetvel tetkik edilirse, azami hacim hata yüzdesinin, 5 cm çap kade
mesine göre yapılan kıymetlendirmelerde % 1.1 ve azami kesit yüzeyi ha'
ta yüzdesininde yine aynı çap kademesinde % 1.17 olarak hesaplandığı gö-



22 

Cetvel 12. F!ury kampasiyle bütün sahada yapılan ölçmelerin 1 cm çap 
kadernesi teşkil ederek kıymetlendirilmesi., 

Die Auswertung der in gan:ı:en Probeflaechen gemessenen Baeumen 
nach der l cm Durchmessers•tufen mit der Flury l<luppe. 

Çap Ağaç Hacim Kesit Çap Ağaç Hacim Kesit 
adedi yüzeyi adedi yüzeyi 

Durchmes- Baumzahl V olumen Kreiss- Durchmes- Baumzahl Volumen Kreiss-
serstufen flaechen serstlıfen flaechen 

cm ma ınz ·cm ma ın2 

------ ---
8.0- 8,9 353 8.5779 2.0033 42.0-42.9 45 70.3665 6.3838 
9.0- 9.9 3:?4 9.4284 2. 2965 43.0-43.9 38 63.0458 5.6474 

10.0-10.9 263 9.1261 2.2773 4·1.0-44. 9 41 72.0083 6.3767 
11.0-11.9 246 10.2828 2.5552 45.0-45.9 17 31.5588 207641 
12.0-12.9 233 ll. 8364 2. 859·1- 46.0-46.9 35 68.8310 5.9438 
13.0-13.9 182 11.6116 2.6051 47.0-47.9 47 98.0326 8.3287 
14.0-14.9 179 U.l589 2.9558 48.0-48.9 20 44.0980 3. 69-t9 
15.0-15.9 148 14.1784 2.7926 tt9.0-49.9 33 76.6953 6.3507 
16.0-16.9 152 17.3128 3.2502 50.0-50.9 30 73.2990 6.0089 
17.0-17.9 1-H 18.7630 3.3915 51.0-51.9 22 56.3750 't. 5828 
18.0-18.9 128 19.7760 3•4406 52.0-52.9 lO 26.8170 2.1648 
19.0-:9.9 123 22.1646 3.6734 53.0-53.9 23 64.4207 5.1704 
20.0-20.9 105 22.0710 3.4656 54.0-54.9 H 40.9542 3. 2660 
21.0-21.9 123 29.7291 4.4655 55.0-55.9 lO 30.6370 2.4192 
22.0-22.9 113 31.3575 4.4930 56.0-56.9 14 44.8756 3.5101 
23.0-23.!1 120 38.2200 5.20±9 57.0-57.9 13 43.5487 3.3757 
24.0-24.9 119 42.9828 5.6101 58.0-58.9 2 6.9700 0.5376 
25.0-25.9 123 4·9. 9380 6.2817 59.0-59.9 6 22.9738 1.6683 
26.0-26.9 92 41.6660 5. 07<),3 60.0-60.9 6 22.4658 1.7249 
27.0-27.9 t'6 43.0516 5.ıoın 61 0-61.9 ı 3.8788 o. 2971 
28.0-28.9 107 58.6631 6.8260 62.0-62.9 4 16.0760 1.2272 
29.0-29.9 97 57.8023 6.6299 63.0-63.9 5 20.8220 ı. 5835 
30.0-30.9 71 45.7524 5.1874 64.0-64.9 2 8.6242 0.6535 
31.0-31.9 70 48.6430 5.4552 65.0-65.9 ı 4.4623 0.3370 
32.0-32.9 64 47.8272 5.3093 66.0-66.9 5 23.0745 ı. 7366 
33.0-33.9 70 56.1260 6.1699 67.0-67.9 3 14.3094 1. Oi35 
34.0-34.9 63 58.4800 6.3568 69.0-69.9 3 15.2607 1.1381 
35.0-35.9 56 51.7720 5.5429 70.0-70.9 2 10.5026 0.7807 
36.0-36.9 62 61.6838 6.4874 71.0-71.9 ı 5.4206 0.4015 
37.0-37.9 57 61.1610 6.2955 73.0-73.9 2 11.5324 o. 8486 
38.0-38,9 58 67.2974 6.7521 74.0-74.9 ı 5.9402 0.4359 
39.0-39.9 41 51.3935 5.0242 80.0-80.9 ı 7.0210 0.509. 
40.0-40.9 46 62.1874 5.9260 84.0-84.9 ı 7.8019 0.5608 
41.0-41.9 58 84.697'1 7.8454 

Yekftn 4736 2391.1149 251.1139 

summe 
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Cetvel 13. Fiury k~mpasiyle bütün sahada ya!)ılan ölçmelerin 2 cm çap 
kadernesi teşkil ederek kıynıetlendiri!mesi. 

Die Auswer•tung der in ganzen Probef!aechen gemessenen Baeumen 
nach der 2 cm Dun::hmess::ırstuferı mit deı· Flury Kluppe. 

Çan kadernesi Ağaç adedi Hacim Kesit yüzeyi 
Durchmesserstufen Baumzahl V olumen Kreissflaechen 

cm ma mz 

8.0- 9.9 6?7 18.0759 4.3071 
10.0-11.9 509 19 .4'138 4.8370 
12.0-13.9 415 23.3645 5.5083 
B.0-15.9 327 28.3836 5.7787 
16.0-17.9 293 .%.0390 6.6505 
18.0-19.9 251 41.6409 7.1166 
20.0-21.9 228 51.5280 7.8970 
22.0-23.9 233 69.3175 9.6807 
24.0-25.9 242 92.7586 ll. 8793 
26.0-27.9 178 84.8526 10.1916 
28.0-29.9 204 li6.7084 13.4746 
30.0-31.9 141 94.3713 10.6423 
32.0-33.9 134 103.7428 11.4610 
31.0-35.9 124 110.5460 ll. 9303 
36.0-37.9 119 122.879ı 12.7950 
38.0-39.9 99 119.4138 ll. 8264 
40.0-41.9 104 ] 46.0680 13.7307 
42.0-43.9 83 133.1462 12.0533 
44.0-45.9 58 lO'L 7422 9.2246 
46.0-47.9 82 166.1484 14.2266 
48.0-49.9 53 120.0135 9.9945 
50.0-51.9 52 130.1508 10.6227 
52.0-53.9 33 90.4629 7.2804 
54.0-55.9 24 71.8560 5.7020 
56.0-57.9 27 88.4817 6.8898 
58.0-59.9 8 28.3760 2•1872 
60.0-61.9 7 26.6772 2.0457 
62.0-63.9 9 36.8145 2.8055 
64.0-65.9 3 13.1580 0.9955 
66.0-67.9 B 37.5296 2.8205 
68.0-69.9 3 15.0174 1.1218 
70.0-71.9 3 16.0044 ı. 1878 
72.0-73.9 2 ll. 3560 0.8371 
74.0-75.9 ı 6.0260 o .4418 
76.0-77.9 
78.0-79.9 
80.0-81.9 ı 7. ll 78 0.5153 
82.0-83.9 
84.0-85.9 ı 7.8996 0.5674 

Yekün 4736 2390.7178 251.2266 
Summe 
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rülür. Asgari hacim hata yüzdesi ise 2 cm çap kademesinde % 0.56 ve as
gari kesit yüzeyi hata yüzdesi 1 cm çapkademesinde % 0.47 dir. Yapılan 
hata miktarı daima pozitif bir değer olarak tezahür etmektedir. 

Buna mukabil büroda kıymetlendirmelerin ikmali için sarfolunan za
man büyük çap kademelerinde diğerlerine nazaran çok daha azdır. Arazi 
ölçmelerinde de okuma ve kayıt hatalarının büyük çap kademelerinde kü
çük çap kademelerine nazaran daha az olacağı ve zamandan fazla miktar
da tasarruf edileceği tabiidir. 

Cetvel 14. Flury kompasiy!e bütün sahada yapıları ölçmelerin 3 cm çap 
kademesi teşkil ederek kıymetlendirilmesi. 

Die Auswertung der in ganzen Probeflaechen gemessenen Baeumen 
nach der 2 cm Durchmesserstufen mit der Flury Kluppe. 

Çap kadernesi Ağaç adedi Hacim Kesit yüzeyi 
Durchmesserstufen Baumzahl V olumen Kreissflaechen 

cm m3 m2 

8.0-10.9 940 27.3540 6.6627 
11.0-13.9 661 33.5788 8.1118 
14.0-16.9 479 45.8882 9.0383 
17.0-19.9 392 60.5640 10.5370 
20.0-22.9 341 82.4197 12.3800 
23.0-25.9 362 130.7544 17.0661 
26.0-28.9 285 142.6710 16.9279 
29.0-31.9 238 158.3672 17.3888 
32.0-34.9 202 161.9636 17.8047 
35.0-37·9 175 184.1075 18.3111 
38.0-40.9 145 181.7575 17.7686 
41 0-43.9 141 220.4817 29.0027 
44.0-46.9 93 172.6452 15.1215 
47.0-49.9 100 220.4900 18.4746 
50.0-52.9 62 158.8750 12.9151 
53.0-55.9 47 132.4891 10.9643 
56.0-58.9 29 97.1471 7.5305 
59.0-61.9 13 48.6759 3.7372 
62 0-64.9 ll 45.8084 3.4836 
65.0-67.9 9 41.5341 3.1259 
68.0-70.9 5 25.4345 1.8968 
71.0-73.9 3 16.7766 1.2385 
74.0-76.9 ı 6.1121 0.4477 
77.0-79.9 
80.0 82.9 ı 7.2155 0.5217 
83 o. 85.9 7.8019 0.5608 

Yekfın 4736 2400.9130 252.179 
Su mm e 



Çap 

Cetvel 15. F!ury kompası ile biHün salıada yapılan ölçmelerin 4 cm çap 
kadernesi teşkil ederek kıymııtiendirilmesi. 

Die Auswer•tung der in ı:;anzen Probef!aechen gemessenen Baeumaıı 
nach der 4 cm Ourchm:=sserstufan mit der Flury Kluppe. 

kadernesi Ağaç adedi Hacim Kesit yüzeyi 

25 

Durchmesserstufen Baumzahl V olumen Kreissflaechen 

cm m3 mz 

8.0 11.9 ı ı 86 37.3590 9.3148 
12.0-15.9 742 53.0530 11.4223 
16.0-19.9 544 77.7920 13. 8<132 
20.0-23.9 461 118.6614 17.5240 
24.0-27.9 420 ıso .18oo 22.2991 
28.0-31.9 345 213.8310 24.3867 
32.0-35.9 258 214.0110 23.4243 
36.0-39.9 218 243.2008 24.7238 
40.0-43.9 187 283.4920 25.9079 
44.0-47.9 140 266.9660 23.2667 
48.0-51.9 105 250.2885 20.6.68 
52.0-55.9 57 163.0485 13.0543 
56.0-59.9 35 119.8050 9. 2473 
60.0-63.9 16 63.1584 4.8305 
64.0-67.9 ll 49.9246 3.7633 
68.0-71.9 6 31.0074 2.3091 
72.0-75.9 3 17.5632 1.2903 
76.0-79.9 
80.0-83.9 ı 7.3133 0.5281 
84.0-87.9 ı 8.(195l o. 5809 

Yekfın 4736 2398.7502 242.3334 

Summe 

III. ÇAP KADE:t;IESt TEŞKiL OLUNARAK MUHTELİF 
KOMPASLARLA YAPILAN öLÇMELER VE HATA MiliTARLARI 

Denemede kullanılan Ayancık mamulatı koropas ve 4 cm taksimatlı 

kompasla, tefrik olunan deneme sahalarındaki göğüs yüksekliği çapı 8 
cm yi geçen ağaçlar I. bölümde anlatılan esaslar dairesinde ölçülmüştür. 
ölçmeler iki ayrı yerde tatbik olunduğundan elele olunan neticeler aşa
ğıda ayrı ayrı gösterilmiştir. 

1. Büyükdüz Araştırma Ormanmda yapılan ölçme neticeleri 
a) Flury kompasiyle yapılan ölçmeler 

Alınan deneme sahasında mevcut ağaçların muhtelif kompaslarla 
yapılan ölçme neticelerini mukayese edebilmek için sahada mevcut ağaç-
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lar Flury kompasiyle mm ye kadar ölçülmüş ve kıymetlendirmeler aynı 
birim üzerinden yürütülmüştür. Sahada kayıt hataları bahsinde söylendi
ği gibi 4736 adet ağaç ölçülmüş ve bunlara ait hacim 2377.328 m3

, kesit 
yüzeyi ise 249.927 m2 olarak hesaplanmıştır. 

b) Çelik u~lu kompasla yapılan ölçmeler 

Deneme esnasında mevcut 4 736 adet ağaç, 4 cm taksimatlı çelik uç
lu bir kampasla 4 cm çap kademesine göre ölçülmüştür. ölçmelere ait 
kıymetlendirme neticeleri cetvel 18 de gösterilmiştir. Buna göre bütün sa
hada mevcut 4736 adet ağaç için 2426.339 m3 hacim ve 254.274 m2 kesit 
yüzeyi hesaplanmıştır. 

Cetvel 16. Flury kampasiyle bütün sahada yapılan ölçmelerin 5 cm çap 
kadernesi teşkil ederek kıymetlendirilmesi. 

Die Auswe!'tung der in ganzen Probeflaedıen gemessenen Baeumen 
nadı der 5 cm Durchmesserstufen mit der F!ury Kluppe. 

Çap kadernesi Ağaç adedi Hacim Kesit yüzeyi 

Durchmesserstufen Baumzahl Volumen Kreissflaechen 

cm ma m2 
----------

8.0-12.9 1419 49.2393 12.2871 
13.0-17.9 802 76.8316 15.1329 
18.0-22.9 592 124.4384 19.5396 
23.0-27.9 540 219.2400 27.5783 
28.0-32.9 409 263.5596 20.8824 
33.0-37.9 313 289.3685 30.9807 
38.0-42.9 248 335.2712 31.9486 
43.0-47.9 178 330.4392 28.9423 
48.0-52.9 115 280.9795 28.0342 
53.0-57.9 74 226.7138 17.9025 
58.0-62.9 19 7l.VH7 5.4620 
63.0-67.9 16 71.3968 5.3913 
68.0-72.9 6 31.5078 2.3422 
73.0-77.9 3 18.3363 ı. 3431 
78·0-82.9 ı 7.0210 0.5090 
83.0-87.9 ı 7.9974 0.5741 

--------
Yekfın 4736 2403. 4·821 252.8501 

Surome 



Kıymetlendirmede 
kullanılan çap 

kademesi 
Durchınesserstufen 

mm 

ı cm 

2 cm 

3 cm 

4 cm 

5 cm 

Cetvel 17. flury kampasiyle mm ye kadar yapılan ölçmelerin muhtelif çap 
kademelerine göre kıymetlendirilmesi. 

Die Auswertung der in ganzen Probeflaechen gemessenen Baeumen naclı 
den verschiedenen Durchmesserstufen mi·t der Flury Kluppe. 

mm rik kıymetlendirmeye göre 
Nach eler mm Auswertungen 

Kıymetlendirme Hesaplanan Hesaplanan Hacim Kesit yüze-
için sarfedilen zaman hacim kesit yüzeyi inhirafı yi inhirafı 

A uswertungszei t V olumen Kreissflaechen V olumen K. flaechen 
diff. diff. 

Saat Dakika 
Stunde Min u ten ma m2 m3 % m2 

4 23' 2377.328 249.927 

ı ll' 2391.115 251.114 13.787 0.58 1.187 

ı 05' 2390.718 251.227 13.390 0.56 1.300 

35' 2400.913 252.018 23.585 0.99 2.091 

23' 2398.750 252.333 21.422 0.90 2.406 

25' 2403.482 252.850 26.154 1.10 2.923 

% 
----

0.47 

0.52 

0.84 

0.96 

1.17 
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c) Ayancık tipi kompasla yapılan ölçmeler 

4736 adet ağaç bu defa Ayancık tipi bir kompasla 4 cm çap kademe
sine göre ölçülmüş ve kıymetlendirilmiştir. Kıymetlendirme neticeleri 19 
numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

ölçü neticeleri ise topluca 20 numaralı cetvelde görülmektedir. 

Milimetreye kadar okunarak kaydedilen değerler 4 cm çap kademe
sine göre kıymetlendirildiğinde 4736 adet ağacın 2398.750 m3 hacim ve 
252.333 m 2 kesit yüzeyi değerinde olduğu görülmüştür . 

Cetvel 18. Çelik uçlu kompasla bütün sahada yapilan ölçmelerin 4 cm 
çap kademesine göre kıymetlendirilmesi. 

Die Auswertung mit der Da~mischen Stahlkiupp:m in ganzem Probef!aechen 
gemessenen Baeumen nach der 4 cm Durchmesserstufen. 

Çap kadernesi Ağaç adedi 
Hacim Kesit yüzeyi 

V olumen Kreissflaechen 
Durchmesserstufen Baumzahl m s m2 

8.0-11.9 1191 37.5165 9.3541 
12.0-15.9 740 52.9100 11.3816 
16.0-19.9 537 76.7910 13.6650 
20. o- 23.9 461 118.6614 17.5240 
24.0-27.9 422 l8l. 0380 22.4052 
28.0-31.9 336 208 2528 23.7505 
32 0-35.9 258 214.0110 23.4243 
36.0-39.9 218 243.2008 24.7238 
40.0-43.9 187 283.4920 25.9079 
44.0-47.9 140 266.9960 23.2667 
48.0-51.9 108 257.4396 21.2058 
52.0-55.9 62 177.3510 14.1994 
56.0-59.9 35 119.8050 9.2473 
60.0-63.9 19 75.0006 5.7353 
64.0-67.9 ll 49.9246 3.7633 
68 0-71.9 6 3l. 0074 2.3091 
72.0-75.9 3 17.5632 1.29<13 
76.0-79.9 
80.0-83.9 ı 7.3133 O. 5281 
84.0-87.9 1 8.0951 0.5809 

Yekı1n 4736 2426.3393 254.2736 
Su mm e 



Cetvel 19. Ayancık mamulatı kampasla bütün sahada yapılan ölçmelerin 4 cm 
çap kademesine göre kıymetlendirilmesi. 

Die Auswertung der in ganzem Probeflaechen gemassenim Baeumen· nach 
4 cm Durchmesserstufen mit der Ayancık Kluppe. 

Çap kadernesi 

Durchmesserstufen 

8.0-11.9 
12.0-15.9 
16.0-19.9 
20.0-23.9 
24.0-27.9 
28.0-31.9 
32.0-35.9 
36.0-39.9 
40.0-43.9 
44.0-47.9 
48.0-51.9 
52.0-55.9 
56.0-59.9 
60.0-63.9 
640-67.9 
68.0-71.9 
72.0-75.9 
76 0-79.9 
30.0-84·.9 
84.0-87.9 

Yekün 
Su= e 

Ağaç adedi 

Baumzahl 

1176 
71!4 
544 
461 
414 
342 
251 
211 
187 
140 
103 

57 
33 
ll 
ll 

6 
3 

4736 

d) Neticelerin mukayesesİ 

Hacim 
V olumen 

ma 

37.0440 
56.0560 
7'1. 7920 

118.6614 
177.6060 
211.9716 
208.2045 
235.3916 
283.4920 
266.9660 
245.5211 
163.0485 
ll2.9590 
43.4214 
<19. 9246 
31.0074 
16.5632 

7.3133 
8.0951 

2352.0387 

Kesit yüzeyi 
Kreissflaechen 

m2 

9.2363 
12.0689 
13.8432 
17.5240 
21.9805 
24.1746 
22.7888 
23.9299 
25.9079 
23.2667 
20.22,10 
13.0543 

8. 7189 
3.3210 
3.7633 
2.3091 
1.2903 

0.5281 
0.5809 

248.5107 
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20 nolu cetvel tetkik olunduğunda, çelik uçlu kompasla 4 cm çap ka
demesine göre yapılan ölçmelerde haçmen + % 2.06, kesit yüzeyi itiba
riyle + % 1.74 kadar bir hata yapıldığı ve Ayancık tipi kompasla 4 cm 
çap kademesine göre yapılan ölçmelerde hacmen% 1.06 ve kesit yüzeyi iti
bariyle % 0.57 kadar bir hata yapıldığı ve hatanın negatif yönde tecelli 
ettiği görülür. Flury kampasiyle yapılan milimetrik ölçmelerin muhtelif 
çap kademelerine göre kıymetlendirilmesinde, meydana gelen hatanın dai
ma pozitif olduğu ve çap kademeleri büyüdükçe hata miktarının arttığı 
görülmüştür. 



Ölçme nev'i ve 
kıymetlendirme 

Mess-und 
Auswertungsart 

Flmy (mm) ve 
4 cm 

Çelik uçlu koınpas 
Daenische Kluppe 

4 cm 

Ayancık tipi 
ko m pas 
Ayancık Kltıppe 

4 cm 

- '/ 

Cetvel 20. Bütün deneme sahasında muhtelif kompaslaria yapılan ölçmelerin 
netice kıymetlerinin mukay,esesi. 

Die Auswertuııgsergebnissen deı- in ganzen Probeflaechen gemesseııen 
Baeumen mit den verschiedeneıı l<lupperı. 

mm rik kıymetlendirmeye göre hata miktarı 
Fehler nach der mm Messungen 

Arazi ölçmeleri için 
sarfedilen zaman 

Zeitaufwand für die 
Feldarbeit 

Saat Dakika 
Stunde Minuten 

34 lO' 

23 45' 

23 18' 

Hesaplanan Hesaplanan kesit 
hacim yüzeyi 

V olumen Kreissflaechen 

m' mz 

2398.750 252.333 

2•L26. 339 254.273 

2352.039 

Hacim Kesit yüze-
inhirafı yi inhirafı 
V olumen K. flae. 

Diff. diffe. 

m3 % mz % 

+21.422 0.90 +2.406 0.96 

+49.011 2.06 +4.346 ı. 74 

-25.289 l.Ö6 -1.416 0.57 
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Hatanın daima pozitif yönde tecelli etmesi, çap kademelerine iştirak 
eden ekseri ağaç çaplarının, çap kadernesi orta kıymetinden küçük değer
de olduklarını ifade eder. Bir çap kademesine iştirak eden ağaçların ekse
risinin çapı, çap kadernesi ortalama kıymetinden küçük ise, hesaplamada 
bu ağaçlar aslında büyük kıymete irca olunacağından hacim ve kesit yü
zeyi daima hakiki kıymetlerinden daha büyük bir değenle bulunur. Tesa
düfi olan bu hata miktarnın matematik yolla hesaplanması da mümkün
dür. Ayancık kampasiyle yapılan ölçmelerin negatif bir hata kıymeti ver
mesini şu şekilde izah edebiliriz : 

Ayancık tipi koropasta mevcut uç açıklığından mütevellit hata neti
cesinde deneme sahasında bulunan ağaçlar daima hakiki kıymetlerinden 
küçük bir değerde okunmuşlardır. Bu husus 18 ve 19 numaralı cetveller
de çap kademelerine isabet eden ağaç sayılarının mukayeselerindende an
laşılmaktadır. Eğer Ayancık tipi kompas her türlü hatadan uzak bir alet 
olsa idi neticede bulunan kıymetin pozitif bir hata miktarı göstermesi ica
bedecekti. 

2. Çamlmrn Araştırma Ormamnda yapılan ölçme neticeleri 

Çap kademeleri teşkil olunarak, muhtelif kompaslarla yapılan ölçme
lerde hata miktarının araştırılması için Büyükdüz Araştırma Ormanında 
yapılan ölçmeler aynen Çamkoru Araştırma Ormanmda tekrar olun
muştur. 

a) . Flury kompas!yle yapıla."l ölçmeler 

'l'efrik olunan deneme sahasında mevcut ağaçlar Flury kampası ile 
mm ye kadar ölçülmüş ve kıymetlendirmeler de aynı birim üzerinden 
yapıimıştır. Deneme sahasında göğUs yüksekliği çapı 8.0 cm yi aşan 
1032 adet ağaç ölçülmüştür. Milimetreye göre yapılan kıymetlendirmeler
de sahada 651.451 m3 hacim ve 69.023 m2 kesit yüzeyi bulunduğu anlaşıl
mıştır. 

Flury kampasiyle yapılan milimetrik ölçmeler bir defada teşkil olu
nan muhtelif çap kademelerine göre kıymetlendirilmiştir. Kıymetlendirme 
neticeleri 21 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Cetvelin tetkikinden hacim ve kesit yüzeyi hatalarının çap kademele:. 
ri büyüklükleriiJ.e bağlı olarak çap kadernesi büyüdükçe arttığı görül
mektedir. 

b) Çelili uçlu kompasla yapılan ölçmeler 

Deneme sahasında mevcut 1032 adet ağaç çelik uçlu kampasla 1 cm 
çap kademesine göre ölçülmüş bilahare ölçülen değeder 1,2 ve 4 cm . çap 
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.kademelerine göre kıymetlendirilmiştir. Bulunan neticeler 22 numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Cetvelin tetkikinden muhtelif çap kademeleıi için bulunan hacim ve 
kesit yüzeyi hata yüzdeleri miktarlarının birbirine çok yakın olarak te
celli ettiği görülmektedir. 

c) Ayancd{ tipi lw:mpasla yapılan ölçmeler 

Deneme sahasında mevcut 1032 adet ağaç Çamkoru Orman Bölge 
Şefliğinde kullanılan Ayancık tipi bir kampasla 1 cm çap kademesine gö
re ölçülmüş ve kıymetlendirmeler 1,2 ve 4 cm çap kademelerine göre ya
pılmıştır. Elde olunan neticeler ve bu neticelerin Flury kampasiyle mm ye 
kadar yapılan ölçmelere nispeten verdikleri hata miktarları cetvel 23 de 
gösterilmiştir. 

d) Neticelerin mulmyesesi 

Pratikte meşçereler, zaman ve masraftan tasarruf maksadiyle muh
telif genişlikte çap kademeleri teşkil olunarak ölçülınektedir. Yapılan ölç
melerde muhtelif faktörlerin tesiriyle daima bir miktar hata meydana 
gelmektedir. Bu faktörlerden birisi ölçüde kullanılan koropasın bizatihi 
ihtiva etmiş olduğu hata ve bir diğeri ise çap kadernesi teşkili neticesin
de muhtelif çaptaki ağaçların muayyen kıymetiere yuvadanması neticesi 
yapılari hatadır. 

Flury kampasiyle Büyükdüz ve Çamkoru Araştırma Ormanlarında 

mm ye kadar yapılan ölçmelerin muhtelif çap kademelerine göre kıymet
lendirmeleri göstermiştirki : 

Cetvel 21. Çamkoru Araştırma Ormanında Flury kompasiyle mm ye kadar yapılan 
ölçmelerin muhtelif çap kademelerin-e göre kıymetiendirilmesi 

ve hata miktarının hesaplanması. 

Die Auswertung und Fehlerberechnung mit der Flury Kluppe in mm gemesrenen 
Baeumen in Versuchswald Çamkoru. 

Milimetrik kıymetlendirmeye göre 
hata miktarı 

Feh!er nach den mm Messungen 

Kıymetlendirmede Hesaplanan Hesaplanan Kesit yüzeyi 
kullanılan çap hacim kesit yüzeyi Hacmen itibariyle 

kademeleri 
Durchmesserstufen V olumen Kreissflaec V olumen K. flaechen 

hen 
m s m2 m s % m2 % 

mm 651.451 69.023 
ı cm 654.141 69.230 2.690 0.41 0.203 0.29 
2 cm 655.318 69.3 ~5 3.867 0.59 0.322 0.47 
4 cm 656.198 69.442 4.747 o. 73 o .419 0.61 



33 

Cetvel 22. Çamkoru Araştırma Ormanında Çelik uçlu kompasla 1 cm çap 
kademesine göre yapılan ölçmelerin muhtelif çap kademelerine göre 

kıymetiendirilmesi v·e hata miktarının hesaplanması. 
Die Auswertung und Fehlerberechnung mit der Daenische K!uppe in cm 

gemessenen Baeumen· in Versuchswald Çamkoru. 

Çap kademesi 

Durchmesserstufen 

Flury mm 
----

Çelik uçlu kompas 
Daenische kluppe 

ı 

Çelik uçlu kompas 
Daenische kluppe 

2 cm 

Çelik uçlu kompas 
Daenische kluppe 

Hesaplanan 
hacim 

V olumen 

651.451 

707.587 

706·6n 

700.291 

Hesaplanan 
kesit yüzey 

Kreissflae 
che n 

69.023 

73.700 

73.614 

73.785 

Milimetrik kıymetlendirmeye göre 
hata miktarı 

F<ıhler nach den mm Messungen 

Hacmen % 

V olumen 

56.136 8.62 

55. ı 72 8.47 

57.840 8.88 

;<.esit yüzeyi 
itibariyle 

K. flaechen 

4.677 

4.591 

4.762 

% 

0.78 

6.65 

6.90 

4 cnı·--------------------------·---------------------------------------

Cetvel 23. Ayancık tipi kompasla 1 cm çap kademesine göre yapılan ölçmelerin 
muhtelif çap kademelerine göre kıymetiendirilmesi ve hata miktarının hesaplanması. 

Die Auswertung und Fehlerberechnung mit der Ayancık Kluppe in cm 
gemessenen Baeumen in Versuchswald Çamkoru. 

Çap kademesi 

Durchmessersturen 

Flury mm ____ _ 
Ayancık tipi 
ko m pas 
Ayancık kluppe 
ı cm 

Ayancık tipi 
koropas 
Ayancık kluppe 
2 cm 

Ayancık tipi 
ko m pas 
Ayancık kluppe 
4 cm 

Hesaplanan 
hacim 

V olumen 

651.451 

672.444 

673.338 

675.579 

Hesaplanan 
kesit yüzey 

Kreissflae 
c hen 

69.023 

70.588 

71.013 

71.489 

Milimetrik kıymetlendirmeye göre 
hata miktarı 

Fehler nach den mm Messungen 

Hacmen 

V olumen 

ma 

20.993 

21.887 

24.128 

% 

3.22 

3.36 

3.70 

Kesit yüzeyi % 
itibariyle 

K. flaechen 

1.565 2.27 

1.990 2.88 

2.466 3.57 
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a. Çap kadernesi teşkili neticesinde, hacmen ve kesit yüzeyi itibariy
le büyük kıymette bir hata meydana gelmemektedir. 

b. Hata miktarları çap kademeleri büyüdükçe cüz'i bir miktar art
maktadır. 

c. Büyük çap kademeleriyle çalışmada, küçük çap kademelerine na
zaran arazi ölçmeleri ve ölçü neticelerinin kıymetlendirilmesinde zaman 
ve masraftan fazla miktarda tasarruf olunmaktadır. 

Yukarıda hülasa olarak verilen neticeleri, diğer iki kompasla yapılan 
ölçmelerde teyid etmektedir. Sıhhat itibariyle Ayancık mamulatı kompa
sa nazaran daha iyi durumda bulunan çelik uçlu kompasla yapılan ölçme 
neticeleri de, muhtelif çap kademeleri teşkili neticesinde hacim ve kesit 
yüzeyi itibariyle büyük inhiraflar meydana gelmediğ·ini göstermiştir. 

Diğer bir faktör olarak ele alınan, koropasların yapıları itibariyle ihti
va ettikleri hatalardan dolayı, çap kadernesi teşkilinde meydana gelecek 
hatalar ise : 

a. Hata miktarları yine çap kademelerine göre artmaktadır. 

b. Çap kademeleri arasındaki hata miktarları büyük inhiraflar gös
terınemektedir. 

c. Ayancık mamulatı kompasla yapılan ölçmeler, kompasta mevcut 
uç açıklığından dolayı ağaç çapları daima hakiki değerlerinden küçük öl
çüldüğünden, aslında + bir miktar olarak tezahür etmesi lazım gelen ha
ta miktarı küçülmüş ve cetvellerin tetkikinden de görülebileceği gibi, bu 
kompasla yapılan hata miktarı milimetrik kıymetlendirmelere nazaran da
ha küçük olarak tecelli etmiştir. 

IV - MUHTELİF HATA MİKTARLARININ MATEMATiK 
OLARAK HESAPLANMASI 

1. Korupas hatasının hesaplanması 

Hakiki bir ölçme ameliyesinin icrası için ilk şart hatadan ari bir korn
pasın kullanılmasıdır. Pratik orman içi çalışmalarında gayet hassas alet
lerin kullanılması mümkün olmayıp az hatalı koropasların kullanılması 

mecburiyeti vardır. Bu halde kullanılan kompasların, bir meşçerenin öl
çülmesindeki ,sıhhat derecesinin araştırılması icabeder. Fazla hatalı korn
pasların kullanılmaması gayet tabiidir. 

Her tarafta rastlanan ve kaçınılması pek mümkün olmayan kompas 
hatası her iki kolun tam manasiyle birbirine paralel olarak imal edilme-
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mesinden ileri gelir. Bu hata miktarı, koropasın aynak kolunun artan ha
reketiyle yani kullanma müddetinin uzamasiyle artar. Mezkur aynaklık
tan mütevellit hata kompas üzerinde ölçmek suretiyle devamlı olarak tes
bit olunabilir (Şekil 1). Kompas kolu uzunluğu l ne kadar büyük olursa d 
açıklık miktarı da o kadar fazla olacaktır. Koropasın ihtiva ettiği hakiki 

hata miktarı _.:!__ münasebetinden istifade etmek suretiyle hesaplanır. 100 
ı 

cm çap'a kadar ağaçların ölçülmesinde kullanılan koropasların kol uzun
luğu en az 50 cm uzunlukta olacak şekilde yapılırlar. Çapı x cm olan bir 
ağacın ölçülmesinde kompas kolları, koropasın taksimatlı kolunun ağaca 

temas eden kısmından itibaren ~ uzunluğunda ağaç gövdesine temas 
2 

ederler. Ağacın herhangi bir yerinde yapılacak kompaslamada kompas 
kollarının paralel durumundan olan sapma miktarı : 

fx = 
d X 

ı 2 
kadar olacaktır. 

Hakiki çap bu miktar kadar noksan ölçülmüş demektir. 

Kompas hatası fx, muhtelif ağaç çapı x ve koropasın açıklık hatası 

d kıyınetine göre, kompas uzunluğu l = 50 cm için hesaplanarak cetvel 
24 de gösterilmiştir. 

Kompas hatasından mütevellit meydana gelecek kesit yüzeyi hata 
miktarı şu suretle hesaplanır : 

_.:!__ münasebetini h ile gösterelim. x çapındaki bir ağacın öaçülmesin
l 

de yapılacak çap hatası fx =~.h olacaktır. Buradan kesit yüzeyi ha-
2 

tası: 

fg = : . x2- : ( x- ~ . h r = : x2 (h- I~) 
Burada h kıymeti çok küçük bir değer olduğundan, parantez içinde 

bulunan karesi alınacak unsurlardan sarfınazar edilebilir. Böylece kesit 
yüzeyi hatası : 

7t 7t 
fg = - · x. fx = -- x2• h, 

2 4 
Kesit yüzeyi hata miktarı yüzdesi ise : 

__::__ x2 • h 

% fg = 4 
. 100 = h olur. 

7t 

4 
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Burada görülüyor ki; ko m pas hatasından mütevellit kesit yüzeyi ha
ta miktarına meşçerede ölçülen ağaç çaplarının hiç bir tesiri yoktur. Bu
nunla beraber bazı tesadüfi hatalarda mevcuttur. Koropasın kullanılış şek
li, kollarının ölçü esnasında az veya çok tazyik altında bulundurulması ne
ticesinde küçük veya büyük hatalar zuhur eder. İki veya daha çok korn
pasın bir arada kullanılmasında her kampasla başka başka ağaç ölçüi
düğünden bir taraflı tesir gösteren koropas hatası az veya çok tesadüfi bir 
karakter aı.·zeder. Bir ormanda her iki kampasla tahminen aynı sayıda 
ağaç ve hatta hemen hemen müsavi kesit yüzeyi ölçüldüğü takdirde sis
tematik koropas hatası az bir miktar değişik olacaktır. Sistematik kesit 
yüzeyi hatası ise kullanılan kampaslardan mütevellit habiların aritmetik 
ortalamalarına eşit olacaktır. 

Cetvel 24. Kompas hatasının muhtelif çap kademesi ve uç açıklığına 
göre hesaplanması d 0=50 cm). 

Kluppenfehler bei verschiedenen Stammstaerken für verschiedene 
Spitzenöfnungen d 0=50 cm). 

Çap Uç açıklığı= Spielraum 

Durchmesser 

cm d= 0.1 cm d= 0.5 cm d= 1.0 cm d= 2.0 cm 
-------

10 0.01 0.05 O. lO 0.20 
20 0.02 0.10 0.20 OA.O 
30 0.03 0.15 0.30 o 60 
40 o.oı 0.20 o.ı•1 o.ııo 

50 0.05 0.25 0.50 1.00 
60 0.06 0.30 0.60 ı. 20 
70 0.07 o 35 0.70 1.40 
80 0.08 0.40 0.80 1.60 
90 0.09 0.45 0.90 I.8n 

100 0.10 0.50 1.00 2.00 

Yukarda zikredilen tesadüfi hataların rakamlarla tesbiti!lin güçlüğü 
açikardır. Biz burada meşçerelerin ölçülmelerinde kullanılacak koropasla
rın azami hata hududunu tesbit edeceğiz. 50 cm kol uzunluğu olan bir 
koropasta d sapması miktarı azami bir miktar kabul edebileceğimiz 

d = 0.5 cm. olursa, 

0.5 
h = -- = 0,01 cm. 

50 

ve kesit yüzeyi hata yüzdesi, 
100 h = % 1 olacaktır. 
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Tesadüfi ölçme hataları ile çap kademeleri teşkilinden mütevellit hata 
yüzdeleri ölçülen meşçere büyüklüğüne bağlı olarak obje büyüdükçe hata 
miktarları küçülecektir. Şu hale göre muayyen bir saha vüs'atinden iti
baren kesit yüzeyi hata yüzdesinin kompas hata yüzdesine bağlı kaldığı 
kabul edilebilir. 

2. Tesadüfi ölçme hatalarının hesaplanması 

Kesiti daire şeklinden muhtelif şekillerde inhiraf eden ağaçlarda korn
pasın ağaca tatbik edildiği muhtelif noktalara göre muhtelif çaplar oku
nacak ve dolayısiyle muhtelif kesit yüzeyleri hesaplanacaktır. Rompasın 
ağaca ufki olarak tatbiki gerekirken biraz aşağı veya yukarı istikameti 
gösterir şekilde meyilli tatbiki ile ölçü yerinin yanlış tayin edilmesi bazı 
küçük hatalar tevlit edecektir. Bu gibi hataların tecrübelerle tesbiti çok 
güç olup bunlara tesadüfi hatalar denir. 

Tischendorf kendi ders kitabı olan «Odun ölçme»de tesadüfi hata
larda, ağaç çapı büyüdükçe hata milrtarının doğru oranlı olarak artacağı
nı tecrübelerine müsteniden ispat etmiştir (Tischendorf, 1927). 

Tesadüfi hata miktarı kafi bir sıhhatle şu formül yardımiyle hesap
lanır (Meyer, 1934) : 

[.LX= k.x 

Burada [.LX = tesadüfi ortalama hata miktarı, k = bir faktör, 
x = çaptır. Eğer x çapından n adet ağaç ölçülmüş ise bunların ortalama 
hata miktarı toplamı : 

[.LX. Vn dir, 
veya herbir ağaç için varit olabilecek ortalama hata miktarı : 

[.LX. -vrı (l.X 

n - vli dir. 

Bir ormanda x; çapında ve n; sayıda ağaç ölçülmüş ise, ağaç yeku
nu n1 + nı + n3 ••• + nl dir. Böylece ortalama hata miktarı : 

.! % + ~2 2 ı 
[J.X = V n 1 [.Lx

1 
W[.Lx

3 
+ ....... + nı [.Lxı o ur. 

Yukarda bahsedilen k faktörünün hesaplanması için Meyer şu for
mülü vermektedir : 

k= 
1 4 V n1 • xı + n2 • 

4 
X: 

4 + .... +nı. xı 
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Formülde x = ağaç çapı, n = ağaç adedi ve fLa = tekrar edilen iki 
ölçüye müsteniden hesaplanan kesit yüzeyi hatasıdır. 

Bilhassa kontrol metodunun tatbik edildiği ormanlarda period başla
rında kabul olunan başlangıç çap kademesini aşmış bütün ağaçlar ilk pe
riodda kompasiandılı:ları aynı yükseklikten ölçtilrnek mecburiyetindedir
ler. Çapın bu noktanın altında veya üstünde ölçülmesi neticesi + veya 
-bir hata zuhur edecektir. Bu hata şekil 8 de görüldüğü gibi: 

i::, d - + 2L::,h tgq dır (Fırat, 1958). 

Buradaki L::,h = + 10 cm. yi geçmemelidir. 

Tesadüfi ölçü hatalarından meydana gelen ortalama çap hatasını 
ri x ile ve buna tekabül eden ortalama kesit yüzeyi hatasını da [J.g ile ifade 
edersek: 

[Lg=--,-
dx 

• {.LX= 
7t' 

2 
.X. [LX 

Bu suretle tesadüfi ölçme hatalarından mütevellit ortalama çap ha
tası belli ise kesit yüzeyi hatasını kolayca bulmak mümkündür. 

3. Kayıt hatasmm hesapia.mnası 

Kompas hatası ve tesadüfi hatalardan başka teşkil olunacak küçük 
veya büyük çap kademelerinden mütevellit bir hata mevcuttur ki buna 
kayıt hatası veya yuvarlama hatası diyebiliriz. Bir çap kademesine tesa
düf eden herhangi bir ağacın çap kadernesi orta çapına intikal ettirilmesi 
veya mezkur ağacın çap kadernesi orta çapı değerinin altında veya üstün
de bir kıymette oluşu muhtelif yuvarlama hataları tevlit eder. Pratikte 
çap kadernesi teşkili ile yapılan ölçmelerde okunan değerlerin ortalama 
bir çapa intikali iki şekilde olur. Ya okunan değer çap kademesinin baş
langıç değerine intibak ettirilir veya çap kadernesi orta değerine yuvar
lanır. İlk halde daima pozitif bir hata ve ikinci halde ise bazan pozitif ve 
bazan negatif bir hata zuhur eder. Bilhassa Biolley metodunun tatbik 
olunduğu meşçerelerde kabul edilen çap kademesinin ve yuvadamada ka
bul edilen başlangıç ve orta çap değerinin daima aynı kalması lazımdır. 
Böylece her taksasyon esnasında yapılacak hata miktarı değişmiye

cektir. 

Meşçerelerin ölçülmesinde, ölçülen donnelerin kıymetlendirilmesinde 
zamandan ve masraftan tasarrufu temin maksadiyle, hangi büyU.klükteki 
çap kademesinin pratikte kullanılmasının uygun olacağı son zamanlarda 
devamlı bir araştırma konusu olmuştur. Bu husustaki bir çalışmayı 
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Knuchel tatbik ederek ölçmelerde 4 cm çap kademesinin kullanılmasını 
tavsiye etmiştir (Knuchel, 1932). Tatbikat bu kabil teklifleri daima şüp
heyle karşılayarak üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Büyük çap kade
meleri teşkiliyle yapılan hatanın, küçük çap kademeleri teşkilinde yapıla
cak hatadan daima fazla olduğu muhakkaktır. Fakat yapılan denemeler 
göstermiştir ki 2 cm veya 4 cm çap kadernesi teşkil olunarak yürütülen 
ölçmelerle tecessüm ve servetin hesaplanmasında yapılan hata miktarları 
çok az fark göstermektedir. Buna mukabil büyük çap kademelerinde oku
ma ve işitmeden mütevellit hatalar azalacaktır. 5 cm çap kadernesiyle ça
lışıldığmda da küçük çap kademeleriyle çalışmada elde olunan sıhhat de
recesine yakın bir netice elde olunmaktadır. 

Çap kadernesi teşkili ile ölçülen hakiki çaplarm aşağı veya yukarı 
bir değerle çap kadernesi ortalama kıyınetine yuvadanması neticesinde 
meydana gelecek hata miktarı ölçülen meşçerelerin kuruluşuna bağlı ola
rak değişiklik arzedecektir (Prodan, 1961). Meşçereyi teşkil eden ağaç 
ların teşkil olunan çap kademelerine dağılma yoğ·unluğuna bağlı olarak 
aşağı ve yukarı yuvarlamalada sistematik bir hata meydana gelecektir. 
ölçülen çok sayıdaki ağaçlar çap kademelerine müsavi miktarda dağılı
yorsa yapılacak hata miktarı = O dır. 

Bir yaşlı ve saf kuruluş gösteren meşçerelerde ağaç sa;yrısının çap ka
demelerine dağılış grafiği tek tepeli, çan eğrisi şeklindedir. Bu gibi meş
çerelerde yuvarlamalardan mütevellit hatalar, en sık çap kadernesi orta
lamasının solunda pozitif ve sağında ise negatif kıymettedir. Bu durum
da, genel ortalamanın hesaplanmasında mevcut + ve - hatalar geniş 
mikyasta tesviye edilmiş olacak ve hata miktarı = O kabul edilecektir. 

Seçme kuruluşu gösteren meşçerelerde ise ağaç sayısının çap kade
melerine dağılış grafiği azalan bir eğri şeklinde tezahür eder. Bu gibi meş
çerelerde yuvarlamalardan mütevellit hata yüzdesini hesaplamak için 
Prodan aşağıdaki formülü vermiştir: 

ab 
100 % mx- = 

12c 

Burada: 
a 0.05 - 0.08 arasında değişen bir sabite 
b Çap kadernesi genişliğ·i 
c = Aritmetik ortalamaya müsteniden hesap edilen bir 

sabitedir. 

Okunan çap değerlerinin muayyen çap kademelerine yuvarlanmaları 
neticesi meydana gelecek hata miktarı yaklaşık olarak aşağıdaki şekilde 
de hesaplanabilir : 
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ölçülen obje için kesit yüzeyi orta ağacının çapı hesaplanır. Bulunan 
bu değerden kabul edilen çap kadernesi genişliğinin yarı miktarı çıkarıla
rak elde olunan çap değerinin kesit yüzeyi hesaplanır. iki kesit yüzeyi 
arasındaki fark aranan yuvarlama hatası miktarını verir. 

Yukarıda bahsedilen, yuvarlama hatası yüzdesinin hesaplanmasına 

dair yaklaşık usul Büyükdüz Araştırma Ormanında yapılan ölçmelere tat
bik olunduğunda hakiki kesit yüzeyi hata miktarı yüzdesi ile, mezkür usul
le hesaplanan hata yüzdesi arasınçla cüz'i bir inhiraf yapıldığı görülmüş
tür. Flury kompasiyle mm ye kadar yapılan ölçmeler, 5 cm çap kademesine 
göre kıymetlendirildiğinde kesit yüzeyi hata miktarı yüzdesi % 1.17 ola
rak bulunmuş ve yaklaşık usulle bu miktar % 1.92 olarak hesaplanmıştır. 

4. Meşçere ölçülmesinde yapılacak yekfın hata miktarı 

Şimdiye kadar incelenen kompas hatalarının meşçere ölçi.Umesinde 
topluca tesirleri hesaplanmak istenirse, sistematik ve tek taraflı tesir 
eden kompas hatasından evvel tesadüfi hataların nazarı dikkate alınması 
icap eder. Kompas hatası, ölçüde kullanılan koropasın hatasız imal edil
mesi ve iyi ayarlanmış olmasiyle asgari bir kıymete düşürülebilir. Bu se
beple burada tesadüfi hatalardan ölçme hatası fL ile çap kadernesi teşkili 
neticesinde meydana gelen hata Q nin müşterek tesirleri incelenecektir. 
Her iki hatanın müşterek tesirleri, hata ortalamalarının toplamları kaide
sine göre aşağıdaki formülle hesaplanabilir : 

m11.,Q = ·VfL2 + Q2 

Kompas hatasından mütevellit hata miktarını ise Meyer azami mik
tar olarak ölçülen kesit yüzeyinin % l'i kadar kabul etmektedir. 

V- NETiCE 

Devamlı ve rasyonel bir ormancılık politikasının teminine matuf muh
telif isimler altında hazırlanan planlarda çalışmaların ağırlık noktasını 

meşçere hacminin ve artımının hesaplanması teşkil etmektedir. ölçülen 
unsurların kıymetlendirmeye müsait olması için muayyen bir hata sınırı 
içerisinde ölçülmeleri ve tatbik olunan ölçme metodu ile ölçmede kullanı
lan aletlerin kıymetlendirmeye imkan vermeleri icap eder. Biz burada sılı
hat derecesine tesir eden unsurlardan, göğüs yüksekliği çapının ölçülme
sinde ve muhtelif çap kademelerine göre kıymetlendirilmesinde yapılabi

lecek hata miktarlarını tesbite çalışmış bulunmaktayız. Çalışmadan elde 
olunan neticeleri özet olarak şu şekilde sıralayabiliriz : 
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ı. Kompas hatası 

a. Kesit yüzeyi ve hacım hesabında kompasın sabit ve oynak kolla
rı ucundaki açıklıktan dolayı daima sistematik ve tek taraflı bir hata mey
dana gelmektedir. 

b. Bu hata ölçmede kullanılan kompasın kol uzunluğuna bağlı ola
rak değişmekte, yani kompas ucu açıklığı sabit kalmak şartiyle, kol uzun
luğu küçüldükçe hata miktarı büyümektedir. 

c. Mezkür hatalı ölçmeler neticesinde hesaplanan hacim hata yüz
desi, kesit yüzeyi hata yüzdesinden daima büyüktür. 

d. Uç açıklığını muhtevi kompaslarla yapılan ölçmelerde hata mik
tarları arasında, ölçmeler muhtelif çap kademelerine göre yürütüldüğü 
takdirde, hissedilir derecede bir farklılık görülmemektedir. 

e. Muhtelif literatürde kompas hatasından mütevellit azami kesit 
yüzeyi hata yüzdesi miktarı % ı ve azami hacim hata yüzdesi % 2 olarak 
kabul edilmektedir. Çamkoru ormanında yapılan ölçmeler neticesinde ke
sit yüzeyindeki azami hata miktarı, kompas ucu açıklığı 2 cm iken yapı
lan ölçmelerin 2 cm çap kademesine göre kıymetlendirilmesinde yapılmış 
olup bu miktar % 5.2 dir. Asgari kesit yüzeyi hata miktarı ise, kompas 
ucu açıklığı 0.5 cm iken yapılan ölçmelerin 1 cm çap kademesine göre 
kıymetlendirilmesinde yapılmış olup, bu miktar % 1.5 dur. 

f. Orman İşletmelerimizde geniş çapta kullanılmakta olan Ayancık 
mamulatı kompaslar, kısa bir müddet sonra aşınma ve gevşemeden mü
tevellit bozulmakta ve kompas ucu açıklığı kullanma müddetine bağlı 
olarak artmaktadır. Bu şekildeki hatalı kompaslarla gerek meşçere ser
vetinin hesabında ve gerekse, en son istihsal faaliyeti olan emvalin alıcıya 
teslimi esnasında büyük hatalar yapılmaktadır. Buna misal olarak 50 cm 
kol uzunluğuna sahip bir kompasla 199 adet, 40 cm orta çapında ve 4 m 
boyunda 1000 m 3 tomruk, uç açıklığı 0.5 cm olan bir kompasla ölçüise 
-5 m 3

, uç açıklığı. 1 cm olan bir kompasla ölçüise- 10 m3 ve yine uç 
açıklığı 2 cm olan bir kompasla ölçüise- 20 m 3 hata yapılacağını söy
leyebiliriz. Kabaca yapılan bu hesap tarzı memleketimizin senelik istihsal 
miktarına göre yürütülürse mevzuun ehemmiyeti daha açık olarak teba
rüz eder. 

Bu sebeple, uç açıklığından mütevellit hacim hata miktarının aza

mi % 0.5 olması kabul edilerek, işletmelerimizde kullanılan Ayancık ma

mul§~tı, 50 cm kol uzunluğuna sahip kompaslarda uç açıklığının 0.5 cm 

den fazla olmaması tavsiye olunur. 
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2. Tesadüfi ölçme hataları 

a. Tesadüfi ölçme hataları çapa bağlı olarak artmaktadır. Bu artış 
düşey hatalarda yatay hatalara nazaran daha yüksek miktardan başla
makta ve daha az bir yükselişle seyretmektedir. 

b. Bu hata, ölçülen obje vüs'atine göre değişmekte olup obje bü
yüdükçe hata miktarı küçülmektedir. Muayyen .bir vüs'atten sonra kesit 
yüzeyi hata yüzdesi kompas hata yüzdesine bağlı kalmaktadır. Bu sebep
le konırol metodunun tatbik olunduğu meşçerelerde yani, meşçere servet
lerinin hesaplanması için muayyen bir çap kademesini aşan bütün ağaç
ların, muayyen periodlarla, % yüz kampaslandığı yerlerde bölme vlis'atle
rinin asgari 6 ha olmaları usul ittihaz olunmuştur. özel maksatlada alı
nan deneme sahaları vüs'atlerinin bu kaideye bağlı kalmayacağı tabiidir. 

c. Dikili ağaçların göğüs yüksekliği çaplarının ölçülmesinde, yatay 
istikamette ve 30° lik bir inhiraf açısı içinde yapılan asgari ha.cim hatası 
miktarı % 1.15 iken düşey istikametle ve 20 cm lik bir sapma içerisinde 
yapılan asgari hacim hatası miktarı % 8.3 olarak hesaplanmıştır. Bu ha
tanın çap kademelerinde artış miktarı ise % 0.09 dur. 

d. Periodik olarak meşçere hacminin herhangi bir metotla tesbitin
de ölçülecek ağaç çaplarının yatay istikamette ve bilhassa düşey istika
mette daima aynı noktalardan ölçülmesine dikkat olunmalıdır. Yatay isti
kamette yapılacak azami hata hududu 30° lik bir açıya inhisar etmeli ve 
düşey istikamette ise bu hudut 1.30 metreyi =F 5 cm den fazla geçmeme
lidir. 

3. Kayıt hataları 

a. Kayıt hataları da ölçülen obje vüs'atine bağlı olarak obje büyü
dükçe hata miktarı küçülmektedir. 

b. Muhtelif çap kademeleri teşkilinden mütevellit kayıt hatası, çap 
kadernesi büyüdükçe teşkil olunan çap kademesine bağlı olarak bir mik
tar artmaktadır. 

c. Okuma ve yanlış işitmeden mütevellit kayıt hatası, çap kademe
leri büyüdükçe küçülmektedir. 

d. Çap kadernesi büyüdükçe arazi çalışmaları ve kıymetlendirmeler 
için sarfolunan zaman hissedilir derecede azalmaktadır. 

e. Pratikte meşçerelerin ölçülmesinde 2,4 veya 5 cm genişliklerin

de çap kademeleri kullanılmalı, periodik ölçmeler daima ilk kabul edilen 
çap kademesine göre yürütülmelidir. Bugün birçok Avrupa memleketle
rinde 4 cm çap kadernesi diğerlerine tercih edilmektedir. Çap kadernesi 
başlangıcı 12.5 veya 17.5 kabul edildiği takdirde hesaplamada kolaylığı 
temin maksadiyle 5 cm çap kadernesi teşkil olunmaktadır. 
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ZUSA~NFASSUNG 

Um eine nachhaltige und rationelle Arbeit in den Forstbetriben zu 
gewaehrleisten, ist es notwendig, dass aile Faktoren, welche an der 
Bewirtschaftung der Forstbetriebe beteiligt sind, periodisch bestimmt 
werden. Die so gefundenen Ergebnisse müssen statistisch analysiert wer
den. Um eine Kontrone des Zuwachses und des Vorrates durchzuführen, 
haben aile hisher entwickelten Bestandesaufnahme - Methoden gezeigt, 
dass der Schwerpunkt auf der Bestimmung des Durchmessers liegt. 

Diese Untersuchung wurde auf einer 9.37 ha. grossen Flaeche für 
folgende Zwecken durchgeführt : 

1. Um den Zeitaufwand bei der Durchmesserbestimmung, die zu 
verschiedenen Zwecken in grösserem Umfang durchgeführt wird, zu 
verkürzen und den Geldaufwand zu reduzieren, 

2. Um die Durchmesserstufenbreite zu bestimmen, bei der die 
Ablesefehler am geringsten sind, 

3. Um die Konstrunktionsfehler der Kluppen zu ermitteln, 

4. Um die bei der Messung zufaellig auftretenden Fehler zu 
bestimmen. 

Die Messungen, welche auf dieser Flaeche durchgeführt wıırden, sind 
auf einer anderen Flaeche wiederholt worden. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchung kann man folgendermassen zusammenfassen: 

I. Die Kluppenfehler 

a. Bei der Berechnung der Kreisflaeche und des Volumens treten 
immer systematisch einseitige Fehler auf, wenn die beiden Kluppschenkel 
(Messarme) nicht stets parellel stehen, 

b. Dieser Fehler veraendert sich mit der Laenge der Messarme der 
Kluppe. Wenn naemlich der absolute Spielraum (die Spitzenöfnung) gleich 
bleibt, so waechst der Fehler mit Abnehmen der Laenge des Klupp
enschenkel, 

c. Die prozentualen Fehler, bei der berechnung des Volumens ve
rursacht durch die Eigenschaften des Messgaeretes, sind immer grösser 
als die prozentualen Fehler der Kreisflaeche, 
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d. Bei der Messung in verschiedenen Durchmesserstufen mit den 
fehlerhaften Messgaereten ist der prozentuale Fehler kaum unterschled
lich, 

e. Es wurde festgestellt, dass bei der Berechnung der Kreisflaeche 
der maximale Fehler nicht grösser als 5.2 % ist, wenn die absolute Spiel
raum 2 cm betraegt. Der minimale Fehler bei der Kreisflaechen bere
chnung bei der 1 cm Durchmesserstufe betraegt 1.5 % wenn der Spiel
raum 0.5 cm gross ist. 

II. Die zufaelligen Messungsfehler 

a. Die zufaelligen Messungsfehler veraendert sich mit dem Dur
chmesser. Traegt man den horizontalen und den vertikalen Fehler über 
dem Durchmesser ab, so zeigen die Kurven einem unterschiedlichen 
Verlauf. Die horizontale Fehlerkurve weist eine staerkere Steigung auf. 
Sie beginnt zunaechst unter dem vertikalen Fehler übertrifft ihn aber ab 
einem bestimmten Durchmesserbereich. 

b. Diese Fehler haengen von der gemessenen Objektgrösse ab. Je 
grösser der Bestand ist desto kleiner ist der Fehler und umgekehrt. 
Erreicht des Objekt eine bestimmtes Grösse, so haengt der Fehler der 
Kreisflaechen prozentual vom Fehler der Kluppen ab. 

c. Bei der Messung der Brusthöhendurchmesser stehender Baeume 
betraegt der minimale Volumenfehler bei einer Abweichung von der Ho
rizontalen um soo ca 1.15 % waehrend bei einer Abweichung von der 
Vertikalen um + 20 cm der untere Fehler im Volumen mit 8.S % bes
timmt wurde. 

d. !n der horizontalen Richtung der Baummessung muss der maxi
male Messfehler innerhalb eines Winkels von soo bleiben und in verti
kaler Richtung darf diese Abweichung von der Messstelle bei l.SO Höhe 
nicht mehr als -::ı::: 5 cm betragen. 

m. Buchungsfehler 

a. Der Buchungsfehler haengt von der Objektgrösse ab. Je grösser 
die Objekte desto kleiner der Fehler, 

b. Der von verschiedenen Durchmesserstufen verursachte Buchun
gsfehler wird sich ein wenig vergrössern, wenn die Durchmesserstufe 
gross ist, 

c. Durch falsche Messung und falsches Hören verursachte Buchun
gsfehler werden ein wenig kleiner, wenn die Durchmesserstufe gross ist. 
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d. Der Zeitaufwand für die Feldarbeit und die Büroarbeit wird 
kleiner, wenn die Durchmesserstufen gross sind, 

e. İn der Praxis sollen für die Messung der Bestaende 2, 4, oder 5 
cm als Durchmesserstufen gewaehlt werden und bei periodisehen Mes~ 
sungen sollen immer die Stufenbreiten verwendet werden, die schon 
vorher benutzt wurden. 




