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ÖNSÖZ 

Avusturyalı arınancı Walter Bitterlich'in bulup inkişaf ettirdiği saha
sız tecrübe sahası alma metodu veya sadece Bitterlich Metodu dünya or
mancıları tarafından büyük bir alaka görmüş vaziyettedir. Gayet entere
san olan ve o nisbette de faydalı bulunan bu metod halen bazı memleket
lerde tatbik edilmektedir. Bitterlich, metodun tatbikatını kolaylaştır

mak için Aynalı Relaskop (SpiegeL Reiaskop) adını verdiği bir alet imal 
etmiştir. Aynalı Relaskop ormancılıkla ilgili bir çok işleri görebilen bir 
alettir. 

Bu Teknik Bülten Ormancılık Araştırma Enstitüsü Orman Amenaj
manı Şubesinin bu mevzuda yapmış bulunduğu 2001 numaralı deneme
nin neticelerini ihtiva etmekte, metodu ve aleti tanıtmaktadır. Mevzu
bahs dosya, daha fazla malumat edinmek istiyenlerin tetkikine arzedil
mek üzere ilgili şubesinde muhafaza edilmektedir. 

Kitabın, meslektaşlarımıza faydalı olmasını ümit ve temenni ederiz. 

ANKARA 
Mart 1958 

Ş. ALEMDAG 
B. SOYKAN 
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I. MEŞCERE KESiT YÜZEYİNİN BULUNMASINDA 
BİTTERLİCH METODU 

A. Metodun esası 

Meşcere kesit yüzeyinin hesaplanmasında % 100 ölçme yapmanın ya
ni bütün sahadaki ağaçları kompaslamanın çok zamanalıcı ve dolayısiyle 
pahalı olduğu aşikardır. Meşcere kesit yüzeyinin bulunmasını icap ettiren 
hallerde bu mahzuru bertaraf etmek için mümessil sahalar usulüne mü
racaat edilmekte yani tecrübe şeritleri veya tecrübe sahaları almak su
retiyle mesele halledilmektedir. Maamafih bu şekil dahi, bütün iyi taraf
larına rağmen, zaman kaybını ve fazla para sarfını bertaraf edecek bir 
karakterde değildir. Zira mümessil sahaların ister sistematik, ister randam 
olarak tevzii halinde bu sahaların birinden diğerine gitmek ve daha doğ
rusu bunların hakiki yerlerini arazide aramak, zamanı icap ettiren bir 
iştir. Zaman kaybına sebebiyet veren husus, hiç şüphesiz, yalnız bun
dan ibaret değildir. Meşcere kesit yüzeyinin bulunmasmda çalışmanın 
büyük bir kısmını ağaçların tekeı· teker kampaslanması teşkil etmek
tedir. İlknazarda, bu kabil bir çalışma yapılırken bundan kaçınmanın 
mümkün olamıyacağı zannedilmektedir. Bununla beraber bu durum çok 
evveldenberi ilgililerin zihinlerini meşgul etmekten geri kalmamıştır. 

Filhakika 1913 tarihinde bu yolda bazı çalışmalar yapılmıştır. 

C. S. Judd bir meşcere içersinde herhangi bir ağaçtan başlamak ve bu 
ağaç ile buna en yakın olan ağacın çaplarını ve aralarındaki mesafeyi 
ölçmek ve böylece en yakın ağaçtan en yakın ağaca gitmek suretiyle tak
riben 25 ağacın çapını ve aralarındaki mesafeyi ölçmüş ve sonra bunlar 
yardımıyla hektardaki hacıma intikal etmiştir (Spurr, 1952). Judd, çap
ların kareleri vasıtasiyle bir ağacın vasati hacmını ve ağaçlar arasında
ki vasati mesafenin karesi yardımıyla hektardaki ağaç adedini hesapla
mıştır. Hektardaki hacim ise bir ağacın vasati hacmının hektardaki ağaç 
adedi ile hasılı zarbı olarak elde edilmiştir. 

Bu tarzdaki sahasız tecrübe sahası metodu en güzel ve en mantıki 
şeklini 1947 tarihinde ve bunu takip eden senelerde Bitterlich vasıtasiyle 
bulmuştur (Spurr, 1952). Bitterlich bu metoduna Açı Metodu (Winkel
zahl Methode) adını vermektedir. Bitterlich'in bu metoduna göre meş
cerenin herhangi bir yerinde durmak, muayyen bir Görüş Açısı tahtın
da meşcerenin bütün ağaçlarına rasat etmek suretiyle 360° lik bir devir 
yapmak ve bu dönüş esnasında bu açıya teğet olan veya bu açıdan ta-
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şan ağaçları saymak maksada kafi gelmektedir (Bitterlich, 1954). Hek
tardaki meşcere kesit yüzeyine intikal edebilmek için, kullanılan açıya 
göre, sayılan ağaçların belli bir emsalle zarbedilmesi icap edecektir. Bu 
metod tecrübe sahası yarıçapının ve ağaç çaplarının ölçülmesine lüzum 
gösterınemektedir. 

İlk nazarda anlaşılması güç gibi olan bu metodun, izahı gayet ba
sittir. Bunun için meşcere içersinde herhangi bir O noktasında durduğu
muzu kabul edelim (Şekil 1). Bu noktadan herhangi bir a açısı ile meş-

Şekil ı. Bitterlich 1\letodunun, bir açıımı tanjantımn karesi 
şeklinde ifade edilen trigonometrlk izahı 

Trigonometrical e.."':planation of Bitterlich's Method as the 
tangent squared of an angle 

cerede yarıçapı r olan herhangi bir ağaca rasat ettiğimizi düşünelim 

ve bu şekilde husule gelen teğetlerin uzunluğuna R deyelim. Burada 
bir an için merkezi O ve yarıçapı R olan bir tecrübe sahası aldığımızı 
düşünebiliriz. Hakikatte, bu tecrübe sahasının yarıçapı OE olması ik
tiza ederse de pek cüz'i bir hata ile R olarak kabul edilebilir. Bu duru
ma göre, yarıpaçı r olan ağacın kesit yüzeyi n r 2 ve tecrübe sahasının 
sathı n R2 olur. Şayet bu ağaç O noktasından a: açısına teğet olarak 
gözüken tek ağaç ise ve yarıçaplar metre olarak ifade ediliyorsa 1 m2 lik 
tecrübe sahasına isabet eden kesit yüzeyi r 2 /R2 ve hektardaki kesit yüzeyi 

G1 = 1 0000. ( r 2; R 2) 

olur. Halbuki r / R = tg olduğu ıçın 

G1 = 1 0000 . tg 2 + 
olarak elde edilir. Şayet bu belli a: açısının sabit O noktasından teğet 

olarak gördüğü r yarıçapındaki ağaçlar 1 den fazla ve mesela z'ı adet
te ise bu takdirde hektardaki meşcere kesit yüzeyi 

G1 = z'1 .10000.tg 2 
2 
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olur. Demek oluyor ki herhangi bir çalışmada Görüş Açısı a sabit ola
rak alındığı takdirde hektardaki meşcere kesit yüzeyini bulmak için, 
yukarıda izah edildiği tarzda sayılan ağaç adedini 

k = 1 0000 tv 2 _r:J._. -
• o 2 

sabitesi ile zarbetmek icap edecek ve hatta maksada kafi gelecektir. Bu 
sabiteye Kesit Yüzeyi Faktörü denir. Kesit Yüzeyi Faktörü meşcerede 
ölçülen herbir ağacın hektarda tekabül ettiği yekıJ.n kesit yüzeyidir. 

Yalnız burada şöyle bir sualin akla gelmesi tabiidir. Ya, meşceredeki 
bütün r yarıçaplı ağaçlar R yarıçapındaki dairenin muhiti üzerinde 
değil de bunlardan bir kısmı bu dairenin dışmda veya içinde ise? Bu tak
dirde de meselenin izahı gayet basittir (Şekil 2). Şayet mevzubahs ağaç-

Şekll 2. Ayni çaplı ağ"açlann, muhayyel R yarıçaplı tecrübe sahasımn içinde, 
dışmda ve mulıiti üzerinde bulunduğu haller 

Cases encountered of the trees of same diameter inside, outside and on 
the edge of imaginary sample plot of radius R 

lar mezkıJ.r dairenin dışında ise mütalaa edilmemeleri gerekir. Zira tec
rübe sahası dışında kalıyorlar demektir. Bu durumda bu ağaçlar a açı

sının içerisinde gözükürler. Eğer mevzubahs ağaçlar bu dairenin içeri
sinde iseler, hiç şüphesiz, hesaba katılmaları yani sayılmaları ve muhay
yel R yarıçaplı daire dahilindeki meşcere kesit yüzeyi hektara irca 
edilirken nazarı itibare alınmaları lazım gelir. Bu durumda bu ağaçlar 
a açısının dışına taşarlar. O halde gerek muhayyel tecrübe sahasının 

muhiti üzerinde ve gerekse içerisinde bu iki tarzda sayılan ağaçların ye
kıJ.nunu Zı ile gösterecek olursak yukarıdaki formül 

G1 - z 1 • 1 0000 . tg 2 + (1) 

şeklini alacaktır. 

Maamafih bu sualin cevaplandırılmasiyle dahi mesele halledilmiş sa
vıimaz. Bir cok kimselerin zihnini şu hususun da meşgul edeceği şüphe-
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sizdir. Ya, meşcere tamamen r yarıçaplı ağaçlardan müteşekkil bir 
meşcere değilse ve içersinde muhtelif çaplarda ağaçlar mevcutsa? Hiç 
şüphesiz tabiattaki durum bu olduğuna göre problemi buna uyar tarzda 
çözmekte zaruret vardır. 

Yukarıda r yarıçapı ile aldığımız herhangi bir ağaçtan büyük bir 
ağacın yarıçapını r' olarak kabul edelim (Şekil 3). Şayet bu ağaç 

Şekil 3. Muhtelif ç-aplı ild ağacın, ayni Gôrüş Açısın-a teğet olduğu ve 
muhtelif yançap!ı iki muhayyel tecrübe sahası içerisinde 

mütalaa edildiği hal 

Cases of two trees of different diameters included in and equal tu the same 
Observation Angle and cor.sidered inside of two imaginary sample 

plots of different radii 

a açısına teğet olarak gözüküyorsa bu takdirde R yançapındaki daire
nin dışında ve fakat R' yarıçapındaki dairenin muhiti üzerindedir. Bu 
kere bu daireyi ve bu ağacı nazarı itibare almak ve rneselenin başındaki 
mütalaa tarzını takip etmek suretiyle hektardaki kesit yüzeyi için 

G2 = 1 0000 . tg 2 

neticesine vasıl olunur. Eğer bu ağaçlar Z 2 adette ise formül 

şeklini alacaktır. Demek oluyor ki r ve r' yarıçapındaki ağaçlardan 

müteşekkil bir meşcerede, meşcere kesit yüzeyinin hektardaki kıymeti 
tecrübe sahaları yarıçapına göre bulunan değerlerin mecmuu olacaktır. 
Şayet r yarıçapından küçük herhangi r" yarıçapındaki ağaçlar için 
de ayni mütalaa tarzı takip edilecek olursa bu şekilde bulunan kesit yüze
yinin de diğerlerine ilave edilmesi lazım geleceği kolayca anlaşılmış olur. 
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O halde herhangi sabit bir a açısı ile çalışılırken durulan herhangi 
sabit bir O noktasından meşcere içersinde bu açıya teğet olarak gözü
ken veya bu açıyı aşan her çaptaki ağaçların adetleri yekununu 

z = z 1 +z 2 +z 3 + 

§eklinde gösterecek olursak hektardaki yekun meşcere kesit yüzeyi met
rekare olarak 

G - z . 1 0000 . t g 2 + (3) 

veya 

G- z.k (4) 

olur. 

Yukarıdaki izah ayni zamanda, meşcerede mevcut her değişik ağaç 
çapı için ayni merkezli muhayyel birer tecrübe sahasının bulunduğunu 
ifade etmektedir (Şekil 4). Bu dairelerden herbiri sanki müstakil ola
rak mütalaa edilmekte ve ihtiva ettiği ayni çaplı ağaçlara ait kesit yü
zeyleri toplamının hektara irca edilmiş değerleri meşcere kesit yüzeyi 
için biraraya getirilmektedir (1). Bu muhayyel dairevi tecrübe sahala
rından en küçüğü ve dolayısiyle en içte bulunanı meşceredeki en küçük 
çaplı ağaçlara ve en büyüğü ve dolayısiyle en dışta bulunanı en büyük 
çaplı ağaçlara ait olanıdır. En küçük daire içersinde bazan en büyük çap
lı ağaçlar da bulunabilir; lakin bunların en büyük çaplı daireye ait ol
duğunu unutmamak lazımdır. 

Şayet 3 numaralı formül herhangi bir açının tanjantının karesi şek
linde trigonometrik olarak değil de geometrik olarak ifade edilmek iste
nirse meselenin bir başka tarzda izahı gerekecektir. Bu izahı kolaylaştır
mak için Şekil 5 in tetkiki faydalı olacaktır. Burada pek cüz'i bir hata ile 
AB hattına ağacın çapı yani d, OF hattına b, HM hattına a ve 
AOB açısına cı: deyecek olursak 

d 1 a = R 1 b ve R = ( b 1 a ) . d 

olduğu görülür. Buna göre muhit üzerinde Z
1 ı adette ağaçtan müteşek

kil bir R yarıçaplı dairede ağaç kesit yüzeylerinin 1 m 2 deki değeri 

G 7t • ( d 2 1 4 ) . Z' ı 
- ----7t R 2--

7t • (cl 2 / 4) . Z' 1 

n . ( b 1 ai) 21· d 2 
z' 1 

4. (bfa) 2 

(1) Bitterlich Metodunun, anlaşılması en kolay olduğuna inandığımız bu izah 
şekli yapıldıktan sonra literatürün tetkiki esnasında M. Afanasiev (1957) in de buna 

benzer bir izah yolu takip etmiş olduğu müşahede edilmiştir. 
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• Sayılan ağacrlar 
Trttes count~d 

8 Sayılmayan ağaçlar 
Trees not counted 

Şekil 4. Üç muhtelif çapı haiz bir çok ağaçların ayni Görüş Açısı tahtmda 
a, b, c) kendi muha.yyel tecrübe sahalan içerisinde ve 

d) topluca mütalaa ediliş şekli 
nıustration of consideration of several trees of three different diameters as 

a, b, c) inside of their owıı imagiııary sample plots and 
d) all together in one plot, by the same Observation Aııgle 

olur. Eğer muhayyel R yarıçaplı dairevi tecrübe sahasında yekun ola
rak d çaplı Zı adet ağaç mevcutsa bunların hektardaki kesit yüzeyleri 

G Zı 
1 = 1 0000. 4:(1 / a) 2 

olur. Meşcere içersinde d', d" ... ilah çaplı ağaçlar ve bunların ait 
olduğu R', R"... ilah yarıçaplı daireler mevcut olacağına ve bu mu
hayyel tecrübe sahalarının herbiri içerisinde sıra ile ayni çaplı z2, z3 ... 
ilah adette ağaç bulunacağına göre hektardaki yekun kesit yüzeyi 



Şekil 5. Bitterllch Metodunun geometrik izahı 

Geometrical explanation of Bitterlich's Method 

z 
G - 1 0000. 4 . ( b / a ) 2 

G z. 2500. ( a J b) 2 (5) 

7 

olur. Şayet bu netice 3 numaralı formül ile mukayese edilecek olursa 
Şekil 5 te 

oc a/2 
tg-2-=-b-

münasebeti bulunduğu cihetle, tamamen onun ayni olduğu görülür. 

Herhangi bir açının tanjantının karesi şeklinde ifade edilmiş olan 
3 numaralı formül ayni açının sinüsünün karesi şeklinde de gösterilebilir 
(Bitterlich, ı952 c). Bu takdirde durumun mütalaasına Şekil 6 ile başla
mak gerekmektedir. Yine meşcere içerisinde herhangi bir O noktasın

da durduğumuzu ve herhangi bir a açısı ile yarıçapı r olan herhangi 
bir ağaca rasat ettiğimizi düşünelim. Burada merkezi O, ve yarıçapı 
OTı değil de OP olan bir tecrübe sahası aldığımızı kabul edebiliriz. 
Aynen ı numaralı formülün istihracındaki mütalaa tarzı takip edile
rek ve burada 

r / R = sin _oc_ 
2 

olduğu düşünülerek ı numaralı formül yerirıe 

G1 = z 1 • 1 0000 . sin 2 oc 
2 

(6) 

ve bunun devamı olan 

G = z . 1 0000 . sin 2 + (7) 
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ve eğer 

k= 10000.sin:ı+ 

olduğu kabul edilirse 

G = z.k 

elde edilir. 

( 4) 

Bu neticeler yani 3 ve 7 numaralı formüller mukayese edildikleri tak
dirde aralarında hemen hemen hiç fark bulunmadığı görülür. Zira a ve 
dolayısiyle yarısı çok küçük bir açı ( a = ı o civarında) olduğundan bu 
açının yarısının tanjantı ve sinüsü ve bunların kareleri birbirine çok ya
km değerlerdir. 

Meselenin diğer bir izah şekli de yine Şekil 6 dan ve R = d (b/a) 
formülünden faydalanmak suretiyle yapılabilir. Şayet meşcerede sadece 

Şekil 6. Bitterlich Metodunun, bir açısının sinüsünün karesi 
şeklinde ifade edilen trigonometrik izahı 

Trlgonometrical explanation of Bitterlich's Method as the 
sine squared of an angle 

d çaplı ı ağaç mevcut olduğunu düşünecek olursak bu ağacın içerisinde 
bulunduğu muhayyel tecrübe sahasının yarıçapı db/ a ve vüs'ati 
re (db/a) 2 olur. Burada d metre olarak ifade edildiği takdirde tecrü
be sahasının ve dolayısiyle üzerinde ölçülen şeylerin hektara irca em
sali ıoooo; re (db/a) 2 olur. Mevzubahs ağacın kesit yüzeyi rcd2/4 oldu
ğuna göre bunun hektardaki değeri 

7t d 2 1 0000 - 2 00 ' 1 b 2 
-4- . 7t ( d b 1 a ) ı- 5 . \ a ) 

kıymetini alır. Bu son formülde ağaç çapının tesiri bulunmadığı açıkca 
görüldüğü cihetle çap her ne olursa olsun hektardaki kesit yüzeyinin 
sabit kalacağı anlaşılır. Binaenaleyh, mesela n adetteki değişik çap 
için n adetteki değişik tecrübe sahası içersinde herbir çapa ait olmak 
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üzere sırayla z1 , Z2 , • • • • • • zn adette ağaç sayılmış olduğunu düşüne

cek olursak bu çaplara ait ağaçlardan herbirinin hektardaki kesit yüzeyi 

z 1 • 2500. ( a 1 b) 2 

z 1 • 2500 . ( a 1 b) 2 

zn. 2500. ( a 1 b ) 2 

olur. Bunların toplamları meşcere kesit yüzeyını vereceğine göre yuka
rıda gözüken müşterek emsal nazarı itibare alınarak bunun 

G = z . 2500 . (af b ) 2 (5) 

olduğu kolayca anlaşılır. Burada, ayni zamanda, 2500 (a/b) 3
, Kesit Yü

zeyi Faktörüdür. Ayrıca, her çapın ait olduğu tecrübe sahasında sayılan 
1 ağacın hektarda temsil ettiği ağaç sayısının değişik bulunduğuna ve 
bunun 10000/ ı. (db/aF kadar olduğuna dikkat edilmiş olmalıdır. Bu iza
hatın daha kolaylıkla anlaşılabilmesi için Cetvel 1 de 30 cm- 40 cm çap
lar için verilen misalin tetkiki faydalı olacaktır. 

Cetvel 1. a/b nin 1/50 olması halinde hektardaki kesit yüzeyinin hesabı 
Calcula.tion of basal a.rea per hectare when a/b = 1/50 

Muhayyel tecrübe sahasının ı ağacın 1.30 m deki 

Ağacın of imaginary sample plot of ı tree at 1.30 m 
Hektara 

1.30 m deki 
çevime emsal i K . t .. . 

çapı- d Yarıçapı-R Vüs'ati- S esı yuzeyı-g Hektarcia kesit 

Converting yüzeyi- G 
Diameter Radiu6 Area factor Basa! area Basa! area 
at 1.30 m per hectare 

for hectare 

cm m ha m2 m2 

30 ıs.oo 0.0707 ı4.ı4 0.0707 1.00 

32 ı6.00 0.0804 12.44 0.0804 1.00 

34 ı7.00 0.0908 11.01 0.0908 1.00 

36 18.00 0.1018 9.82 0.1018 1.00 

38 19.00 o. ll34 8.82 0.1134 1.00 

4.0 20.00 o .1257 7.96 o.ı257 1.00 

Bütün bu izahattan anlaşıldığı üzere meşcere kesit yüzeyinin hesap
lanmasında Bitterlich tarafından ileri sürülen bu metod riyazi olarak doğ
rudur. Hakikaten vüs'ati ve dolayısiyle hektara çevirme emsali olmayan 
bir tecrübe sahasında, daha doğrusu bir tecrübe noktasında, ağaçları 

kompaslamadan ve sadece muayyen bir açı tahdında saymak suretiyle 
hektardaki kesit yüzeyini hesaplamak hiç bir şüpheye mahal bırakmaya-
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cak şekilde, mümkündür. Metodun nazariyesinde tereddüdü mucip bir 
durum mevcut değildir. 

B. Kullanılan ilk basit alet 

Nazari olarak doğruluğunu mütalaa ettiğimiz Bitterlich Metodunun 
tatbikata intikali gayet kolay ve basit olmuştur. 3 numaralı formülün 
tetkikinden anlaşılacağı üzere meşcere kesit yüzeyinin hektardaki değe
rinin hesaplanması için, çalışmalarda sabit bir a: Görüş Açısına ihtiyaç 

. oc 
vardır. Bu takdirde 4 numaralı formüldeki k da sabıt olacaktır. tg-

2
-' 

Kesit Yüzeyi Faktörü muhtelif değerler alabilecek şekilde seçilebilir. 
Şayet 

oc 1 
tg -ı-=100 

olarak alınırsa k = ı ve dolayısiyle 

G = z (8) 

olur. Halbuki 

oc a / 2 
tg -2-=-b-

olduğu düşünülecek olursa 

a /2 1 a 
--=--veya 

b 100 
ı 

=so 
olduğu görülür. O halde kaidesi ile ırtifaı arasındaki münasebet ı;50 olan 
bir üçgen veya buna mürnasil bir l~vha, ölçmelerin yapılmasında kullanı
labilecek en basit alet olabilir (Toker, ı955; Hanras, ı956). Bu maksat 
için önceleri bir nişangah tertibatı imal edilmiştir. Bu tertibat bir nişangah 
levhası ve bir nişangah çubuğundan ibarettir (Şekil 7). Nişangah levha
sının iç kenarları arasındaki mesafenin nişangah çubuğunun uzunluğuna 
nisbeti a/b gibidir. Çubuğun diğer ucunda delinmiş bir levha yani gez 
mevcuttur. Alet kullanılırken bu gezden nişangah levhasına bakmak ve 
bu şekilde husule gelecek açıyı aşan veya buna teğet olan ağaçları say
mak icap etmektedir: 

Eğer alet tanzim edilirken a/b nisbeti ı/50 olarak alınmışsa 

k sabitesi ı olacağından sayılan ağaçlar doğrudan doğruya hektar
daki meşcere kesit yüzeyini metrekare olarak verecektir. Aleti kolay 
kullanılır şekle sokmak için bu nisbet umumiyetle ı/50 olarak alınmak
tadır. Bu takdirde a: açısı ı 0 08'4511 veya ıg27c32cc dir. Muhtelif a/b nis
betleri veya Görüş Açıları için muhtelif Kesit Yüzeyi Faktörlerinin bu
lunacağı şüphesizdir. Mesela a/b = ı/33 halinde k = 2.296 dır. Bu 
durumda a:, ıo4.ı7' değerini alır. Amerika Birleşik Devletlerinde kulla
nılan basit aletler bu açıya göre tanzim edilmiştir. Zira bu vaziyette kesit 



Şekil 7. lık basit nişangalı tertibatı 
First simple cnıiseı' stick 
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yüzeyını 1 acre da sq ft olarak hesaplamak ıçın Kesit Yüzeyi Fak
törü 10 olmakta (Grosenbaugh, 1952) ve bu ise hesaplamayı kolaylaştır
maktadır. Muhtelif k kıymetlerine tekabül eden a/b ve a açıları 

Cetvel 2 de gösterilmiştir. Bu kıymetleri kullanmak suretiyle, yuka
rıda izah edildiği şekilde basit aletler yapmak mümkündür. 

Cetvel 2. Meşcere kesit yüzeyinin hektarda metrekare olarak hesaplanmasında 
muhteUf k Kesit Yüzeyi Faktörleri için a/b ve a Görüş Açısı münasebetleri 

a/b and a Observation Angle relations for k Basal Area Factor in 
calculating stand basa! area as m2 /ha 

k afb r:t. 

1/50 ı o 081 4511 

2 1/35.357 ı o 37' 13" 
3 1/28.867 lo 591 0511 

4 1/25 20l7'30" 
5 1/22.360 zo 331 43" 
6 1/20.412 zo 48' 2311 

7 1/18.898 so oıı 52" 
8 1/17.678 3 o 141 2511 

9 1/16.667 3 o 261 1211 

10 1/15.811 3 o 371 2111 



II. AYNALI RELASKOP 

A. Alet ve aksarnı 

Bitterlich, metodun tatbikatını kolaylaştırmak ve hatta şümullendir
mek için ilk basit aleti terkederek Relaskop adlı bir alet (Şekil 8) imal 
etmiş (Bitterlich, 1949; Keen, 1950; Hummel, 1951) ve bilahare bunu da 
tekemmül ettirerek tamamen yeni ve modern bir alet vücuda getirmiş
tir. Bu aletin adı Aynalı Relaskop (Spiegel Relaskop) veya sadece ReZas
kop tur (Sitterlich, 1952a, 1955a). Aynalı Relaskop yalnız kesit yüzeyinin 
hesaplanmasında değil ve fakat çeşitli işlerde kullanılabilecek bir tarzda 
imal edilmiştir (Parde, 1956). Aletin en büyük hususiyeti muhtelif va
sati çaptaki ağaçlardan müteşekkil ve muhtelif kesafetteki meşcerelerin 
kesit yüzeylerini ölçmede intihap edilebilecek şekilde muhtelif a: açı

larını ihtiva etmiş olmasıdır. 

Şekil 8. İlk Relaskop 
Fırst Relaskop 

Aynalı Relaskop avuç içerisine sığabilecek büyüklükte bir alettir 
(Şekil 9). Hafif yapılıdır. Taksimatı haiz kısımlar aletin içersine toplan
mış vaziyettedir. 

Aletin dış kısmında nişan deliği, nişan penceresi, ayarlanabilir tarz
da güneşlik, iki yanda ve bir önde üç ışık penceresi, mandal, aleti boyna 
asmağa yarayan kayış yerleri ve ayrıca aletin alt kısmında, aleti sehpa 
üzerine oturtmak için, fotoğraf makinalarında olduğu gibi bir vida yeri 
mevcuttur. 



Şekil 9. Aynalı Relaskop (Mikyas: 1/1). a) Nişan deliği, 
b) Nişan penceresi, c) Güneşlik, d) Işık penceresi, e) Mandal, 

f) Kayış yeri, g) Sehpa yeri 
The Spiegel Relaskop (Scale: l/1). a) Sighting hole, 

b) Sightiııg window, c) Slı:ıde, d) Light window, 
e) Brake button, f) Hanging plaee, g) Tripod socket 
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Aletin iç kısmında bir pandül, bir tekerlek ve bunun üzerine tersim 
edilmiş bir ıskala mevcuttur. Pandül ve tekerlek gözden saklanmış vazi
yettedir. Nişan deliğinden bakıldığında yuvarlak nişan penceresinin, dai
renin ufki çapı vasıtasiyle, iki kısma bölünmüş olduğu görülür. Bunlar
dan yukarıdaki parça daha aydınlık olup meşcerenin net bir şekilde görül
mesini sağlamaktadır. Pencerenin alt kısmı ıskala tarafından işgal edilmiş 
vaziyettedir. Mandala basıldığında pandül serbest kalacağından bu du-



Şekil 10. Aynalı Relaskopun içerisinde bulunup tekerleğe sarılı olan 
taksimat kısmının açılmış vaziyeti. a) Bütün ıslmla, b) Iskalanın orta kısmı 

Unrolled view of graded part wlıich is rolled upon the surface of 
the Spiegel Relaskop. a) Whole scale, b) J.\Uddle part of the scale 
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rumda alet öne ve arkaya hareket ettirildiği takdirde ıskalanın da hare· 
ket ettiği görülür. Hakikatte, pandüle raptedilmiş tekerlek ve dolayısiyle 
üzerindeki ıskala ufki ve fakat müteharrik bir mihverle de alete rapte· 
dilmiş olduğundan pandül daima şakuliyetini muhafaza etmekte veya 
muhafaza etmeye çalışmakta ve bunun dışındaki alet, bir kılıf gibi, öne 
ve arkaya doğru hareket etmektedir. 

Iskalanın üzerinde muhtelif maksatlara yarayan şeritler ve taksimat 
mevcuttur (Şekil 10). Bunlar soldan itibaren şu şekilde sıralanmaktadır: 

20 lik tanjant çizgisi 
1 numaralı şerit 

4 adet küçük bant 
25 lik tanjant çizgisi 
30 luk tanjant çizgisi 
2 numaralı şerit 

Birinci mesafe şeriti 
İkinci mesafe şeriti 
Üçüncü mesafe şeriti 
Dördüncü mesafe şeriti 

Dikkat edildiği takdirde tanjant çizgilerinden gayrılarının iğ biçimin
de oldukları görülür. Bunlar sıfır çizgisinin heriki tarafına doğru darala
rak giderler. Sıfır çizgisinin altında kalan kısımlar- ve üstünde kalan kı
sımlar + değerlerini ifade ederler. 4 adet küçük bant, ıskalada 

2 siyah ve 2 beyaz olarak gösterilmiştir. Herhangi bir noktada bunlardan 
herbirinin genişliği 1 numaralı şeritin o noktadaki genişliğinin 1/4 ü ka
dardır. Yani 4 bantın genişliği 1 numaralı şeritin genişliğine müsavidir. 
Tanjant çizgileri müstakim hat istikametinde olup herbiri sıfır hattından 
itibaren aşağıya ve yukarıya doğru ayni taksimata tabi tutulmuştur. Bu 
taksimat her tanjant çizgisinde değişiktir. Mesafe şeritlerinin ikisi siyah 
ve ikisi beyazdır. Siyah mesafe şeritleri 30 ve 20 metrelere ve beyaz me
safe şeritleri 25 '?e 15 metrelere aittir. Numaralı şeritlere, küçük bantla
ra ve mesafe şeritlerine iğ biçiminin verilmiş olması ve alete bir pandül 
eklenmiş bulunması meyilli arazide, herhangi bir tashihata lüzum gös
termeksizin ölçme yapmayı mümkün kılmıştır. 

Alete ilave olarak bir de mesafe ölçme zinciri mevcuttur. Bu zincir 
2 metre uzunluğunda olup ortasında bakiava dilimi şeklinde ve iki ba
şında mustatile benzer şekilde beyaz levhaları havidir. Üstteki levhanın 
bir sapı ve arkasında bir çivisi vardır. Zincir bu çivi vasıtasiyle ağaçlara 
kolayca takılabilmektedir. 

Çalışmalarda alet sağ elle tutulur. Göz nişan deliğine getirilir. Fazla 
güneşli havalarda ve icap eden hallerde aletin iç kısmının daha iyi gö
rülebilmesini temin maksadiyle güneşlik ayar edilir. Mandal, aletin içer-
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sindeki pandülü serbest bırakmaya yarar. Bu itibarla çalışmaların çoğu 
hallerinde sağ elin işaret veya orta parmağı ile bu mandala basmak 
icap eder. 

Aletle çalışılırken pandülün durgun hale gehnesi güçlükle vaki ol
maktadır. Pandül ve dolayısiyle ıskala elin küçük bir hareketi ile sal
lanmakta olduğundan bunu önlemek düşüncesiyle alete, her istikamete 
dönebilen tepeyi havi bir sehpa eklenebilir. 

B. Kullanıldığı yerler ve nasıl kullanıldığı 

1. Meşcere kesit yüzeyinin ölçülmesi 

Meşcere kesit yüzeyinin ölçülmesi meşcerenin herhangi bir yerinde 
d urulmak ve evvelce izah edilmiş bulunan esas üzerine ağaçlara rasat edil
mek suretiyle yapılır. Kesit yüzeyinin ölçülmesinde ı numaralı şerit, 

2 numaralı şerit, küçük bantlar veya ı numaralı şeritle küçük bantların 
kombinasyonları kullanılır (Bitterlich, 1955a; Parde, 1956). 

Bunun için önce meşcerenin herhangi bir yerinde durulur. Sonra 
mandala basıp pandülü serbest bırakmak suretiyle ağaçların takriben 
1.30 m yüksekliklerine rasat edilir (Şekil 11). Böylece durulan nokta et
rafında 360° lik bir devir yaparak kullanılan şeritin içersine giren veya 
bu şeriti aşan bütün ağaçlar sayılır. Sayma esnasında bir ağacın arka-

Şekil 11. Aynalı Relaskop rasat vaziyetinde 
The Spiegel Relaskop in the normal position of observation 
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sına isabet etmiş olması hasebiyle görülemiyen durumda bulunan ağaç
lara nişan alabilmek için durulan noktanın biraz sağına veya soluna çık
maya cevaz vardır. Kullanılan şerite teğet olarak gözüken ağaçların bu 
şerite ait açının içinde kaldığına veya buna hakikaten teğet olduğuna 
hükmetmek kolay olmayacağı cihetle böyle ağaçlardan birinin alınma
sı, birinin alınmaması lazım gelmektedir. Bunun daha kolay şekli bu çe
şit ağaçların herbirini 0.5 olarak saymaktır. 

Böylece elde edilen sayı bir Kesit Yüzeyi Faktörü ile zarbedilmek 
suretiyle hektardaki meşcere kesit yüzeyi metrekare olarak elde edilir. 
Bu Kesit Yüzeyi Faktörleri muhtelif şeritler için muhteliftir. Şöyle ki: 

ı numaralı şerit için ı 

2 numaralı şerit için 2 
ı küçük bant için 1/16 
2 küçük bant için 1/4 
3 küçük bant için 9/ı6 

4 küçük bant için 16/16 
ı numaralı şerit ve ı küçük bant için 25/ı6 
ı numaralı şerit ve 2 küçük bant için 9/4 
ı numaralı şerit ve 3 küçük bant için 49/ı6 
1 numaralı şerit ve 4 küçük bant için 4 

Bu şerit veya bantlardan veya ı numaralı şerit ile bantların kom
binasyonlarından herhangi birinin seçilmesi çalışılan meşcere durumu
na bağlıdır. Meşcerenin kalın veya ince çaplı ağaçlardan müteşekkil ol
duğuna, seyrek veya sık bulunduğuna göre kullanılacak şeriti intihap 
etmek gerekmektedir. Bununla beraber pratikte ekseriya ı numaralı şe
rit kullanılmaktadır. Aynalı Relaskopun muhtelif Kesit Yüzeyi Fak
törlerine tekabül eden a/b ve Görüş Açısı değerleri Cetvel 3 de gösteril
miştir. 

2. Mesafenin ölçülmesi 

Bu alet vasıtasiyle meyilli veya düz bir arazide ufki olarak 15, 20, 
25 ve 30 metre mesafelerin ölçülmesi kabildir (Bitterlich, 1955a; Parde, 
1956). 

Bunun için ilkin mesafe ölçme zinciri ölçülecek mesafenin ucundaki 
bir ağaca takılır. iBu iş yapılırken zincirdeki levhaların ölçmeyi yapa
cak şahsa müteveccih olmasına ve zincirin alt ucunun toprağa değmesi
ne dikkat edilir. Sonra takriben, ölçülmek istenilen mesafeye yakın bir 
yerde durularak mandala basıp pandülü serbest bırakmak suretiyle bu 
zincirin ortasında mevcut bakiava dilimi şeklindeki levhaya nişan alı

nır ve nişan penceresinin ortasından geçen ufki hat bu levhaya intibak 
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Cetvel 3. Aynalı Relaskopla kullanılan muhtelif lt Kesit Yüzeyi Falrtörleri ve 
bunlara te:kabül eden a/b ve a Görüş Açısı değerleri 

Dlfferent k Basal Area Factors used with the Spiegel Relaskop and 
corresponding values of a/b and a Observation Angle 

k af b !X 

1/16 1/200 0° ı 71 ı211 

1/4 1/100 o o 341 23/J 

9/ ı 6 1/66.666 o o 5ı 1 34u 

ı 1/50 ı o 081 45'1 

25/16 l/40 ı o 25' 56/J 

2 1/35.357 ı c 37' ısıı 

9/4 1/33.333 ı o 43' 08" 

49/16 l/28.571 20 001 ıgıı 

4 1/25 20 ı7' 3011 

ettirilir. Alet bu durumda iken mandal serbest bırakılır yani pandül tes
bit edilir. Sonra alet 90° sola çevrilmek suretiyle yatırılır ve ufki duru
ma getirilir (Şekil 12). Alet bu vaziyetteyken tekrar nişan alınarak ve 
fakat mandala basmadan 2 numaralı şeritin alt kenan zincirin alt levha
sının alt kenarına intibak ettirilir. Bu dururnda ileri- geri gitmek sure
tiyle, ölçülmek istenilen ufki mesafeye 
zincirin üst levhasının üst kenarına 

Şeldl 12. Aynalı Relasliop yana yatmış olaral{ rasat vaziyethıde 
The Spiegel Relaskop in the position o{ observation as laid on its side 
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yerle durulan yer arasındaki mesafe istenilen ufki mesafe olmuş olur. 
Yalnız fazla meyilli arazilerde buna hükmetıneden evvel aleti normal 
pozisyonuna getirip mandala basarak bakiava dilimine tekrar nişan al
mak ve ıskalanın vaziyetini kontrol etmek faydalıdır. Alet yan vaziyette 
iken iki elle tutulduğu takdirde titremesine kısmen mfmi olunmuş olur. 
Şekil 13 ün tetkikinden 20 metrelik bir ufki mesafenin ıskalada ne şekilde 
görüldüğü kolayca anlaşılmaktadır. 

Şekil 13. Aynalı Relaskopla 20 metrelik ufki 
mesafenin ölçülmesi 

Measuring of 20 meters hor1zontal distance 
by the Spiegel Relaskop 

3. Dikili ağaçlarm boylannın ölçülmesi 

Bu aletle dikili ağaçların boyları kolayca ölçülebilmektedir. Ancak 
bu ölçme 20 m, 25 m ve 30 m ufki mesafelerden yapılmaktadır. Ve buna 
göre de 20 lik tanjant çizgisi, 25lik tanjant çizgisi veya 30 luk tanjant 
çizgisi kullamlmaktadır (Bitterlich, 1955a; Parde, 1956). 

Bu iş için önce, mesafe ölçme bahsinde izah edildiği gibi, ağaçtan me
sela 20 metre ufki mesafede bir nokta bulunur. Burada durularak man
clala basılı vaziyette ilkin ağacın tepesine nişan alınır yani nişan pence
resindeki ufki hat ağacın tepe tomurcuğuna intibak ettirilir. Eu vaziyette 
20 lik tanjant çizgisi üzerindeki taksimat okunur. Bu veya - olabilir. 
Sonra ağacın dibine nişan alınır ve ayni tanjant çizgisinde ufki hattın 
gösterdiği rakam okunur. iBu da veya - olabilir. Bundan sonra şayet 
okunan değerler başka başka işaretleri haiz iseler aritmetik olarak top·· 
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lanmak, ayni işaretleri haiz iseler aritmetik olarak birbirlerinden çıka
rılmak suretiyle ağacın boyu bulunmuş olur. 

Bazan ı5 m mesafede durmak ve 30 luk tanjant çizgisini kullanmak 
suretiyle de ağaç boyu ölçülebilir. Bu takdirde tanjant çizgisinde okunan 
kıymetlerin yarısını almak iktiza etmektedir. 

4. Dikili ağaçların çaplarının ölçülmesi 

Relaskop vasıtasiyle dikili ağaçların muhtelif yükseklikteki çapları

nın ölçülmesi mümkün olmaktadır. Böylece herhangi bir ağacı devirme
den bunun 2 şer metrelik veya 4 e:c metrelik seksiyonlarına ait orta çap
ları ölçülebilmektedir (Bitterlich, ı955a; Parde, ı956). 1.30 yüksekliğin
deki çapın ölçülmesi ile bunların ölçülmesi arasında. hiçbir fark mevcut 
değildir. Yalnız, çap ölçmesi için, boy ölçmede olduğu gibi ağaçtan itiba
ren 20 m, 25 m veya 30 m ufki mesafede durmak lazım gelmektedir. ica
bı halinde ı5 m de de durulabiHr. 

Çapların ölçülmesi ı numaralı şerit, 2 numaralı şerit, küçük bantlar 
veya ı numaralı şerit ve küçük bantların kombinasyonları ile yapılır. Öl
çülen çaplar hakiki değerlerine cm olarak irca edilirlerken her halde kul
lanılan emsal başkadır. Zira şeritin genişliğine göre çapla mesafe arasın
daki nisbet değişiktir. Bu nisbetler ve bunlara tekabül eden emsaller 
aşağıda gösterildiği gibidir : 

ı numaralı şerit için ı/50 2 
ı küçük bant için ı/200 0.5 
2 küçük bant için ı;ıoo ı 

3 küçük bant için 3/200 1.5 
4 küçük bant için ı/50 2 
2 numaralı şerit için 2.8;ıoo 2.8 

Çap ölçmeleri yaparken önce, mesafe ölçmedeki usulü takip ederek, 
ağaçla aradaki mesafeyi tesbit etmek lazımdır. Sc~1ra pandül serbest bı
ı:akılarak ölçülecek çapa nişan alınır. Mesela 1,30 daki çap ölçülüyorsa 
bu, şeritlerden veya bantlardan biri veya birkaçı içersine yerleştirilir. 

Fazla veya eksik geldiği takdirde bu miktar, seritin bir cüz'i olarak tah
min edilir. Bu iş yapıldıktan sonra okunım bu miktarlaı· yukarıdaki em
saller yardımıyla cm ye ÇEvrilir. Şöyle ki : 

Eğer 30 m de durularak okuma yapılmış ve çap ı numaralı şerit ile 
2 küçük bantın içersine alınmışsa uzunluğu 30 X 2 + 30 X ı = 90 cm ve 
eğer 25 m de durularak ayni ölçmeler yapılmışsa çapın uzunluğu 

50 cm 25 cm = 75 cm olacaktır. 
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Hiç şüphesiz arazi çalışmalarında bu hesap işlerini kolaylaştırmak 

için cetveller hazırlanması mümkündür. 

Seksiyonların çapları da ayni şekilde ölçülmektedir. Yalnız, bunun 
için önce ağacın tepesine ve sonra dibine nişan almak ve böylece ağa
cın boyunu bulmak lazımdır. Sonra seksiyonların kaç nıetre olacağı ka
rarlaştırılarak bu miktar ilkin, ağacın dibinde ve tanj ant çizgisinde oku
nan miktara ilave edilir ve alet tanjant çizgisinde bu taksimata gelince
ye kadar kaldırılmak suretiyle, nişangahın ağaçta isabet ettiği yerdeki 
çap okunur. Ve her seksiyon uzunluğu bir evvelki yüksekliğe eklenerek 
istenilen yerlerdeki çapların ölçülmesine devam edilir. Bu ölçmeler es
nasında bazı seksiyon çaplarının dallar tarafından örtülmesi ihtimali her 
zaman mevcuttur. 

5. Boy Şekil Emsalinin ölçiilmesi 

Aynalı Relaskop dikili ağaçların Boy Şekil Emsalinin ölçülmesinde 
de kullanılabilmektedir (Bitterlich, ı955a; Parde, ı956). Boy Şekil Em
sali yahut formhöhe f.h şeklinde ifade edilir. Yani bu herhangi bir ağaçta 
f Şekil Emsalinin ağacın boyu ile hasılı zarbına eşittir. Şöyle ki: 

V V 
f = h ve f.h 

. g ].30 g . 1·30 

Herhangi bir ağacın Boy Şekil Emsalini ölçmek için ı numaralı şerit 
veya ı numaralı şerit ile küçük bantların kombinasyonlarının kullanıl
ması lazımdır. Bu maksatla, pandül serbest vaziyette iken arazide ile
ri- ge!'i hareket etmek suretiyle ağacın 1.30 daki çapı mesel:&. 1 numaralı 
şerit ve 4 küçük bant içersine alınır. Sonra durulan yer değiştirilmeye
rek ve yine mandala basmak suretiyle ağacın yukarı kısımlarına nişan 
alınır ve ağacın buralardaki herhangi bir ça::ıının ı numaralı şerit içer
sine intibak ettiği yer tesbit edilir. Bu dunnıda 25lik tanjant çizgisinde 
gözüken taksimat okunur. Bu, 25 metre mesafede durulmakta olduğu ma
nasını ifade etmez. Bilahare, yine pandülün serbest halinde, ağacın dip 
kısmına nişan alınır ve yine 25lik tanjant çizgisindeki taksimat kayde
dilir. Okunan bu iki değer arasındaki cebrik farkın 2/3 si alınacak olur
sa fh/ d elde edilir. Bu kıymet. ağacın evvel ce ölçülen 1.30 m deki çapı 
ile zarbedilince Boy Şekil Emsali bulunmuş olur. Buradaki 2/3 faktörü 
ve ağacın tepesine bakıldığında nazarı itibare alınan şerit veya bantlar 
1.30 çapına nişan alındığında kullanılan şerit ve bant kombinasyonlarına 
göre başka başkadır. Şöyle ki: 

a. Ağacın 1.30 daki çapına ı numaralı şerit ve 4 küçük bant kom
binasyonu ile bakıldığında ağacın yukarı kısmına ı numaralı şerit ile 
nişan alınır ve bu halde faktör 2/3 dür. 
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b. Ağacın 1.30 daki çapına 1 numaralı şerit ve 2 küçük bant kom
binasyonu ile bakıldığında ağacın yukarı kısmına 3 küçük bant ile nişan 
alınır ve bu halde faktör 8/9 dur. 

c. Ağacın 1.30 daki çapına 1 numaralı şerit ile bakıldığında ağacın 
yukarı kısmına 2 küçük bant ile nişan alınır ve bu halde faktör 4/3 dür. 

Hiç şüphesiz bu şekilde bulunan Boy Şekil Emsali ayni ağacın daha 
evvelce ölçülen boyuna taksim edilerek bu ağacın Şekil Emsali f he
saplanmış olur. Maamafih fo?·mhöhe nin ölçülmesinin asıl maksadı baş

kadır. Şayet kafi miktarda ağaçta ölçme yapılacak olursa meşcerenin 
vasati Boy Şekil Emsali bulunmuş olur. Bu, meşcerenin hektarda vasa
ti kesit yüzeyi ile zarbedilirse meşcerenin hektardaki vasati hacınma in
tikal edilebilir. 

6. Arazi meylinin ölçülmesi 

J3u alet meyilierin ölçülmesinde gayet kolaylıkla kullanılmaktadır. 
Bu maksat için mesafe ölçmeye lüzum yoktur (Bitterlich, 1955a; Par
de, 1956). 

Meyil ölçerken 20 lik, 25lik veya 30 luk tanjant çizgileri kullanılır. 
Ölçme yapılırken göz yüksekliğinde hazırlanmış bir levhaya veya çubu
ğa ihtiyaç vardıL Meyli ölçülecek arazinin herhangi bir yerinde duru
larak bu levha ileriye gönderilir. Aletin pandülü serbest vaziyette iken 
levhanın göz yüksekliğindeki işaretine nişan alınır. Bu durumda tanjant 
çizgilerinden biri üzerindeki taksimat okunur. Böylece, okunan bu tak
simatla tanjant çizgisini ifade eden sayı arasındaki nisbet arazinin mey
lini vermiş olur. Mesela 20 lik tanjant çizgisinde okunan taksimat 2 ise 
arazinin meyil nisbeti 2/20 yani j{ 10 demektir. Hiç şüphesiz bu durum
da 25 lik tanjant çizgisi üzerinde 2.5 ve 30 luk tanjant çizgisi üzerinde 
3 taksimatları okunacaktır. 

7. Meşcere vasatİ boyunun ölçülmesi 

Bitterlich, Aynalı Relaskopu yukarıdaki 6 işi görebilmesi düşünce
siyle hazırlamıştır. Lakin bir Japon olan Taneo Hi:rata bu aletin meş
cere vasati boyunun ölçülmesinde de kullanılabilir olduğunu göstermiş

tir (Bitterlich, 1955b, 1956b, 1956c; Hirata, 1955). 

H Ölçmesi (Hirata Ölçmesi) adı verilen bu ölçmenin izahı güç değil
dir. Meseleyi Şekil 14 ile birlikte tetkik edelim (Bitterlich, 1956b). Bu 
şeklin sol tarafı Bitterlich Metoduyla yapılan ufki ölçmelerin yani ke
sit yüzeyi ölçmelerinin nazariyesine aittir. Sağ taraf ufki ölçmeleri şa
kuli şekilde mütalaa ettiğimiz takdirde hasıl olacak durumu göstermek-
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Şekil 14. Bitterlich Ölçmesi ile Hirata Ölçmesinin mukayeseli izahı 
Compared explanation of Bitterlich's Me-asurement with Hirata's Measurement 

1 
1 

1 

tedir. Buradaki şakuli B açısı, ufki aj2 açısına ve şakuli h yarı

çapı, ufki r yarıçapına tekabül etmektedir. Hattızatında h, B açı

sının üst kenarına değen ağaçların yüksekliğini göstermektedir. Bura
da tg B __ h/R olduğu ve O noktası etrafında 360° lik bir devir 
yapıldığında boyları B açısına değen ve bunu aşan ağaçların sayısının 
z ile ifade edildiği düşünülecek olursa hektardaki ağaç sayısı, metodun 
kesit yüzeyi münakaşası yapılırken anıatılana paralel olarak 

z. 10000 
ll= 

n R 2 

olur. Buradan elde edilecek R kıymeti h --- R.tg ~ formülünde yerine 
konulacak olursa meşcere vasati boyu metre cinsinden 

h = 1 00 . t g ~ . J z 
ll it 

(9) 

olarak meydana çıkar. 

Meşcere vasati boyunun ölçülmesinde kullanılan bu tarzın izahı da
ha basit bir şekilde de yapılabilir. Bunun için Şekil 15 in tetkiki fay
dalı olacaktır. Burada mutlak surette ayni h yüksekliğindeki ağaç-
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T 
h 

Şekil 15. :M:eşcere vasati boyunun ö1çü!mesi 
:M:easuring of average stand height 

lardan müteşekkil veya vasati boyu h olan bir meşcere tasavvJr ede
lim. O noktasında durup rasat için 13 şakuli açısını kullandığımız tak
dirde burada yine tg 13 = h/R münasebeti m.evcut clacaktır. Bu açıyı 
kullanarak 360° lik bir devir yaptığım1zı ve böylece hasıl olan R 
yarıçaplı tecrübe sahası içersinde yüksekliği açıya değen z adet
te ağaç saydığımızı düşünecek olursak bu ağaçların hektardaki mikta
rı n = z. ıoooo; Ic R2 olacak ve bu formül yardımıyla elde edilecek 
R değeri h = R. tg 13 formülünde yerine konulunca yine 9 numaralı 

formüle vasıl olunacaktır. 

Şayet burada tg 13 = \1 TC olarak kabul edilirse formül 

h = ıoo. \/ z/n (10) 
şeklini alır. Bu takdirde B açısı 60° 34' olur. Bazı hallerde 

h ıoo. y 2z/n (ll) 
formülü kullanılmaktadır ki bu durumda B açısı 68° ı5' dır. 

Meşcere vasati boyu ölçülürken ilkin hektardaki vasati gövde ade
dinin hesaplanması lazımdır. Bunun için, ı numaralı şerit kullanılmak 

suretiyle, iki yol takip edilebilir. Şöyle ki : 

a. Meşcere kesit yüzeyi ölçülürken ayni zamanda 1 numaralı şe
ritle sayılan ağaçlar teker teker kompaslanır. Kampaslanan ağaçların 

kesit tüzeyleri hesaplanır ve bunların yekunu, sayılan gövde adedine 
taksim edilerek vasati kesit yüzeyi bulunur. Aletle bulunan hektardaki 
meşcere kesit yüzeyi böylece hesaplanan vasati kesit yüzeyine bölün
rnek suretiyle hektardaki vasati gövde adedine intikal edilir. 

b. Relaskopla rasat edilirken ı numaralı şeritle sayılan ağaçlar 

kompaslanır ve ayrı ayrı kaydedilir. Bunlarm herbiri, şüphesiz, hektar
da ı m 2 kesit yüzeyini ifade eder. O itibarla kampaslanan her ağacın 
kesit yüzeyi hesaplanarak 1 m 2 bu adede bölünürse bu çaptaki ağaçların 
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hektardaki gövde adedi elde edilir. Bu şekilde bulunan gövde adetleri
nin toplamı ise meşcerenin hektardaki yekun gövde adedini vermiş olur. 

Arazide 'bu ölçm.eler yapıldıktan scnra yine meşcerenin ayni nokta
sında durularak 60° 34' lık bir şakuli açı tahtınc::_a bütün ağaçların tepe
sine rasat edilir. ıBu açı 25lik tanjant çizgisinde 44.3 veya kabaca 45 tak
simatma tekabül eder. Yani pandülü serbest bırakıp 25lik tanjant çiz
gisinde 45 taksimatını görerek, durulan nokta etrafında 360° lik bir de
vir yapmak lazımdır. Bu devir esnasında 45 taksimatma değen ve bu
nun üstünde kalan bütün ağaçlar sayılır. Arazinin meyilli olduğu hal
lerde herbir ağacın tepesine rasat yapmadan evvel ağacın Qibine bak
mak ve burada okunan sayıya 44.3 ü ilave etmek lazım gelmektedir. 
68° 15' lık açı 25lik tanjant ç1zgisinde 62.7 veya yuvarlak olarak 63 tak
simatma tekabül etmektedir. 

Bundan sonra 10 numaralı formül kullamlmak suretiyle meşcerenin 
vasati boyu hesaplanır. Burada n, hektardaki vasati gövCle adedi ve 
z, 60° 34' lık şakuli açıyla yapılan devir esnasında açının üst kenarına 
değen ve bunu aşcın ağaç sayısıdır. 

8. Meşcere hacmının ölçülmesi 

Aynalı Relaskop kullanılmak suretiyle meşcerenin hektardaki vasa
ti ağaç hacmının tayin edilmesi mümkündür. Lakin bu, direkt bir ölç
m2 değildir. Bazı kimseler meşcere hacmının vasıtalı bir şekilde ve çe
şitli yollardan tayini imkanlarını araştırm~şlardır. Buna ait izahat, il
gili bahsinde verilecektir. 



III. MUHTELİF KİlVISELER TARAFINDAN YAPlLMlŞ 

BULUNAN ÇALIŞMALAR 

1. lVIeşeere kesit yiizeyinin bulunması 

Meşcerenin kesit yüzeyinin tayini hususundaki denemelerin bir kıs
mı Bitterlich'in ilk basit aletiyle, bir kısmı Aynalı Relaskopla yapıl
mıştır. 

Metodun sıhhat derecesine ait çalışmalardan biri Prof. Krenn (Pro
dan, 1953) e aittir. Prof. Krenn, Freiburg yakınlarında 100 yaşındaki bir 
meşe meşceresinde kesit yüzeyinin tayinine ait hata miktarını araştır

mıştır. Bu maksatla aldığı 30 m yarıçaplı daire içersindeki bütün ağaç
ları 1.30 yüksekliğinden kompaslamıştır. Vüs'ati 0.283 hektar olan tec
rübe sahası içersindeki 71 adet - ki bunlar 30 cm ile 55 cm çapları ara
sındadır- ağacın <;!,: 100 komposlama neticesine göre hektardaki vasati 
kesit yüzeyi 35.4 m 2 olarak bulunmuştur. a/b nisbeti 1/50 olan herhan
gi bir nişangah tertibatiyle ayni saha içersinde ölçmeler yaptığımızı dü
şünürsek sayılacak ağaçların Görüş Açısına teğet olan ağaçlardan iba
ret bulunacağı tabiidir. Bu ağaçlardan herbirinin, tecrübe sahasının mer
kezine en çok R - 50d kadar uzak olacağı hususu nazarı itibare alına
rak saha içersine dağılmış bulunan muhtelif çaplı 71 ağaçtan ancak 38 
adedinin Bitterlich Metoduna göre sayılması gerektiği anlaşılmıştır. Ya
ni hektardaki kesit yüzeyi 38.0 m~ olarak elde edilmiştir. Buna göre ya
pılan hata 

38.0 35.4 = 2.6 m~ 

2.6/38.0 = 0.068 - % 6.8 

olarak bulunmuştur. 

Krenn, azami çapı 37 cm yi geçmeyen ferahlandırma çağındaki bir 
meşcerede yapmış olduğu diğer bir çalışmada kesit yüzeyi hata nisbeti
ni % 11.5 olarak bulmuştur. 

Prodan (1953) ın Bonndorf/Schw. civarındaki 8 cm- 26 cm çaplı genç 
bir ladin meşceresinde ayni tarzda yaptığı denemelerde hakiki meşcere 
kesit yüzeyi 43.2 m 2/ha ve Açı Metoduyla bulunan kesit yüzeyi 43.0 m 2/ha 
olarak tezahur etmiştir. Prodan'ın ifadesine göre genç bir meşcerede elde 
edilen az farklı bu netice literatürdeki hakikatıere uymamaktadır. Zira 
küçük çaplı ağaçlardan müteşekkil meşcerelerde daha fazla hata yapı
lacağı ileri sürülmektedir. 
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Prodan (1953) ın bilahare yapmış olduğu bir çalışma, daha entere
sandır. Bu zat merkezleri ayni, kenarları paralel ve kenarlar arasındaki 
aralık 4 metre olan 5 asli kareli bir tecrübe sahası tasavvur ediyor (Şe
kil 16). En içteki asli karenin eb'adını 4 m X 4 m olarak alıyor ve herbir 

Şekil 16. Prodan'ın sistematik olarak tevzi edUmiş ağaçları 
Systematically distributed trees of Prodan 

karenin kenarları üzerinde, 4 er metre arayla tevzi edilmiş ağaçlar bu
lunduğunu kabul ediyor. Hiç şüphesiz böylece, 40 m X 40 m eb'adındaki 
tecrübe sahasının içersine, dış karenin kenarları da dahil olmak üzere sis
tematik olarak 100 ağaç dağıtılmış oluyor. Asli karelerden en küçüğünün 
köşeleri bir daire üzerindedir. Bu daireyi takip eden büyüklükteki daire 
ise ikinci asli karenin kenarlarında bulunan 8 noktadan geçer. Böylece de
vam edildiği takdirde bu 100 noktanın ayni merkezli 14 dairenin çevresi 
üzerinde bulundukları görülür. 

Bundan sonra Prodan (1953), a/b=l/50 nisbeti tahtında Açı Metodu 
ile ölçmeler yaptığını düşünüyor. Bu takdirde herbir dairenin, muhiti üze
rinde bulunan ağaçların sayılabilmesi için hangi çaplarda olmaları lazım 
geldiğini hesaplıyor ve bunları bir cetvel halinde gösteriyor. Buna göre 
bilfarz ilk dairenin üzerindeki 4 ağaçın çapı 5.6 cm, ikinci dairenin üze
rindeki 8 ağacın çapı 12.7 cm olmalıdır. Prodan bilahare aşağıdaki dört 
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muhtelif hususu nazarı itibare alarak ayrı ayrı hata nisbetlerini hesap
lıyor. 

a. Mevcut bütün ağaçların 1.30 çapları 30 cm kabul edilirse hektar
daki kesit yüzeyi 44.2 m 2 olacaktır. Bu takdirde sayılabilecek ağaçların 
adedi, bazı ağaçların sayılabilmeleri için 30 cm den fazla bir çapa sahip 
bulunmaları gerektiği halde böyle olmamaları dolayısiyle, 44 tür. Yani 
Açı Metodu hektarda 44.0 m 2 kesit yüzeyi verecektir. Bu durumda hata 
nisbeti % - 0.45 olacaktır. 

b. En içteki asli kareden başlayarak birinci karenin üzerindeki bü
tün ağaçların 25 cm, ikinci karenin üzerindeki bütün ağaçların 35 cm ve 
ilah çaplarda olduğu kabul edilirse hektardaki kesit yüzeyi 45.5 m 2 ola
caktır. Bu halde Bitterlich Metoduyla sayılabilecek ağaç adedi 56 ve do
layısiyle hektarda kesit yüzeyi 56.0 m 2 değerini alacaktır. Böylece yapılan 
hata nisbeti ise % 19 olarak bulunacaktır. 

c. En içteki asli kareden başlayarak birinci karenin üzerindeki bü
tün ağaçların 35 cm, ikinci karenin üzerindeki bütün ağaçların 25 cm ve 
ilah çaplarda olduğu kabul edilirse hektardaki kesit yüzeyi yine 45.5 m 2 

olarak kalacaktır. Lakin bu durumda Açı Metoduyla sayılabilecek ağaç 
adedi 36 ve buna göre kesit yüzeyi 36.0 m 2 olacaktır. Bu vaziyette husule 
gelecek hata nisbeti % - 21 dir. 

d. Yine meşcere orta çapı 30 cm kalmak üzere, en içteki kareden 
başlayarak ağaçların yarısının 25 cm, yarısının 35 cm ve bunu takip eden 
karedeki ağaçların yine yarısının 25 cm, yarısının 35 cm ve ilah çaplarda 
olduğu kabul edilirse hektardaki kesit yüzeyi bu defa da 45.5 m 2 buluna
c-aktır. Bu vaziyette Bitterlich Metodunun sayabiieceği ağaç adedi 46 ve 
vereceği meşcere kesit yüzeyi 46.0 m2 olacaktır. Buna göre yapılan hata 
nisbeti % 1.1 olarak elde edilecektir. 

Bunlardan başka Prodan (1953) biri bir seçme ormanında ve diğeri 
ayni - yaşlı bir ormanda ayrı ayrı olarak yaptığı % 100 ölçmeleri ve me
todun nazariyesini mukayeseli bir şekilde kullanarak, elde ettiği neticele
rin hakiki değerlere çok yakın olduğunu göstermiştir. Bu zata göre, pra
tikte tamamen homojen meşcerelere rastlanması mümkün olmayacağı ci
hetle müteaddit durak noktalarında ölçmeler yapmak iyi neticeler vere
cektir. Maamafih Prodan (1953), Görüş Açısına teğet olan ağaçların sa
yılması güçlüğünden mütevellit hataları % + 4, meşcerenin gayri müte
canisliğinden husule gelen hataları '% +8, ağaçların yekdiğerini örtme
sinden doğan hataları % + 2 olarak kabul etmekte ve meşcere kesit yü
zeyi ölçmelerinde husule gelecek hata miktarını, bunların muhassalası 

şeklinde % + 9- 10 olarak vermektedir. 
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Güde (1955) yaptığı çalışmalara ve Bitterlich Metodunun sıhhat dere
cesinin neye göre değiştiğine ve nasıl tayin edileceğine dair aşağıdaki 

izahatı vermektedir : 

«Tecrübe sahalarının subjektif olarak keyfi bir sisteme göre inti
habı halinde aslolan sistematik metoda uyan tevzi şeklinden uzaklaşıl
mış olur. Sistematik metodla tevzi şeklinden maksat, kare köşelerinin nok
talanmasiyle meydana getirilen bir tecrübe sahaları ağıdır. İki nokta ara
sındaki mesafe normal olarak 50 m- 100 m olmalıdır. Tecrübe sahaları 
adedi 10 dan aşağı olmamalıdır. Mezkur satalar meşcere mütecanisliği
ni karakterize edecek adette bulunmalıdır. Tecrübe sahaları adedinin 
fazla olması da neticeye uzaklaştırıcı tesir yapar. Bir meşcerenin vüs'ati 
büyüdükçe meşcere gayri mütecanisliği ve dolayısiyle Değişme Emsali 
(Variationskoeffizient) de artacaktır. Değişme Emsalini tayin etmeden 
tecrübe sahaları adedini Faust kaidesine göre hesaplamak mümkündür. 
Bu kaideye göre ilk hektar için 4 ve müteakip her hektar için 2 tecrübe 
sahası alınmalıdır. Mesela 6 hektarlık bir meşcere için 14 tecrübe sahası 
almak lazım gelecektir. Normal bir sahaya göre tecrübe sahalarının bir
birinden olan uzaklıklarını tesbit için V F /n formülünden istifade edi
lir. Burada F, m 2 olarak sahanın vüs'atini, n ise alınması icap eden 
tecrübe noktaları adedini ifade eder. Anormal olan hallerde ve mesela 
dar ve uzun sahalarda bu formül iyi netice vermez. Böylece bulunup ka
ğıt üzerine tersim edilen tecrübe sahaları bilahare Bezart puslası ve Re
laskop yardımıyla arazide işaretlenir. 

Matematik - İstatistik metodlarına göre her tecrübe için bir Standart 
Hata (Standard Error) hesaplanmalıdır. Bu hatanın büyüklüğü Standart 
Ayrılış (Standard Deviation) la ilgilidir. Standart Hata 

S= s 

V il 
dır. Standart Ayrılış ise 

s = j/Z(y-y)2 
n- ı 

{Gauss Formülü) 

s = (Eckert Formülü) 

dır. Bu formüllerdeki n tecrübe sahaları adedini, y herbir tecrübe 

sahasının hektardaki kesit yüzeyini, y tecrübe sahalarının hektardaki 
kesit yüzeylerinin aritmetik ortalamasını göstermektedir. Ormancılıkta 

2 Standart Ayrılışla yani % 95 doğruluk ihtimaliyle çalışmak maksada 
kafi gelmektedir ıı. 
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Grosenbaugh (1952) kesit yüzeyinin hesaplanmasına ait sıhhat dere
cesinin, herbir tecrübe sahasında tesbit edilen gövde sayıları arasındaki 
inhiraf miktarına bağlı olduğunu söylemektedir. Bu zata göre, tecrübe 
sahaları random olarak alındığı takdirde Standart Hata 

SE= 
SD 

v11 
ve bu formülde 

l
t 5' x 2- (2:x) 2 

SD =1\.J ..._, n -l n 

(12) 

(13) 

dir. Burada n, tecrübe sahalan adedini ve x, herbir tecrübe sahasın
da sayılan ağaç miktarını göstermektedir. Bu şekilde bulunan hata mik
tarının vasatiden olan inhirafı ise, 1 Standart Ayrılışa göre, 

..J;x -
--+SE n 

olacaktır. Ağaç adedi olarak hesaplanan Standart Hata, a/b = 1/50 mü
nasebetini havi bir alet kullanıldığı takdirde kesit yüzeyi olarak metrekare 
cinsinden ifade edilmiş olur. 

2. Meşcere hacmının bulunması 

Bitterlich Metoduyla meşcere hacmının tayini direkt olarak yapıla
rnamakla beraber muhtelif kimseler bunun vasıtalı şekilde hesaplanma
sına çalışmışlardır. 

Bu çalışmalardan biri Grosenbaugh (1952) tarafından yapılmıştır. 

Bu zat hesaplamalarda, bir meşcerenin hektardaki hacmi ile hektardaki 
kesit yüzeyi arasında mevcut bulunan münasebetten faydalanıyor. Şöy-

leki: 

a. Aletle ölçme yapmadan evvel, herhangi bir karakterdeki meş
cerenin içersinde mevcut her çap ve boydaki ağaçların hacimleri, kesit 
yüzeylerine bölünmek suretiyle bu ağaçlar için u gibi birer nisbet bu
lunuyor. Veya bu nisbetler, hazırlanmış cetvellerden alınıyor. Bu nisbet
ler ayni zamanda, her çap ve boy için, Boy Şekil Emsali (formhöhe) dir. 

b. Aletle ölçme yapılırken meşcere için vasati u nisbeti tahmin 
veya müteaddit ağaçlarda çap ve boy ölçmeleri yapılarak bunlara ait 
olan u kıymetlerinin vasatilerini almak suretiyle tayin ediliyor. 
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c. Bir kaç noktada aletle ölçme yapılarak meşcerenin hektardaki or
talama kesit yüzeyi G bulunuyor. 

d. Böylece bulunan kesit yüzeyi, u yani meşcerede 1 m 2 kesit 
yüzeyine tekabül eden ağaç hacmi ile zarbedilerek meşcerenin hektar
daki hacınma vasıl olunuyor. 

Prodan (1953) da meşcere hacmının tayini hususunda bazı çalışmalar 
yapmıştır. Prodan meşcere hacınma vasıl olmak için 

a. Relaskopla hektardaki meşcere kesit yüzeyini hesaplıyor, 

b. Tahmin etmek veya tecrübe sahalarındaki ağaçlardan bazıların
da ölçmeler yapmak suretiyle meşcere orta çapını ve meşcere orta bo
yunu buluyor, 

c. Krenn'in, 5 mühim ağaç nevı ıçın meşcere orta çapına ve azami 
ve asgari boylara göre tanzim etmiş bulunduğu Boy Şekil Emsali (form
höhe) tablosundan faydalanarak ölçme yapılan meşcereye ait Boy Şekil 
Emsalini çıkarıyor ve 

d. Bu şekilde bulduğu Boy Şekil Emsali ile meşcere kesit yüzeyini 
zarbetmek suretiyle hektardaki meşcere hacınma intikal ediyor. 

Prodan (1953) ayni zamanda, böylece hesaplanan meşcere hacmının, 
ayni - yaşlı bir meşcerede çalışıldığı takdirde çap kademelerine de kolay
ca tevzi edilebileceğini söylemektedir. Zira orta çapı ile belli böyle bir 
meşcerede çap kademelerini teşkil eden ağaçların kendi aralarında bir 
dağılma nisbetleri vardır ve bu bazı cetvellerle tesbit edilmiş vaziyettedir. 

Avery (1955) bu mevzuda Amerika Birleşik Devletlerinin Arkansas 
Eyaletinde basit nişangah aletini kullanarak bazı ölçmeler yapmıştır. 

Avery herbiri 40 acre (16 ha) lik 2 saha tefrik ederek bunlar içersinde 20 
şer tecrübe sahası almıştır. Tecrübe sahalarını kuzey- güney ve doğu- batı 

istikametlerindeki 4 hat üzerine sistematik olarak 5 er 5 er tevzi etmiş
tir. Önce her tecrübe sahasında 7o 100 ölçme yaparak 9.6 inch ve yuka
rısı çapındaki bütün ağaçları boylarına göre (2) kaydetmiştir. Aletle, 
tecrübe sahalarındaki 10 inch ve yukarısı çapları haiz ağaçları saymış 
ve ağaçlar sayılırken çaplarını ölçmeyip yalnız boylarını zikretmekle 
iktifa etmiştir. Sonra her boydaki bir ağacın ortalama hacmını o ağacın 
ortalama kesit yüzeyine bölmek suretiyle Hacim Faktörü adını verdiği 
bir nisbet bulmuştur. Bu, Boy Şekil Emsali demektir. Böylece bulunan 
muhtelif Hacim Faktörleri ile her boy sınıfına isabet etmiş olan hektar
daki ağaç adetlerinin tekabül ettiği hektardaki kesit yüzeylerini zarbet-

(2) Daha doğru bir ifadeyle, 16 ft uzunluğunda kaç tomruk verdiğine göre. 
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rnek suretiyle meşcere hacmını hesaplamıştır. Ayrıca her hat üzerinde
ki her 5 tecrübe sahasına göre hesaplanan meşcere hacımlarını % 100 
ölçme neticeleriyle mukayese ederek birinci 40 acre lik sahada kuzey- gü
ney ve doğu- batı istikametindeki ölçmeler için sırayla %- 2.0, %- 8.5, 
% 16.4, '% + 8.6 ve ikinci 40 acrelik sahada % - 5.8, % - 10.6, % + 3.2, 
% + 20.0 nisbetlerinde inhiraflar husule geldiğini tesbit etmiştir. 

Toker (1955) Bolunun Aladağ ormanlarında meşcere hacmının ta
yini ile ilgili bir çalışmada bulunmuştur. Toker bu çalışmasını orta ya
şı 90, hakim çap sınıfı 3 (36 cm- 50 cm) olan bir saf sarıçam meşcere
sinde basit nişangah tertibatiyle yapmıştır. Bu maksatla meşcerede bir 
hektarlık bir tecrübe sahası alınmış ve bunun içersindeki bütün ağaç
lar kompaslanmıştır. Ayrıca bir kısım ağaçlar kesilmek suretiyle meş
cerenin vasati Göğüs Yüksekliği Şekil Emsali f ve meşcere orta bo
yu hesaplanmıştır. Bundan sonra aletle meşcere kesit yüzeyi ölçülmüş
tür. Bulunan bu kesit yüzeyi, f ve meşcere orta boyu ile zarbedile
rek meşcerenin hacmi 398.640 m 3 olarak elde edilmiştir. Ayrıca, ağaç ha
cım cetvellerini kullanmak suretiyle hesaplanan meşcere hacmıyla bu 
netice mukayese edilerek hatanın '% + 1 kadar olduğu görülmüştür. 

Diğer bir çalışma Relaskopla, Güde (1955) tarafından yapılmıştır. 

Güde, tecrübe sahalarını meşcere içersine sistematik olarak tevzi ettik
ten sonra meşcere hacmının tayini hususunda aşağıdaki tarzda hareket 
etmektedir : 

a. Her tecrübe sahasındaki her ağaç nevinde ölçmeler yaparak ve
ya Wanner'in ilgili tablolarını kullanarak meşcere aritmetik kesit yüze
yi orta ağacını buluyor. 

b. Her ağaç nevine ait olup o ağaç nevinin orta ağacına yakın çap
ları ihtiva eden bazı ağaçlarda çap ve boy ölçmeleri yapmak suretiyle 
her ağaç nevinin orta boyunu elde edecek elementleri toph.ıyor ve bu 
şekilde ölçülmüş bulunan çap ve boyları grafik halinde noktalayarak 
veya Loetsch'un tanzim ettiği tablolara müracaat ederek o ağaç nevinin 
orta çapına uyan orta boyunu buluyor. 

c. Şekil Emsali tablolarmdan veya Spieker-Laer'in grafiklerinden 
faydalanarak her ağaç nevi için, orta çapa ve orta boya uyan Şekil Em
salini alıyor. 

d. Relaskopla ölçme yaparken ağaç nevilerini de zikretmek sure
tiyle her ağaç nevinin hektardaki kesit yüzeyini hesaplıyor. 

e. Böylece her ağaç nevi için bulunan orta boy ve Şekil Emsali ile 
hektardaki meşcere kesit yüzeyini zarbetmek suretiyle her ağaç nevinin 
hektardaki hacınma vasıl oluyor. 
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Relaskopla meşcere hacmının tayini hususunda Bitterlich (1956a, 
1956b) bambaşka bir ölçme sistemi tavsiye etmektedir. Bitterlich meş
cere hacmının hesaplanması metodunda Hirata Ölçmesinden de faydalan
dığı cihetle buna Kombine Ölçme veya B-H Ölçmes-i (Bitterlich-Hirata 
Ölçmesi) adını vermektedir. Bu şekildeki hacım tayininin esasını, meş
cerede mevcut bulunan ağaçların muayyen bir yüksekliğe kadar olan kı
sımlarının hacımlarını seksiyonlar halinde ve mütebaki kısmının hacmı
m bir koni olarak hesaplamak teşkil etmektedir. Hiç şüphesiz bu durum
da her seksiyonun hektardaki kesit yüzeyinin bilinmesine ihtiyaç vardır. 
Aynı zamanda meşcere orta boyunun veya diğer bir ifadeyle meşcere or
ta ağacı boyunun ölçülmüş olması lazımdır. Arzu edilen her seksiyana 
ait orta kesit yüzeyinin kolaylıkla tayin edilebilmesine rağmen sıhhatli 
ölçmeler ancak meşcere orta boyunun 0.5-0.7 si yüksekliğine kadar ya
pılabilmektedir. Bitterlich bu hududa B Limit adını vermektedir. Bu zat 
meşcere hacmının nasıl hesaplanacağı hususunu aşağıdaki misalle anlat
maktadır (Bitterlich, 1956b). 

1. Durak noktaları adedi hesaplanır ve bunlar pusla yardımıyla ve 
adımıayarak araziye kare köşeleri şeklinde geçirilir. Tecrübe sahaları, 

hektar olarak ifade edilen meşcere vüs'atinin karekökünün 8 misli olma
lıdır. Tecrübe sahalarının yarım daire olarak ölçilieceği hallerde bu mik

tarın 2 misli alınır. 

2. Kesit yüzeyinin ölçülmesinde kullanılacak şerit veya bantlar ve
ya bunların kombinasyonları tayin edilir. Kısa görüş mesafesi ile çalış
mayı temin maksadiyle bunun 1 numaralı şerit ve 4 küçük bant kombi
nasyonu olması muvafıktır. Meşcere vasati boyunun ölçülmesinde 68° 15' 
lık açı kullanılır. 

3. Her durak noktasında saat ibresi istikametinde ölçmeler yapılır 
ve bunlar misal olarak iki durak noktasını ihtiva eden Cetvel 4 de görül
düğü şekilde kaydedilir. Ölçmelerin yarım veya tam oldukları zikredilir. 
Cetveldeki sütunlara kaydedilecek hususlar aşağıda göserildiği gibidir. 

Birinci sütun: Herhangi bir İstikametten başlayıp tekrar o istika
mete gelinceye kadar gerek B Metoduyla ve gerekse H Metoduyla sa
yılan ağaçlara verilecek sıra numarası. 

İkinci sütun : Sayılan ağaçların nevi, gövde kalite sınıfları (A, B, 
C) ve taç sınıfları (a, b). 

Üçüncü sütun : 68° 15'lık şakuli açının üst kenarına veya 25 lik tan
jant çizgisindeki 63 taksimatma değen veya aşan ağaçlar z ve bu ağaç
ların kampaslamak suretiyle cm olarak tesbit edilen 1.30 çapları. 
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Cetvel 4. Meşcere hacmının bulunınasında B - H Ölçmelerinin kaydına 
mahsus cetvel 

Record of B -H 1.\<Ieasurements for calculatlng stand volume 

ı 2 3 4 s 6 7 
dm2 adet cm cm number m 

Tecrübe sahası No. 23 • 1/1 

Sample plot No. 23. 1/1 

ı La din B b 3S 10 32 s 1.60 
2 La din B a 47 ı7 14 70+ ıs + 
3 La din Cb 34 

.f. Köknar Aa 40 13 17 70+ ıs + 
5 La din B a 38 ll 34 9 3.06 
6 La din B b 27 6 24 20 4.80 
7 Ladin Ca 49 19 41 18 7.38 
8 Köknar B b 21 

9 La din B a 45 ı6 22 70+ ıs + 

Tecrübe sahası No. 24, l/l 

Sample plot No. 24, 1/1 

ı La din B a S4 23 40 2S 1().00 

2 Ladin Aa 49 19 12 70+ ıs + 

3 Köknar c b 23 4 2l lO 2.10 

4 La din Aa 44 

5 La din Cb 33 9 26 23 S.98 

6 La din Aa 48 18 28 S2 14.56 

7 La din B b 37 ll 3S 4 1. 40 

8 La din B a 35 lO ll 70+ 15 + 

Dördüncü sütun: ı numaralı şerit ve 4 küçük bant kombinasyonu 
ile ufki vaziyette sayılan ağaçların 1.30 m deki dm2 cinsinden kesit yü
zeyleri. 

Beqinci sütun: ı numaralı şerit ve 4 küçük bant kombinasyonu ile 
ufki vaziyette ölçme yapılırken bu kombinasyona ait a açısına teğet 

olan veya bu açıdan taşan ağaçların açıya teğet olduğu yer (Bitterlich'in 
tabiriyle Örtme Noktası, Deckpunkt) deki ve ağaç ile ölçücü arasında 

mevcut bulunan mesafenin ı/25 ini almak suretiyle hesaplanan (3) vey::ı. 

(3) Zira ı numaralı şerit ve 4 küçük bant kombinasyonunda a/b = d/R = l/:l5 
dir (Cetvel 3) . 



bir taksimatlı lata üzerinde mezkur kombinasyonla ölçülen çapları (Şe

kil ı 7). 

Örtme Noktası -
Covering Point 

--i21cmf-
ı ' 
ı 
ı 

ı 

Şekli 17. örtme Noktası, örtme Noldası Çapı, Örtme 
Noktası Yüksekliği 

Covering· Point, Covering Point Diameter, 
Covering Point Height 

Altıncı sütun : ı numaralı şerit ve 4 küçük bant kombinasyonu ge
nişliğinin ağacı ihata ettiği yer (Örtme Noktası) yüksekliğinin, ağacın ke
sildiği noktadan (yerden takriben 20 cm) itibaren, mezkur korobinasyon 
genişliğinin kaç misli olduğu ( 4). Bunun 70 den fazla olduğu hallerde, 
ağacın ölçücüye çok yakın bulunması dolayısiyle, 70 in üstünde kalan kı
sımların görülmesi ve sayılması mümkün değildir. Bu takdirde bu ölçme, 
sütuna 70 + şeklinde geçirilir. 

Yedinci sütun: Örtme Noktası Yüksekliği yani beşinci sütunla al
tıncı sütunun hasılızarbı veya altıncı sütunun 70 + gösterildiği hallerde 
yükseklik ı5 metreden fazla olacağı cihetle ı5 +· 

4. Hektardaki ağaç adedi n bulunur. Bunun 
sütundaki kayıtlardan faydalanılır. Önce hektardaki 

için dördüncü 
meşcere kesit 

. (4). Bu, Relaskopu 90° sola çevirmek ve· ağacın dibinden yukarısına doğru :iaY
mak suretiyle bulunur. 
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yüzeyi ve sonra bir ağacın ortalama kesit yüzeyi hesaplanır ve bun
lar yardımıyla hektardaki ağaç adedine vasıl olunur. Misalimizde bu, 
28 m 2 /13.29 dm2 = 211 adettir. Bitterlich bu hesabın, her çaptaki ağaçlar 
için ayrı ayrı adetler bulmak ve bunların yekununu almak suretiyle ya
pılmasının daha sıhhatli neticeler vereceğini söylemektedir ( 5). 

5. Sonra h = 100. V 2z/n formülü yardımıyla meşcere orta boyu 
hesaplanır. Misalimizde bu 100. V 17/211 = 28.38 m dir. 

---· -----"I-

11 
.1 

25m m3/ha 
ç; 

co 
(V! 

20m 
.;..:. 

44.6 
\ 

m'Vha \ 

1. 

15m l 10 J 
1 ' 11 12 

12 12 
12 12 
12 12 

lO m 13 12.5 
13.5 

1 
14 

ı 14 14 
l 16 \ 15 
L 16 J 16 

5m 1 18· \ 17 ., 
20 \ 19 

1 22 \ 21 
1 24 \ 23 

30 m----L 28 '- .... 56--
':./·O ..... 

298.6 m'/ ha 
Şekil 18. Meşcere hacmının seksiyon l>esit yüzeyleri ve 

ağacın konik ncn vasıtasiyle hesabı 

Calculatlon of stand volınne by basal areas of sections, 
and conical end of the trees 

(5) Bltterlich, W. 1956. Beiblatt zum Sonderdruck Fortschritte der Relaskop
messung (Vervielfaeltigtes manuskript). ıs. 
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6. Bulunan bu h yüksekliğinin 15 m lik kısmına kadar, meşcere
nin seksiyonlar halinde hacmı hesaplanır ve bunlar toplanarak meşcere
nin 15 m yüksekliğe kadar olan kısmının yekCı.n hacınma vasıl olunur 
(Şekil 18). Ağaçlarm kesildikleri yer, yerden 'itibaren 20 cm alduğuna 
göre 1.30 da ölçülen kesit yüzeyi ilk 2 m lik seksiyonun orta kesit yüzeyi 
olarak kabul edilebilir. Bu takdirde bu kesit yüzeyi hektarda 28 ID2 ve 
bu seksiyonun hacmı hektarda 56 m 3 tür. Kesim satlımdan 2 m yüksekliğe 
vasıl oluncayakadar 1.40 m ve 1.60 m Örtme Noktası Yüksekliğinde 2 ağaç 
ekarte edileceğinden 2 m de kesit yüzeyi 24 m 2 /ha olacaktır. Bu, 3 m 
Örtme Noktası Yüksekliğinde 22 m"/ha dır. Zira burada sadece ll adet 
ağaç mevcuttur. Demek oluyor ki 2 m ile 3 m Örtme Noktası Yüksekliği 
arasındaki 1 m lik seksiyonun orta k.esit yüzeyi hektarda 23 m 2 ve bu sek
siyonun hacmi hektarda 23 m 3 dür. Böylece 15 m ye kadar devam edilmek 
suretiyle seksiyon hacimlerinin hesabı yapıhr. Bu, yekün olarak 
254.0 m 3/ha dır. 

7. Meşcerenin B Limit ten sonraki kısmının hacmi bir koni 
şeklinde mütalaa edilmek suretiyle bulunur. M i s a 1 i m iz d e bu, 
(28.38- 15.00) 10/3 = 44.6 m3 /ha dır. 

8. Ayrı ayrı hesaplanan bu iki hacım yekdiğerine eklenmek sure
tiyle n:eşcerenin hektardaki hacmı elde edilir. Yukarıdaki misalde bu, 
298.6 m 3 dür. 

ıBitterlich, Sutter ile birlikte buna mürnasil bir çalışmayı Avustur
yada yapmıştır (Bitterlich, 1956a). 



IV. ÇAMKORU VE BÜYÜKDÜZ TECRÜBE ORMANLARlNDA 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

A. Tecrübe mahalleri hakkında bilgi. 

Aynalı Relaskopun ve Bitterlich Metodunun denenınesi düşüncesiyle 
Çamkoru Tecrübe Ormanı ile Büyükdüz Tecrübe Ormanında bazı ölçme
ler yapılmıştır. Bu maksat için ilkin Çamkoru Tecrübe Ormanının 13 
numaralı bölmesinde ı hektar vüs'atinde bir saha alınmıştır. Bu saha, 
ekseriyetini sarıçam teşkil eden sarıçam karaçam karışık meşceresi ha
lindedir. Arazinin meyli muhtelif olup ı% ı ile % 50 arasında değişmek

tedir. Meşcereyi teşkil eden ağaçların çap dağılışı 8 cm den 53 cm ye ka
dardır. Adet itibariyle ekseriyet ı2 cm ile 30 cm arasına isabet etmek-

tedir. Bütün saha içersinde 606 adet ağaç mevcuttur (Şekil 19). Ayni 

Şekil 19. Çamkoru Tecrübe Ormanındaki 
çalışma salıası 

l!!amphı area. in Çamkoru :&esearch Forest 
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maksat için bilahare Büyükdüz Tecrübe Ormanının 3 numaralı bölme
sinde 9.37 hektar vüs'atinde bir saha tefrik edilmiştir. Bölmenin bu kıs
mı, adeden % 70 den fazlası köknar olmak üzere köknar + kayın + sarı
çarn karışık meşceresidir. Sahanın meyli % 5 ile % 90 arasında muhte
liftir. Meşcere 8 cm- 85 cm çaplı ağaçlardan müteşekkildir. Ağaçlar 

20 cm ile 40 cm arasında toplanmış vaziyettedir. Bütün sahada 4736 adet 
ağaç mevcuttur (Şekil 20). 

Şekil 20. Büyükdüz Tecrübe Ormanındaki ~.alışma sahası 
(27 numaralı durak noktası) 

Sample area in Büyükdüz Rese.arch Forest 
(Standing point No. 27) 

Çamkoru Tecrübe Ormanında 1956 yılı Eylül ayında ve Büyükdüz 
Tecrübe Ormanında 1957 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında dikkatli ve 
hassas bir şekilde yapılan ölçmeler ve alınan neticeler aşağıda izah edil
miştir. Bu ölçmelerden bazılarının hakiki değerden pek fazla miktarda 
inhiraf ettiği görülecektir. Bunda, daha sonra izah edilecek umumi se
beplerle birlikte aleti ilk defa kullanmış olmaktan mütevellit hataların 
da tesiri mevcuttur. 

B. Yapılan çalışmalar ve sıhlıat dereceleri 

1. Meşcere kesit yüzeyi ölçmeleri 

Çamkoru. İlkin tecrübe sahasının 9 muhtelif yerinde durularak 
1 numaralı şerit ile ölçmeler yapılmıştır. Bunlardan elde edilen netice-
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ler Cetvel 5 de gösterilmiştir. 7 nci durak noktasında 2 numaralı şerit 

ile de ölçme yapılmış ve ı 7 ağaç sayılmıştır. ı numaralı şerit ile yapılan 
ölçmelerin doğrudan doğruya kendileri metrekare olarak hektardaki 
kesit yüzeyini verdiğine göre bunların vasatisi 34.ı666 m~ olarak elde 
edilmiştir. Sonra sahadaki bütün ağaçlar 0.5 cm çap kademelerine göre 
kompaslanmıştır. Bunların kıymetlendirilmesiyle hektardaki kesit yü~ 
zeyinin 28.3008 m2 olduğu görülmüştür. Buna göre aletle yapılan ölç~ 
meler neticesi, hakiki kesit yüzeyinden 5.8658 m 2 veya % + 20.7 inhiraf 
etmiş demektir. En yakın ölçme 2 defa tekrarlanan 3ı m2 ye en uzak 
ölçme 40.5 m 2 dir. Meşcere kesit yüzeyine ait Standart Hata ı2 ve 13 
numaralı formüllerden faydalanılarak hesaplanmış ve ı Standart Ayrı
lışa göre SE= 1.0033 m 2 /ha veya 34.ı666 nın % + 2.94 ü olarak bulun·· 
muştur. ı numaralı şerit kullanılantk hektardaki kesit yüzeyinin tayini 
için sarfedilen zaman ortalama ıo dakikadır. 

Büyükdüz. Buradaki tecrübe sahasının 50 muhtelif yerinde Relas
kopla ölçmeler yapılmıştır. Durak noktalarının bir kısmı, karelerin köşe 
noktalarına isabet edecek şekilde 30 ar metre ara ile alınmıştır. Bu nok
talarda durularak yapılan ölçmelerde ekseriya ı numaralı şerit ve ba
zan 2 numaralı şerit, ve 2 küçük bant kullanılmıştır. 50 durak noktasın
da, bazılarında çift ölçme olmak üzere 58 ölçme yapılmıştır. Relaskopla 
yapılan saymalardan elde edilen neticeler Cetvel 5 de gösterilmiştir. 

Tecrübe sahası daha önce 0.5 cm lik çaplara göre ve 8 cm den başlamak 
üzere tamamen kampaslanmış ve hektarda kesit yüzeyi 26.2854 m 2 ola
rak elde edilmiştir. 50 noktada ı numaralı şeritle yapılan 45 adet, 2 küçük 
bantla yapılan 4 adet ve 2 numaralı şeritle yapılan ı adet - ki cem'an 
50 adet - ölçme neticesine göre hektardaki kesit yüzeyi 28.5960 m2 dir. 
Yalnız ı numaralı şeritle 47 durak noktasında yapılan ölçmelere göre 
hektarcia kesit yüzeyi 29.7659 m 2 olarak çıkmıştır. 50 noktada yapılan 50 
ölçme vasatisi ile hakiki kesit yüzeyi mukayese edildiği takdirde inhira
fın + 2.3ı06 m2 veya % + 8.8 olduğu görülür. Şayet Bitterlich (ı955b, 

ı956b) in tavsiyesi üzerine bu saha içersinde 24 (= 8 v 9.37) durak nok
tası alınmış olsaydı ve bunlar tesadüfi (random) şekilde ı, 2, 6, 9, ı5, ı6, 

ı8, 20, 2ı, 22, 23, 26, 29, 3ı, 33, 34, 35, 36, 38, 4ı, 42, 43, 46, 49 numaralı 
noktalar olarak seçilmiş bulunsaydı hektarcia kesit yüzeyi 27.0333 m2 ve 
bunun hakiki değerden inhirafı + 0.7479 m 2 veya % + 2.8 olacaktı. Ölç
meler içersinde hakiki değere en yakın olanı ı numaralı şeritle 3 defa 
elde edilen 26.00 m2 lik ve en uzak olanı ı numaralı şeritle 3 defa elde 
edilen 42.50 m 2 lik neticedir. Yalnız burada enteresan bir durum hasıl ol-

muştur. Dikkat edilirse mükerrer ölçme yapılan noktalarda 2 küçük ban

tın kullanıldığı hallerde daima çok küçük kesit yüzeyi değerleri elde edil

miştir. Bunun, ölçücünün hatasından ileri geldiği zannedilmektedir. 24 
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Cetvel 5. Meşoore kesit yüzeyinin tayini maksadiyle yapılan 
ölçmeler ve neticeleri 

~leasurements and results of determining stand basal area 

Durak noktası Kullanılan şerit ve Sayılan ağaç Ö 1 çme K e s i t 

No. b a n t a d e d i zamanı yüzeyi 

Standing point Used strip and Counted 
Measuring time 

No. n. strip number dakika Basa! area 

of trees min u te m2jha 

Çamkoru 
ı ı No. şerit 33.0 12 33.0 
2 ı No. şerit 32.5 ll 32.5 
3 ı No. şerit 31.0 9 31.0 
4 ı No. şerit 35.0 7 35.0 
s ı No. şerit 40.5 13 40.5 
6 ı No. şerit 33.0 ll 33.0 
7 ı No. şerit 36.5 9 36.5 
8 ı No. şerit 31.0 10 3l.O 
9 ı No. şerit 35.0 8 35.0 

9 Yekün 90 307.5 

Ayrıca - In addition 

7 2 No. şerit 17.0 7 34.0 

Büyükdüz 

ı ı No. şerit 34.5 7 34.5 
2 ı No. şerit 26.0 7 26.0 
3 ı No. şerit 27.0 lO 27.0 
4 ı No. şerit 33.0 8 33.0 
5 2 No. şerit 16.0 5 32.0 
6 ı No. şerit 20.0 ıı 20.0 
7 ı No. şerit 25.5 12 25.5 
8 ı No. şerit 42.0 7 42.0 
9 2 küçük bant 54.5 13 13.5 

10 ı No. şerit 30.5 5 30.5 
ll ı No. şerit 28.0 9 28.0 
12 ı No. şerit 32.5 5 32.5 
13 ı No. şerit 32.0 7 32.0 
14 2 küçük bant 54.(} 9 13.5 
ıs ı No. şerit 25.5 5 25.5 
16 ı No. şerit 27.5 5 27.5 
17 ı No. şerit 27.0 lO 27.0 
18 1 No. şerit 2S.5 9 25.5 
19 1 No. şerit 28.0 ll 28.0 
20 1 No. şerit 26.0 9 26.0 
21 ı No. şerit 24.0 5 24.0 
12 ı No. şerit 22.<1 4 22.0 
23 ı No. şerit 33.5 8 33.5 
24 ı No. şerit 24.0 5 24.0 
25 ı No. şerit 28.5 lO 28.5 
26 ı No. şerit 42.5 7 42.5 
27 ı No. şerit 35.5 8 35.5 
28 ı No. şerit 29.0 7 29.0 
29 ı No. şerit 36;0 8 36.0 
30 ı No. şerit 29.5 7 29.5 
31 2 küçük bant 60.5 9 15.1 
32 ı No. şerit 42.5 lO 42.5 
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33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44· 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
so 

24 
27 
31 
32 
34 
43 
46 
48 

ı No. şerit 
2 küçük bant 
ı küçük bant 
ı küçük bant 
ı küçük bant 
ı küçük bant 
ı küçük bant 
ı küçük bant 
ı küçük bant 
ı küçük bant 
ı küçük bant 
ı No. şerit 
ı No. şerit 
ı No. şerit 
1 No. şerit 
ı No. şerit 
ı No. şerit 
ı No. şerit 

Ye klın 

2 küçük bant 
2 No. şerit 
ı No. şerit 
2 No. şerit 
ı No. şerit 
2 No. şerit 
2 küçük bant 
2 küçük bant 

Cetvel 5 in devari:ıı 

29.5 
83.0 
22.fJ 
31.0 
26.5 
14.0 
27.0 
21. o 
21. o 
30.5 
40.5 
29.0 
2(). o 
2B O 
•Hl.O 
35.5 
40.0 
36.0 

:\yrıca - In addition 

58.0 
18.5 
33.5 
22.0 
30.5 
19.5 
68.0 
72.0 

7 29.5 
ll 20.7 

6 22.0 
7 31.0 
4 26.5 
5 14.0 
5 27.0 
5 21.0 
6 21.0 
8 30.5 
8 40.5 
7 29.0 
6 26.0 
5 28.0 
7 40.0 

lO 35.5 
6 40.0 
5 36 o 

367 1408.8 

10 14.5 
4 37.0 
7 33.5 
8 44.0 
5 30.5 
s 39.0 
8 17.0 

10 18 .o 

durak noktasındaki ölçmelerle elde edilen meşcere kesit yüzeyine ait 
Standart Hata 12 ve 13 numaralı formüller yardımıyla hesaplanmış ve 
1 Standart Ayrılışa göre SE = 1.6431 m 2/ha veya 27.0333 ün % 6.08 i 
olarak bulunmuştur. 50 durak noktasında yapılan 50 ölçmeye göre, hek
tardaki meşcere kesit yüzeyinin tayini için sarfedilen zaman ortalama 
olarak 7 dakikadır. 24 durak noktasındaki ölçmeler ise yekun olarak 2 saat 
53 dakikada yapılmıştır. 

. 2. Mesafe ölçmeleri 

Çamkoru. Mesafe ölçmeleri 8 muhtelif yerde yapılmı§tır. Bunun 
için önce Relaskop kullanılmış ve bununla tayin edilen 15, 20, 25 ve 30 
metre ufki mesafeler Teodolit kullanılmak suretiyle takimetrik olarak 
kontrol edilmi§tir. Alınan neticeler Cetvel 6 da gösterildiği gibidir. Bu 
ölçmelere ait inhirafların pek fazla olmadığı görülmektedir. Bir ölçme, 
hatasız olarak yapılmıştır. Bunun dışında en küçük inhiraf 20 metrede 
% + 3.0 ve en büyük inhiraf 15 metrede % - 10.0 dır. En az farklı ölçme 



Cetvel 6. Mesafenin tayini mal;:sadtyle yapılan ölçmeler ve netleeleri 

:\Ieasnrements and results of determining distance 

Relaskopla ölçülen Hakiki mesafe Relaskopla ölçülen Hakiki mesafe 
mesafe mesafe 

Distance meas u red True distance Distance measurecl True clistance 
by Relaskop by Relaskop 

m ın m m 

Çamkoru 20 19.77 
15 15.00 20 19.86 
15 16.66 20 20.00 
20 19.42 20 20.01 
20 21.72 20 20.55 
25 26.61 20 21.37 
25 27.00 ?' 

-~ 24.21 
30 28.03 ?' _;, 24.48 
30 31.61 25 24.56 

?' _;, 24.77 
Büyükdüz 25 24.90 

25 24.93 
15 14.76 25 25.28 
15 14.90 ~o 28.37 
15 15.01 30 29.17 
15 15.02 30 29.70 
ıs 15.19 30 29.93 
15 15.39 30 30.13 
15 15.77 30 30.20 
20 19.76 30 30.26 
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+ 58 cm ile 20 metreele ve en çok farklı ölçme - 200 cm ile 25 metreele 
yapılını§tır. Mutlak farklar ortalaması 139 cm ve nisbi inhiraflar ortalama·· 
sı % 5.8 dır. 

Büyükdüz. Buradaki tecrübe sahasının 7 muhtelif yerinele herbiri 
15, 20, 25 ve 30 metrelere ait olmak üzere 28 ölçme yapılmıştır. Mesafeler 
önce Relaskopla ve sonra Teodolitle ölçülmüşlerdir. Elde edilen netice-

ler Cetvel 6 da gösterilmiştir. Bu ölçmelere ait inhiraflar da pek büyük 

olarak tezahür etmemiştir. En küçük fark % - 0.05 nisbetinde olmak 

üzere 20 metre ölçmesinde ve büyük fark %- 6.4 nisbetinde olmak üze

re yine 20 metre ölçmesinde husule gelmiştir. En az farklı ölçme -1 cm 

ile 15 ve 20 metrelerde ve en çok farklı ölçme + 163 cm ile 30 metreele 

yapılmıştır. Mutlak farklar ortalaması 36 cm ve nisbi inhiraflar ortala

ması % 1.6 dır. Bir 20 metre ölçmesi ise tam olarak çıkmıştır. 
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3. Dikili ağaçların boyları ölçmeleri 

Çamkoru. Dikili ağaçlarm boylarını ölçmek maksadiyle 5 tecrübe 
ağacı alınmıştır. Relaskopla, bunlardan birinci ve ikincinin boyu 20 
metrede, üçüneünün 25 metrede, dördüncü ve beşincinin 15 metrede du
rulmak suretiyle ölçülmüştür. Ağaçların hakiki boyları ağaçlar kesile
rek bulunmuştur. Elde edilen neticeler Cetvel 7 de görüldüğü gibidir. 

()etvel 7. Dikili ağaçların boylarııun tayini maksadiyle yapılan ölçmeler ve neticeleri 

l\:leasurements and results of determiııing heights of standing trees 

Tecrübe 
ağacı No. IYiesafe 
Sample Distance 
tree No. 

m 

ı 20 
2 20 
3 25 
4 15 
5 15 

ı 20 
2 20 
3 30 
4 9" _;, 

5 20 
6 20 
7 30 
8 20 
9 20 

o 

Relaskop!a 
by Relaskop 

k u n a n 
Re ad Ölçme 

zamanı 

Tepe Dip Me:o.suring 
time 

Top Battom dakikada 

min u te 

Çamkoru 

+ 7.45 5.50 

+ 13.40 ı. 00 

+ 13.20 0.00 

+ ll. 8S 4.95 

+ 10.ıo 8.25 

Büyü k düz 

-+ 28.20 + 1.00 5 

+ 26.50 4.30 6 

+ ı9.50 5.00 6 

+ ı;. 75 0.20 4 

+ 19.40 + 5.20 4 

+ 16.75 + 4.05 4 

+ 25.90 ı. 90 6 

+ 12.55 8.00 5 

+ 10.10 4.55 4 

Ölçülen Hakiki ağaç 
ağaç boyu boyu 

l\1easured True tree 
tree height height 

m m 

12.95 13.50 
14.40 15.20 
13.20 13.35 
ı6.80 17.20 
18.35 18.75 

27.20 27.40 
30.80 3I.ıo 

24.50 24.65 
14.95 15.20 
14.20 14.50 
12.70 13.00 
27.80 28.16 
20.55 20.70 
14.65 ı4.80 

Yapılan en küçük hata %-1.1 ve en büyük hata %-5.3 dür. En doğru 
ölçme - 15 cm ve en hatalı ölçme - 80 cm fark göstermiştir. Nisbi in
hiraflar vasatisi % 3.0 ve mutlak farklar vasatisi 46 cm dir. 

Büyükdüz. Ağaç boylarının ölçülmesi için burada 9 tecrübe ağacı 
alınmıştır. Relaskop ölçmelerinin 6 sı 20 metreden, 1 i 25 metreden ve 
2 si 30 metreden yapılmıştır. Ağaçların hakiki boyları ağaçları kesrnek 
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suretiyle bulunmuştur. Neticeler Cetvel 7 de gösterilmiştir. Bunlara göre 
en küçük inhiraf nisbeti -0.6 ve en büyük inhiraf nisbeti '%- 2.1 dir. 
Ölçmeler arasmda en yakın olanı -15 cm (3 ağaç) ve en uzak olanı 
- 36 cm fark göstermiştir. Nisbi inhiraflar vasatisi % 1.3 ve mutlak farklar 
vasatisi 24 cm dir. Vasati ölçme zamanı 5 dakika olarak bulunmuştur. 

Cetvel 7 tetkik edildiğinde Relaskopla ölçülen ağaç boylarının dai
ma hakiki ağaç boyundan daha küçük olduğu gözden kaçmayacaktır. 

4. Dikili ağaçların çapları ölçmeleri 

Çamkoru. Dikili ağaçların çaplarının ölçülmesi işi yukarıda bahse
dilen 5 tecrübe ağacı üzerinde yapılmıştır. Bu ağaçlarda hem 1.30 m deki 
çaplar ve hem de seksiyonlara ait çaplar ölçülmüştür. Seksiyonlar 4 er 
metre olarak alınmıştır. Aletle olan ölçmeler birinci ve ikinci ağaçlarda 
20 metreden, üçüncü ağaçta 25 metreden, dördüncü ve beşinci ağaçlarda 
15 metreden yapılmıştır. Ağaçların gerek 1.30 daki ve gerekse seksiyon 
ortalarmdaki hakiki kabuklu çapları ağaçlar kesildikten sonra kompasla 
ölçülmek suretiyle bulunmuştur. Kompasla ölçme yapılırken Relaskopla 
bakılan istikamet nazarı itibare alınmıştır. Üçüncü ağacın son seksiyon 
çapı 12.60 m de ölçülmüştür. 1 ağacın çaplarının aletle ölçülmesinde sar
fedilen zaman ortalama olarak 15 dakikadır. Neticeler Cetvel 8 de gö
rüldüğü gibidir. 25 çap ölçmesinde yapılan asgari mutlak hata + 0.4 cm, 
azami mutlak hata 2.9 cm (2 defa) ve mutlak hatalar ortalaması 1.6 
cm dir. En küçük nisbi inhiraf miktarı % + 1.0, en büyük nisbi inhiraf 
miktarı % 55.0 ve nisbi inhiraf miktarlan ortalaması % 9.7 dir. 

Büyükdüz. Dikili ağaç boyu cilçmelerinin yapıldığı 9 ağaç üzerinde 
ayni zamanda çap ölçmeleri de yapılmıştır. Gerek 1.30 m deki çap ve ge
rekse diğer seksiyon çapları 20, 25 ve 30 metre mesafelerde durulmak ve 
1 numaralı şerit veya küçük bantlar kullanılmak suretiyle ölçülmüştür. 
Ağaçların hakiki kabuklu çapları, ağaçlar kesildikten sonra 0.5 cm ye 
kadar kompaslayarak tesbit edilmiştir. Kompaslama Relaskopla bakılan 
istikamette yapılmıştır. Neticeler Cetvel 8 de görülmektedir. Burada, 
hakiki değerlerden olan inhirafların bazan pozetif ve bazan negatif is
tikametlere doğru ve fakat pek küçük miktarlarda olduğu müşahade 
edilmektedir. Yapılan 55 çap ölçmesine göre en küçük mutlak fark 

- 0.2 cm, en büyük mutlak fark - 2.5 cm (2 defa) ve mutlak farklar va

satisi 0.8 cm olarak elde edilmiştir. 6 ölçmede hiç bii fark zuhur etmemiş

tir. Asgari nisbi hata % - 0.5, azami nisbi hata '% + 50.0 ve nisbi hata

lar vasatisi % 5.4 tür. ıBüyük nisbi inhiraflar küçük çaplarda yapılan ve 

fakat aslında pek büyük olmayan mutlak farklardan tevellüt etmektedir. 
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Cetvel 8. Dikili ağaçlarm çaplannın tayini maksadiyle yapılan 
ölçmeler ve neticeleri 

Measurements and results of determining diameters of standing trees 

Tecrübe Ölçme Mesafe Seksiyonlar Ölçme za-
Sections man ı 

ağacı No. Measuring 
Sample Measurement Distance ı. 30 2.00 6.00 10.00 14.00 18.00 22.00 26.00 time 

dakika 
tree No. m Çaplar-Diameters-cm min u te 

Çamkoru 
ı Relaskopla 20 25.0 23.3 17.5 12.5 

by Relaskop 
Komposla 26.5 22.5 19.5 12.0 
by caliper. 

2 Relaskopla 20 35.0 30.0 22.5 15.0 5.0 
Komposla 32.5 31.5 23.5 17.5 4.0 

3 Relaskopla 25 34.4 31.3 28.1 21.9 6.2 
Komposla 36.5 34.0 30.0 19.0 4.0 

4 Relaskopla 15 41.3 41.3 33.8 22.5 15.9 
Komposla 42.5 40.5 34.5 23.5 13.0 

5 Relaskopla 15 50.6 48.8 39.4 33.8 16.5 2.5 
Komposla 52.0 46.5 39.0 32.5 18.5 3.0 

Büyükdüz 
ı . Relaskopla 20 42.5 40.0 37.5 35.0 31.5 25.0 12.0 ıs 

Komposla 43.0 41.0 38.5 35.0 31. o 24.0 ll. O 5.5 
2 Relaskopla 20 56 o 55.3 SI. 6 45.0 37.5 33.0 25.0 ıs.o 14. 

Komposla 58.5 56.0 52.5 46.5 39.0 33.5 27.5 16.0 
3 Relaskopla 30 45.0 41.3 37.5 33.8 26.4. 18.7 7.5 lll 

Komposla 44.5 41.0 38.0 33.0 27.0 19.0 6.0 
4 Relaskopla 25 25.0 23.0 18.7 ll. 5 4.5 10 

Komposla 24.5 22.5 18.0 12.0 5.0 
5 Relaskopla 20 20.0 18.0 16.0 ll. 5 4.0 7 

Komposla 20.0 18.5 17.0 11.5 3.5 
6 Relaskopla 20 20.0 18.0 15.5 6.S 8 

Komposla 20.0 18.5 14.5 7.0 
7 Relaskopla 30 41.3 41.0 37.5 35.0 30.0 26.3 15.6 7.0 12 

Kompasla 41.5 40.0 38.5 36.0 30.0 24.0 15.0 5.5 
8 Relaskopla 20 32.5 30.0 27.0 23.3 17.5 8.0 13 

Kompasla 32.0 30.5 27.5 23.0 16.0 7.0 
9 Relaskopla 20 18.5 18.0 16.7 9.5 6.0 14 

Komposla 19.0 18.0 15.0 9.0 4.0 
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Relaskop ölçmesinde ı ağaç için sarfedilen zaman ortalama olarak 11 da
kikadır. 

5. Boy Şekli Emsali ölçmeleri 

Çamkoru. Dikili ağaçların Boy Şekil Emsallerinin ölçülmesi için 
yine yukarıda zikredilen 5 tecrübe ağacı alınmıştır. Relaskopla yapılan 
ölçmelerde ı numaralı şerit ve ı numaralı şerit ile küçük bantların kom
binasyonu kullanılmıştır. Formhöhenin hesaplanması için lüzumlu 1.30 
çapı evvelce her ağaçta Relaskopla yapılan ölçme ile elde edilen çap 
olarak alınmıştır. Hakiki Boy Şekil Emsali tecrübe ağaçları kesildikten 
sonra yapılan seksiyon ölçmelerinin hacimlendirilmesine ve ağacın ha
kiki boyuna müsteniden hesaplanmıştır. Kompasla ölçülen çaplar ka
kabuklu çaplardır. Böylece elde edilen neticeler Cetvel 9 da sırayla gös-

Cetvel 9. Boy Şekil Emsalinin tayini maksadiyle yapılan ölçmeler ve neticeleri 

Measurements and results of determining form height 

Tecrübe 
ağacı 

No. 

Sample 
tree 
No. 

ı 

2 
3 
4 
5 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1.30 için 
kullanılan 

şerit+ bant 

U sed 
s trip+ n s trip 

for ı. 30 

ı 
ı ' ., 
-r~ 

ı+4 

1+2 
ı+2 

1+2 
ı 

1+4 
1+2 
1+2 
ı 

1+4 
ı 

1+2 

Relaskopla 
by Relaskop 

Okunan 

Re ad 

Yukarı Dip 

Up Bottom 

Ölçme 
zamanı 

Measuring 
time 

dakika 
min u te 

Çamkoru 

+ 8.40 - 7.00 
+ı2.30 - 6.10 
+ 25.40 - 1.70 
+ ıo.5o - 9.80 
+ 5.00 -12.75 

Büyükdüz 

+32. 90 + 0.20 6 
+16.80 + 0.80 3 
+24.90 - 6.80 3 
+27.15 - 3.70 3 
+45.00 + 5.30 2 
+22.30 + 3.50 2 
+33.60 - 9.20 5 
+16.40 - 8.60 2 
+34.00 - 3.50 3 

Bulunan Hakiki 
formhöhe formhöhe 
Measured True 

form height form beight 

m m 

5.13 5.86 
5.72 7.07 
6.22 7.30 
7.45 7.86 
7.98 7.53 

12.35 13.12 
ll. 94· 13.60 
9.51 10.79 
6.85 6.79 
7.06 7.80 
5.oı 6.14 

ll. 78 14. ı6 
ıo.83 9.86 
6.17 7.07 
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terilmiştir. Relaskop ölçmeleri birinci ağaçta 1 numaralı şerit ile, ikinci, 
dördüncü ve beşinci ağaçlarda ı numaralı şerit ve 2 küçük bant kom
binasyonu ile, üçüncü ağaçta ı numaralı şerit ve 4 küçük bant kombi
nasyonu ile yapılmıştır. Burada ikinci ağaça ait foTmhöhe müstesna, 
diğerlerinin yekdiğerine yakın oldukları görülmektedir. En küçük mut
lak fark -0.4 ~' en büyük mutlak fark - 1.4 ın ve mutlak farklar vasa
tisi 0.8 m dir. İnhiraf nisbeti en küçük % -5.2 ve en büyük % - ı9.ı dir. 
Vasati inhiraf % ıı.5 olarak bulunmuştur. 

Büyükdüz. Boy Şekil Eın;::ali ölçmeleri, tecrübe ağacı olarak tefrik 
edilmiş bulunan 9 ağaç üzerinde yapılmıştır. Ağaçların 1.30 m deki çap
larına Relaskopla nişan alınırken ı numaralı şerit ve ı numaralı şerit 

ile küçük bantların kombinasyonları kullanılmıştır. Boy Şekil Emsalinin 
hesaplanması için lüzumlu bulunan 1.30 çapı ayni ağaçlar üzerinde Re
laskop]a yapılmış olan ölçmelerden alınmıştır. Hakiki foTmhöhe tecrübe 
ağaçları kesilerek bulunmuştur. Bu şekilde hesaplanan hakiki ve Relas
kop Boy Şekil Emsalleri Cetvel 9 da görüldüğü gibidir. En küçük mut
lak fark + 0.06 m, en büyük mutlak fark - 2.4 m ve mutlak farklar va
satisi 1.1 m dir. Yapılan en küçük nisbi hata % + 0.9 ve en büyük nisbi 
hata %- ı8.4 dür. Vasatihata miktarı % ıo.9 dur. 

6. Arazi meyli ölçmeleri 

Çamkoru. Meyil ölçmeleri 8 yerde yapılmıştır. Relaskopla elde edi
len neticeler Teodolit kullanılarak yapılan takimetrik ölçınelerle kontrol 
edilmiştir. Teodolitle bulunan meyiller hakiki meyiller olarak alınmış
tır. Dördüncü, beşinci ve sekizinci meyil Relaskopun 20 lik tanjant çiz
gisi ile, ikinci, üçüncü ve yedinci meyil 25 lik tanjan t çizgisi ile, birinci 
ve altıncı meyil 30 luk tanjant çizgisi ile ölçülmüştür. Neticeler Cetvel 
ıo da görüldüğü gibidir. Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere meyiller 
arasındaki en küçük mutlak fark beşinci meyilde ve %-o. ı o, en büyük 
mutlak fark dördüncü meyilde ve '% + ı0.82 dir. Mutlak farklar ortala
ması % 2.25 dir. En küçük nisbi inhiraf miktarı % - 0.2, en büyük nisbi 
inhira:f miktarı % + 28.9 ve nisbi inhiraf miktarları vasatisi % ı2.6 ola
rak elde edilmiştir. 

Büyükdüz. Arazinin meylini tayin etmek için 8 muhtelif yerde 
ölçme yapılmıştır. Relaskopla yapılan ölçmelerin herbirinde 20 lik, 25lik 
ve 30 luk tanjant çizgileri kullanılmıştır. Hakiki meyil Teodolitle tayin 
edilmiştir. Elde edilen neticeler Cetvel 10 da görülmektedir. Burada, 
ayni meylin muhtelif tanjant çizgileriyle bulunmuş olan meyil nisbetleri 
arasında ancak pek cüz'i farkların mevcut olduğuna dikkat edilmiş ol
malıdır. Bir ölçınede tamamen yekdiğerinin ayni neticeler elde edilmiş-
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Cetvel 10. Arazi meylinin tayini maksadiyle yapılan ölçmeler ve neticeleri 

Ö Iç m e 
yeri No. 

Place No. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ı 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

l\Ieasurements and results of deternıining slope 

Relaskopta kullanılan tanjant 
çizgisi 

Tangent line used in 
the Relaskop 

20 lik 25 lik 30 luk 

Ölçülen arazi meyli - % 
Measured slope - Ol 

/O 

Çamkoru 

+ 0.83 

+ 23.00 

- 16.80 

+ 48.25 

+ 46.00 

- 25.17 

+ 31.00 

- 0.75 

Büyükdüz 

+ 5.00 + 5.00 + 5.00 

- 28.00 - 28.00 - 28.16 

- 38.00 -38.4.0 - 38.33 

- 15.00 - 15.40 15.50 

+ 43.00 + 43.00 + 43.16 

0.00 0.00 0.00 

+ 50.00 + 49.80 + 49.83 

+ 90.50 + 90.40 + 90.33 

percent 

Hakiki 
m ey i I 

True slope 

% 

+ 1.00 

+ 20.97 

17.45 

+ 37.43 

+ 46.10 

- 22.85 

+ 29.32 

- 1.00 

+- 4. 81 

- 28.20 

- 43.09 

16.10 

+ 42.35 

0.00 

+ 49.93 

+ 90.93 

tir. Hakiki arazi meyli ile Relaskop meyilleri arasındaki en küçük mut
lak fark % - 0.04 ve en büyük mutlak fark % - 5.09 dur. Mutlak farklar 
vasatisi 20 lik tanjant çizgisi ölçmelerine göre % 0.97, 25 lik tanjant çiz
gisi ölçmelerine göre % 0.89 ve 30 luk tanjant çizgisi ölçmelerine göre 
% 0.89 dur. En küçük hata nisbeti % 0.1, en büyük hata nisbeti 
%-11.8 ve hata nisbetleri ortalaması 20 lik tanjant çizgisine nazaran 
% 3.2, 25lik tanjant çizgisine nazaran % 2.8, 30 luk tanjant çizgisine na
zaran % 2. 7 olarak bulunmuştur. 

7. Meşcere vasatİ boyu ölc;:meleri 

Çamkm·u. Me§cere vasati boyunun ölçülmesi tecrübe sahasının yal
nız bir noktasında durulmak suretiyle yapılmıştır. Bu maksat için 1 nu-
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maralı şerit kullanılarak hektardaki kesit yüzeyi ölçülmüş ve ayni za
manda 1 numaralı şeritle sayılan ağaçların çapları kompaslanmıştır. Bu 
noktada ayrıca, 25lik tanjant çizgisindeki 45 taksimatma değen ve bu
nun üstünde kalan, yani 60° 34'lık şakuli açıya teğet olan ve bunu aşan 
ağaçlar sayılmıştır. Buna nazaran, evvelce izah edilen birinci hesap tar
zına göre meşcere vasati boyu 13.31 m ve ikinci hesap tarzına göre 12.37 m 
olarak bulunmuştur. Meşcerenin hakiki vasati boyu kesilen 5 tecrübe 
ağacının boyları ortalaması olarak alınmıştır. Bu 15.60 m dir (Cetvel ll). 
Buna göre birinci hesap tarzına nazaran inhiraf -2.29 m veya %-14.7 
ve ikinci hesap tarzına nazaran inhiraf -3.23 m veya %-20.7 dir. Re-

Cetvel ll. Meşcere vasati boyunun tayini maksadiyle yapılan 
ölçmeler ve neticeleri 

~leasurements and results of determining stand average height 

Hektarda 1 numaralı şeritıe He ktarda Şakuli 

sayılan ağaçların 
ycki'ın açtyı aşan 

ıneşcere 

kesit yüzeyi of trEes counted gövde adedi gö,·de adedi 
by No. ı strip 

Total 
Stand basal Kampaslanan numbtr 

area per Adedi 1.30 çaplan 
of trees 

hectare nu nı- Calipered 
b er diameters per hectare 

at 1.30 m m2 cm n 
-------

28 

ç a m k o r u 

28 23.5, 33. o, 29.5, 34.5, a. 395.1 
31.0, 27.5, 28 .O, 30.0, b. 4·57. 6 
21.5, 27.0, 32.0, 31.0, 

28.5' 30.5' 35.5' 18.5, 

27 . .5' 25.5. 33.5, 40.0, 
28.0, 19.5, 27. o, 22.5, 
45 .o, 28. o, 37 .S, 30.0 

B ü yü k d ü z 

34 42.5, 55.5, 63.0, 45 5, a. 233.3 
48.0, 42.0, 46.0, 33.5, b. 327.7 
18.5' 50.0, 34.0, 45.0, 
25. 5 , 53. o , 36. o , 41. 5 , 
53.0, 32 o, 48.5, 50.0, 

46. o, 25. 5 ' 50. 5 t 45.5 ' 
44.0' 50 5' 43.5' 28.0' 
35.0, 20.5, 27:5, 4ı.o, 
38.0, 60 .o 

Number 

of trecs 

exeecding 

vertical 

angi c 

z 

7 

ı:; 

Relaskopla 
meşcere 

orta boyu 

Average 
stand 

height 
by Relaskop 

m 

a. ı :ı :ı ı 

b. ı~. 37 

a. :!5 3'} 

b. 21 40 

Hakiki 
m eşeere 

orta 
boyu 

True 
staud 
height 

m 

15.60 

25.41 
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laskop ölçmelerine müsteniden her iki tarzda hesaplanan boylar arasın
daki fark 0.94 m dir. 

Büyükdüz. Me§cere vasnti boyunun tayinine matuf ölçme tecrü
be sahasının yalnız bir noktasında yapılmıştır. Meşcerenin herho.ngi bir ye
rinde durularak önce ı numaralı şerit vasıtasiyle meşcere kesit yüzeyi ta
yin edilmiştir. Bu esnada ı numaralı şeritle sayılan ağaçların 1.30 m deki 
çapları kampaslanarak ölçülmüştür. Sonra ayni noktada Relaskop kullanıla
rak 360° lik bir devir yapmak ve ağaçların tepelerine 60° 34' lık bir şakuli 
açı ile rasat etmek suretiyle bu açıya teğet olan ve bu açıyı aşan ağaç
lar sayılmıştır. Bilahare. iki şekilde, hektardaki ağaç adedi ve bunlara 
müsteniden meşcere orta boyu hesaplanmıştır. Hakiki meşcere orta boyu 
ayni noktada Blume Leiss boyölçeri ile 7 ağaç üzerinde yapılan ölçme
lerle bulunmuşturr. Neticeler Cetvel ll de görülmektedir. Hesap edilen 
meşcere orta boyu birinci hesap tarzına göre 25.36 m, ikinci hesap tarzına 
göre 21.40 m dir. Hakiki meşcere orta boyu 25.4ı m olarak elde edilmiş
tir. Buna nazaran birinci ölçmeye ait inhiraf - 0.05 m veya % - 0.2 ve 
ikinci ölçmeye ait inhiraf -4.01 m veya '% - ı5.8 dir. Heriki hesap şek
line göre bulunan meşcere orta boyları arasındaki fark 3.96 m dir. Relas
kop ve kampasla yapılan ölçmeler için 65 dakika sarfedilmiştir. 

8. Meşcere hacmi ölçmeleri 

Çamkoru. Burada alınmış bulunan tecrübe sahasının hacım tayi
nine ait ölçmeler ve kıymetlendirmeler Grosenbaugh (1952) un metoduna 
benzer şekilde yapılmıştır. Mezkür çalışma mahalline ait ağaç hacım 

cetveli çap ve boylara göre değil ve fakat yalnız çapa göre tanzim edilmiş 
bulunduğundan kıymetlendirmelerin ağaç boyu ile ilgili kısımlarında 

boy nazarı itibare alınmamıştır. Önce sahada mevcut her çap için 
bir fo1'mhöhe yani v/g ve sonra % ıoo ölçmeyle elde edilen her çaptaki 
ağaç adedi hesaba katılarak formhöheler ortalaması bulunmuştur. Bu, 
u = 6.29 dur. Bununla, Relaskopun 9 durak noktasına göre verdiği hek
tardaki meşcere kesit yüzeyi G = 34.1666 zarbedilerek hektardaki meş
cere hacınma vasıl olunmuştur. Böylece bulunan hacım 2ı4.907 m'/ha 
kabuklu gövde hacmıdır. Yapılmış bulunan % 100 ölçmelere göre hakiki 
hacım 187.395 m3/hadır. Buna nazaran aradaki fark +27.512 m 3/ha ve
ya % + 14.7 dir. Ayrıca, 9 durak noktasındaki ölçmelere müsteniden ve 
1 Standart Ayrılışa nazaran hesaplanan Standart Hata 6.307 m 3 /ha 
veya 214.907 m 3 ün % 2.93 ü olarak elde edilmiştir. Şayet ölçmelerde ve 
hesaplamalarda ağaç boyu da nazarı itibare alınmış olsaydı hata miktar
ları daha düşük olarak zuhur etmiş olacaktı. 

Büyükdüz. Buradaki 9.37 hektarlık tecrübe sahasında meşcere hac
mının tayini Güde (1955) nin tarifine uyar şekilde yapılmıştır. Bu çalış-
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ma mahalline ait ağaç hacım cetvelinde ağaç nevileri tefrik edil
memiş bulunduğundan ve cetvel çapa ve boya göre değil de yalnız çapa 
göre tertiplenmiş olduğundan ölçmeler ve kıymetlendirmeler bu husus
lar gözönünde tutularak yürütülmüştür. Çalışmada % 100 kompaslamay
la elde edilen donelerden faydalanılmıştır. İlkin hakiki meşcere kesit yü
zeyini yekun ağaç adedine bölmek suretiyle meşcere aritmetik kesit yü
zeyi ve dolayısiyle buna tekabül eden çap ve bu çaptaki ağaç için formhöhe 
hesaplanmıştır. Bu, u - 7.98dir. Sonra, Relapkopla 24 durak noktasında 
yapılmış bulunan ölçmelerin verdiği, hektardaki meşcere kesit yüzeyi 
G = 27.0333 ile bu u değeri zarbedilerek hektardaki meşcere hacmı 
V = 215.726 m 3 kabuklu gövde hacmı şeklinde elde edilmiştir. Yapılmış 
bulunan % 100 çap ölçmelerine göre hakiki meşcere hacmı hektarda 
250.387 m 3 kabuklu gövde hacmı olarak hesaplanmıştır. Buna göre arada
ki fark - 34.661 m 3/ha veya %- 13.8 dir. Bütün saha içerisindeki 24 du
rak noktasında yapılan ölçmelere müsteniden ve 1 Standart Ayrılışa na
zaran hesaplanan Standart Hata + 13.113 m 3/ha veya 215.726 m 3 ün 
% 6.08 i olarak elde edilmiştir. Burada, meşcere aritmetik kesit yüzeyi 
hesaplanırken bütün meşceredeki ağaçların kampaslanmaması lazım gel
diğini hatırdan çıkarmamalıdır. Çap ölçmeleri yanında boy ölçmeleri de 
yapıldığı takdirde neticenin hakiki değere daha yakın çıkacağı şüphesizdir. 



V. NETiCE 

A. Ölçmeler esnasında aletle yapılan hatalar veya aletin kifayetsiz 
kaldığı haller 

Aynalı Relaskopu kullanarak yapılan muhtelif ölçmelerde kaçınılma
sı müP-lkün olmayan veya telafisi çok güç olan bazı hususlar mevcuttur. 
Bunlar, ölçmelerin sıhhat derecesini azaltacak mahiyette oldukları gibi 
bir kısım lüzumlu detayın toplanması için ayrı bir çalışmayı icap ettirecek 
durumdadırlar. Aletin pratikteki bu mahzurları aşağıdaki şekilde sıra

lanabilir: 

1. Kesit yüzeyi tayininde, lüzumlu olmasma rağmen, çaplara göre 
tefrik yapmak mümkün değildir. 

2. Meşcerelerde kesit yüzeyleri aşağı- yukarı birbirine çok yakın 
miktarlarda bulunduklarından iki meşcereyi mukayese imkanını temin 
için kesit yüzeyi ölçmelerinin hassas bir şekilde yapılması gerekmektedir. 
Aynalı Relaskop ise bunu temin edememektedir (Viney, ı956). 

3. Kesit yüzeyi tayini maksadiyle herhangi bir naktadan rasat edilir
ken bir kısım ağaçlarm bazı ağaçlar arkasında kalmaları ve dolayısiyle gö
rülememeleri ihtimali mevcuttur. 

4. Kesit yüzeyi ölçmelerinde Relaskopu kullanırken herhangi bir nok
tada durup bir miktar sayma yaptıktan sonra ileri veya geri gitmek sure
tiyle durulan yeri değiştirmek hataya sebebiyet vermektedir. Şayet yer 
değiştirme içeriye veya dışarıya doğru olarak c kadar (Şekil 2ı) yapılır
sa hata nisbetinin, ölçülen ve ölçülmesi lazım gelen tecrübe sahaları muka
yese edilerek 

e= 
7t(R+c) 2 - 1tR2 

7t R 2 

2c 
+ R 

olduğu görülür. Halbuki R = db/a olduğuna göre 

.e = (d b/ a) 2 

2c 
+ dbfa 

demektir. Misal olarak denilebilir ki şayet ı numaralı şerit kullanılmakta 
yani Kesit Yüzeyi Faktörü ı ve a/b = ı/50 ise 20 cm çaplı ağaçlardan 
müteşekkil bir meşcerede içeriye doğru c = 50 cm lik bir yer değiştirme 
halinde yapılan hata %-9.75, dışarıya doğru c _ 50 cm lik bir yer değiş-
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Şekil 21. Aynalı Relaslwpla çalışılırken yer değiştirmekten tevellüt eden hata 

Error cansed by changing tha standing place when working with the Spiegel Relaskop 

tirme halinde yapılan hata % 10.25 olur. Bu hal 100 cm çaplı ağaçlardan 
müteşekkil bir meşcerede 'o/o- 1.99 ve % 2.01 dir. Diğer bir ifadeyle 
20 cm- 100 cm çaplı ağaçları ihtiva eden bir meşcerede içeriye doğru 
50 cm lik bir yer değiştirme %- 1.99 ila %-9.75 ve dışarıya doğru ayni 
miktarda bir hareket 7c 2.01 ila % 10.25 kadar hata tevlit eder. 

5. Kesit yüzeyi için rasat edilirken bazı ağaçların Görüş Açısı içeri
sine girip girmediklerinin tayini ve gerekli ölçmelerde teğet durumlarının 
tesbiti çok güç olmaktadır. Bu güçlük bilhassa, meşcere içersinde az ışık 
bulunduğu ve rasatın güneşe karşı yapıldığı hallerde artmaktadır. 

6. Kesit yüzeyi için rasat esnasında göz fazla yorulmakta ve bu hal, 
küçük çaplı ve sık ağaçlardan müteşekkil meşcerelerde kendisini daha 
fazla hissettirmektedir. 

7. Kesit yüzeyi ölçmeleri yapılırken alt tabakanın sık bir vaziyette 
bulunduğu meşcerelerde ve yapraklı ağaç ormanlarında rasat güçleşmekte 
ve bazan imkansız hale gelmektedir. 

8. Bilhassa köknar meşcerelerinde bulutlu ve kapalı havalarda çap 
ölçmeleri yapılırken 1 küçük bantın cüz'ilerinin tahmini güçlükle müm
kün olmaktadır. 

9. Seksiyon çapları ve Boy Şekil Emsali ölçmelerinde ağaç gövdele
rinin dallarla kapalı oluşu şerit veya bantların intibakını güçleştirmek
tedir. 

10. Bütün ölçmeler esnasında alet elde tutulurken elin titremesinden 
dolayı pandül mütemadiy.en sallanmakta veya titremekte ve bu itibarla 
raşatlar ve okumalar hassasiy~tle yapılamamaktadır. 
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B. Ölçmelerde dikkat edilecek hususlar 

Relaskopla daha hassas bir şekilde çalışabilmeyi ve daha doğru neti
celer elde edebilmeyi temin için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi fay
dalı olacaktır. Hiç şüphesiz, çalışmalarda mümareseye sahip olmak yapı~ 
lan ölçmelerin sıhhat derecesini artıracaktır. 

1. Tabiatta tamamen homojen olan meşcerelere rastlanması mümkün 
olmadığından meşcere kesit yüzeyinin ve meşcere hacmının tayini mak
sadiyle meşcere içersinde bir çok durak noktaları seçerek buralarda ölç
meler yapmalıdır. Bitterlich muhtelif yazılarında durak noktaları adedi 
için muhtelif fikirler beyan etmektedir. Bu husustaki ilk yazısında 

(1952a) umumi bir kaide olarak 
3 hektarlık saha için ı2 durak noktası 
5 hektarlık saha için ı6 dmak noktası 
ıo hektarlık saha için 28 durak noktası 
20 hektarlık saha için 48 durak noktası 
30 hektarlık saha için 60 durak noktası 

alınmasını; bundan sonraki bir yazısında (ı952c) amenajman çalışmaları 
ve pratik maksatlar için saha büyüklüğüne göre, ı Kesit Yüzeyi Faktörü 
kullanıldığı hallerde, azami olarak 

ı hektarlık saha için 2- 3 durak noktası 
3 hektarlık saha için 6 durak noktası 
5 hektarlık saha için 9 durak noktası 
ıo hektarlık saha için ı5 durak noktası 
20 hektarlık saha için 22 durak noktası 
30 hektarlık saha için 25 durak noktası 

seçilmesini; bilahare (ı955b, ı956b) durak noktaları adedinin 4 ün katları 
kadar olmasını ve hektar cinsinden ifade edilen meşcere vüs'ati karekö
künün 8" misli alınmak suretiyle yani n = 8 \,/ F formülü ile hesaplanma
sını ve yarım daire üzerinde çalışıldığı takdirde bunun 2 mislinin alın

ması lazım geldiğini söylemektedir. Güde (ı955) tecrübe sahaları adedi
nin Faust kaidesine göre, ı inci hektar için 4 ve müteakip her hektar için 
2 tane alınmak suretiyle yani n = 2 F + 2 formülüyle hesaplanmasını 
teklif etmektedir. Hanras (ı956) gayri mütecanis meşcereler için ı hek
tarcia 4-5 tecrübe sahası alınmasının ve meşcere vüs'ati arttıkça bu mik
tarın aynı nisbette arttırılınayıp biraz daha noksan alınması lazım gel
diğinin ve meşcere sahası ne kadar geniş olursa olsun 5 ten daha az tec
rübe sahası alınmamasının doğru olacağını söylemektedir. 

2. Meşcere içersinde ı tam dairede ölçme yapmaktansa 2 yarım dai
rede ve böylece meşcerenin değişik 2 yerinde ölçme yapmalı ve bunu 
ı tecrübe sahası olarak kabul etmelidir (Bitterlich, ı955b, ı956a, 1956b). 
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3. Meşcere kesit yüzeyının tayini için tecrübe sahaları çalışma sa
hasına sistematik olarak tevzi edilmeli (Bitterlich, 1952a, 1955b, 1956b; 
Güde, 1955; Hanras, 1956) ve tecrübe sahaları arasındaki mesafe V F/n 
formülüne göre hesaplanmalıdır (Gü de, 1955). Buradaki F, metrekare 
cinsinden meşcere vüs' atidir. 

4. Kesit yüzeyi ölçmeleri için hangi çaplı ağaçlardan müteşekkil ve 
hangi sıklıktaki meşcerelerde hangi şeritin veya bantın ve dolayısiyle 

Kesit Yüzeyi Faktörünün kullanılmasının daha doğru neticeler vereceği 
hususu araştırılarak çalışmaların bu yolda yapılması temin edilmelidir. 
Güde (1955) seyrek meşcereler için 2 numaralı şeritin kullanılmasını 

tavsiye etmektedir. Daniel ve Sutter (1955) bu hususta aynen şöyle de
mektedirler : «Meşcereler gerek sıklık ve gerekse ağaçların büyüklük
leri bcı.kımından çok mütenevvidir. Sık bir meşcerede 2.296 Kesit Yüze
yi Faktörü (6) ne ait yarıçap tecrübe sahası merkezinden çok uzaklara 
ulaştığı için sahada, gerek rasat esnasındaki atlamalar ve gerekse bazı 
ağaçların diğer bazı ağaçlar tarafından örtülmesi sebebiyle saymadan mü
tevellit hatalı ölçmeler yapılacaktır. Büyük bir a açısı ve dolayısiyle bü
yük bir Kesit Yüzeyi Faktörü tecrübe sahası yarıçapını kısaltacağından, 
belli bir meşcerede bu, sayılacak ağaç adedini ve gözden kaçacak ağaçla
rın miktarını azaltacaktır. Tek - tük ağaçlardan müteşekkil bir meşcerede 
2.296 Kesit Yüzeyi Faktörü kafi büyüklükte bir tecrübe sahası yapama
yacağından lüzumlu miktardaki ağaçların ölçülmesini temin edemeyecek
tir. Bu itibarla daha küçük bir a açısına ve dolayısiyle daha küçük bir 
Kesit Yüzeyi Faktörüne ait bir daire çok daha uzaklara vasıl olacağından 
daha büyük bir sahanın ölçülmesini mümkün kılmış olur. Ayni vaziyette, 
ölçmenin doğruluğu veya kolaylığı küçük veya büyük çaplı ağaçlardan 
müteşekkil bir meşcerede Kesit Yüzeyi Faktörlerini değişik olarak al
makla sağlanını. Hanras (1956) yaptığı bazı çalışmalar sonunda a/b 1/50 
münasebetini haiz basit nişangah tertibatı için genç meşcerelerde Kesit 
Yüzeyi Faktörünün 4, yaşlı ve sık meşcerelerde 5 ve vasat durumdaki meş
cerelerde 4.5 olarak alınmasını tavsiye etmekte ve bu durumda hata mik
tarının % + 5 olacağını söylemektedir. 

5. Kesit yüzeyinin ölçülmesinden evvel, sahada bulunan tepesi kırık, 
dikili kuru vesair ağaçlar, bilahare meşcere kesit yüzeyinden düşülmek 
üzere tesbit edilmelidir. 

6. Kesit yüzeyi ölçmeleri yapılırken, ölçü esnasında ağacın tam 
1.30 m yüksekliğine nişan alabilmek için ya 1.30 lara işaret koymalı veya 
bir yardımcı elemanın bu yüksekliği göstermesini sağlamalıdır. 

(6) Kesit yüzeyini hektarda metrekare olarak ifade etmek için adapte edilmiş 
bulunan bu faktör aslında, kesit yüzeyini acre da sq ft olarak hesaplamak için kul
lanılan 10 faktörüne tekabül etmektedir, 
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7. Kesit yüzeyi ölçmeleri yapılırken, lüzum görüldüğü takdirde, 
ağaç nevileri ayrı ayrı kaydedilmelidir. 

8. Mükerrer saymaları ve atlamaları hertaraf etmek için ölçmeler 
esnasında bir şahıs sayılan ağaçlara işaret koymalıdır. 

9. Dikili ağaçların çapları ölçülürken mümkün olan hallerde 15 met
reele durulmalıdır. Zira bu takdirde şerit veya bantlarda yapılacak her
hangi bir tahmin hatasının hakiki çap üzerindeki tesiri pek cüz'i ve di
ğer mesafelerde durulduğunda yapılacak hatadan daha küçük olacaktır. 

10. Meyil ölçmeleri yapılırken 20 lik, 25 lik ve 30 luk tanjant çizgi
leri üzerinde, taksimatı en kolay tahmin edilen okunmalıdır. 

11. lBazı ölçmelerde Relaskop, her istikamete kolaylıkla dönebilir 
ve sola ve sağa 90° yatırılabilir kürevi başlıklı bir sehpa üzerinde kulla
nılmalıdır. Böylece pandülün mütemadiyen titremesine mani olunmuş 

olur. Sehpa kafi miktarda yüksek ve sağlam ayaklı olmalıdır. 

12. Aletle yapılan sistematik hatalar tesbit edilip bunların elemine 
edilmesi çareleri araştırılınalı ve çalışmalarda nazarı itibare alınmalıdır. 

C. Aynah Relaskopun pratikteki yeri 

Aynalı Releskop, evvelce de belirtilmiş olduğu gibi ormancılıkla il
gili birçok işleri görebilecek şekilde imal edilmiş bir alettir. Muhtelif ça
lışmalardaki hassasiyet derecesi muhteliftir (Viney, 1956). Bununla be
raber, genel olarak, aletin kafi miktarda hassas olmadığı söylenebilir. 

Filhakika meşcere kesit yüzeyinin tayini Açı Metodu ile süratli bir 
şekilde yapılmaktadır. Bunun sıhhat derecesi muhtelif kimseler tarafın
dan muhtelif miktarlarda olarak tayin edilmiştir. Prodan (1953) ((meşce

reler istatistiki homojen olarak kabul edildiklerinde Açı Metodu doğru 
netice vermektedir ve araştırmalar gayri mütecanislikten mütevellit ha
tanın ortalama olarak % 1- 8 olduğunu göstermektedir» demektedir. Bu 
zat kesit yüzeyi tayinindeki ortalama hatanın, nazari olarak, % 9- 10 
kadar olduğunu ve tecrübe sahaları adedi çoğaldıkça bu miktarın azala
cağını ve 4- 5 tecrübe sahası alındığında !fo 2 - 5 e kadar düşeceğini söy
lemektedir. 

Çamkoruda Relaskopla yapılan muhtelif ölçmelere göre elde edilen 
vasati hata nisbetleri meşcere kesit yüzeyinin tayininde % + 20.7, mesa
fe ölçmesinde % 5.8, ağaç boylarının ölçülmesinde % 3.0, çapların 
tesbitinde % 9.7, Boy Şekil Emsalinin tayininde % + 11.5, arazi mey
linin bulunmasında % + 12.6, meşcere vasati boyunun ölçülmesinde 
% 17.7, meşcere hacmının hesaplanmasında % + 14.7 dir. Büyükclüzde 
yine Relaskopun verdiği neticelere göre vasati hata nisbeti meşcere kesit 
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yüzeyının tayininde % 2.8, mesafe ölçmesinde % 1.6, ağaç boyla
rının ölçülmesinde % 1.3, çapların tesbitinde % + 5.4, Boy Şekil Bın
salinin tayininde % 10.9, arazi meylinin bulunmasında 20 lik tanjant 
çizgisi ile % 3.2, 25lik tanjant çizgisi ile 7o 2.8, 30 luk tanjant çiz
gisi ile % + 2.7, meşcere vasati boyunun ölçülmesinde % 8.0, meşcere 
hacmının hesaplanmasında % 13.8 olarak elde edilmiştir. 

Bitterlich (1952b) Açı Metodunun orman amenajmanındaki yeri ve 
önemi hakkında şöyle demektedir: «İşletme Planları mümkün olduğu 
kadar çabuk tanzim edilmeli, işletmeyi tam karakterize edebilmeli ve 
fazla masrafı mucip olmamalıdır. Açı Metodu bu husus için iyi bir başlan
gıç teşkil etmektedir. Bu yeni metodla bir plan tanziminde lüzumlu za
man kısaltılmış, masraflar azaltılmış, taksasyon işi hemen- hemen orta
dan kalkmış ve yardımcı hasılat tablolarına lüzum kalmamış olacaktırıı. 

Avery (1955) nin fikrine göre <<ağaç nevi, 1.30 çapı ve boy sınıfıarına 
ilave olarak, amenajman planlarının tanziminde olduğu gibi, daha başka 
malumatın toplanmasını isteyen ölçmelerde bu metod, sürat ve basitlik
teki avantajını kaybetmektedir. Diğer taraftan, herhangi bir orman par
çasının ağaç nevilerine göre yekün hacmının istenildiği hallerde metod 
gayet iyi iş görmekte ve bilhassa bir kişilik taksasyon gibi büyük bir 
hususiyete sahip bulunmaktadır. Bitterlich Metodu kısa zaman içerisinde 
ve çabuk tahminierin yapılması arzu edilen durumlarda ve mesela köy 
ormaricılığında, dikili ağaç alım - satımında pratik tatbikat sahalarına 

sahiptir ıı. 

Aynalı Relaskop komple olması bakımından diğerlerine nazaran 
avantajları olan bir alet sayılabilir. Meşcere kesit yüzeyinin bulun
ması ve diğer direkt ölçmelerin yapılmasından maada bazı vasıtalı usul
lerle meşcere hacmını tayin edebilmesi Relaskopa ayrı bir hususiyet ver
miş vaziyettedir. Aletle çalışılırken hem arazide ve hem de hesaplaına
larda zamandan tasarruf edileceği şüphesizdir. Bununla beraber aletin 
halen orman amenajmanında geniş bir tatbikat sahası bulduğu söylene
mez. Maamafih gerek Bitterlich Metodunun ve gerekse Aynalı Relas
kopun zamanla yayılacağı ve ormancılar tarafından benimseneceği tah
min edilmektedir. 

Bu kitaba ayrıca, Relaskopla meşcere kesit yüzeyi, dikili ağaç çap
ları ve arazi meyli ölçmeleri yapılırken kullanılabilecek yardımcı 3 cet
vel ilave edilmiştir. Bunlar Cetvel 12, 13 ve 14 dür. 

Aletin fiatı zinciriyle birlikte 48 Dolar olup <(Optimar, Werk für Op
tik und Feinmechanik, Karolingerstrasse, Salzburg, Oesterreichıı adresin
den temin edilebilir. 



Cetvel 12. Kullanılım r:Jeritlere veya bantlara veya ı No. şerit ile küçük bantların kombinasyonlarına ve Relaskopla. sayılan 
ağaç adedine göre hektarda meşceıı•e I:ı:esit yüzıeyi 

Stand ba&al area per hectare for the number Olf trees counted by the Relaskop when strlps or narrow strips or combiııa-
tions of No. ı strlp with nauow strlps are used 

Sayılan Kullanılan şeritler veya bantlar veya lwmbinasyonlar 
ağaç Used strips or narrow strips or combinations 
adedi 

ı No. şerit ı No. şerit ı No. şerit ı No. şerit 
ı k. bant 2. k. bant 3 k. bant ı No. şerit + ı k. bant 2 No. §erit + 2 k. bant + 3 k. bant + 4 k. bant 

Number 
ı n. strip 2 n. strips 4 n. strips No. ı strip No. ı No. 2 strip No. ı strip 

of trees +ı n. + 2n. 
counted 

Hektarda meşcere kesit yüzeyi - m2 
Stand basal area per hectare mı 

0.5 0.0312 0.1250 0.2812 0.5000 0.7812 1.0000 1.1250 ı. 5312 2.0000 
ı 0.0625 0.2500 0.5625 1.0000 1.5625 2.0000 2.2500 3.0625 4.0000 
1.5 0.0937 0.3750 0.8437 ı. 5000 2.3437 3.0000 3.3750 4.5937 6.0000 
2 o .1250 0.5000 1.1250 2.0000 3.1250 .J,.OOOO 4.5000 6.1250 8.0000 
2.5 0.1562 0.6250 ı. 4062 2.5000 3.9062 5.0000 5.6250 7.6562 10.0000 
3 o .1875 0.7500 1. 6875 3.0000 4.6875 6.0000 6.7500 9.1875 12.0000 
3.5 0.2187 0.8750 1.9687 3.5000 5.4687 7.0000 7.8750 10.7187 14.0000 
4 0.2500 1.0000 2.2500 4.0000 6.2500 8.0000 9.0000 12.2500 16.0000 
4.5 0.2812 1.1250 2.5312 4.5000 7.0312 9.0000 10.1250 13.7812 18.0000 
5 0.3125 1.2500 2.8125 5.0000 7.8125 10.0000 ll. 2500 15.1!125 20.0000 
5.5 0.3437 1.3750 3.0937 5.5000 8.5937 11.0000 12.3750 16.8437 22.0000 
6 0.3750 1.5000 3.3750 6.0000 9.3750 12.0000 13.5000 18.3750 24.0000 
6.5 0.4062 ı. 6250 3.6562 6.5000 10.1562 13.0000 14.6250 19.9062 26.0000 
7 0.4375 1.7500 3.9375 7.0000 10.9375 14.0000 15.7500 21.4375 28.0000 
7.5 0.4688 1.8750 4.2187 7.5000 ll. 7187 15.0000 16.8750 22.9687 30.0000 
8 0.5000 2.0000 4.5000 8.0000 12.5000 16.0000 18.0000 24.5000 32.0000 
8.5 0.5313 2.1250 4.7812 8.5000 13.2812 17.0000 19.1250 26.0312 34.0000 
9 0.5625 2.2500 5.0625 9.0000 14.0625 18.0000 20.2500 27.5625 36.0000 
9.5 0.5938 2.3750 5.3437 9.5000 14.1!437 19.0000 21.3750 29.0937 38.0000 

10 0.6250 2.5000 5.6250 10.0000 15.6250 20.0000 22.5000 30.6250 40.0000 
20 1.2500 5.0000 ı ı. 2500 20.0000 31.2500 4.0. 0000 45.0000 61.2500 80.0000 
30 ı. 8750 7.5000 16.8750 30.0000 46.8750 60.0000 67.5000 91.8750 120.0000 
4.0 2.5000 10.0000 22.5000 40.0000 62.5000 80.0000 90. (1000 122.5000 160.0000 
50 3.1250 10.2500 28.1250 50.0000 78.1250 100.0000 112 o 5000 153.1250 200.0000 
60 3.7500 15.0000 33.7500 60.0000 93.1500 120.0000 135.0000 183.7500 240.0000 
70 4.3750 17.5000 39.3750 70.0000 109.3750 140.0000 15 7. 501)0 214.3750 230.00110 
80 5.0000 20.0000 45.0000 30.0000 125.0000 160.0000 180.0000 24.5. 0000 320.0000 
90 5.6250 22.5000 50.6250 90.0000 140.6250 130.0000 202.5000 275.6250 360.0000 

100 6.2501'> 25.0000 56.2500 101).0000 156.2500 200.0000 225.0000 306.2500 4·00. 0000 
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Cetvel lS. Kullanılan şerltiere veya bantlara ve Relaskopla durulan 4 muhtelif 
mesafeye göre dililli ağaçlarm çapları 

Diameters of standing trees fo;r the strips or narrow strips used when 
standing at 4 dlfferent distaııces with the Relaskop 

Kullanılan 

şerit veya bant 

Used strip or 

n.strip 

2 No. ,şerit 

No. 2 strip 
1 No. şerit 

3 küçük bant 
2 küçük bant 
1 küçük bant 
1 narrow strip 

3/4 küçük bant 
1/2 küçük bant 
1/3 küçük bant 
1/4 küçük bant 
1/5 küçük bant 
1/6 küçük bant 
1/7 küçük bant 
1/8 küçük bant 

15 

42.0 

30.0 
22.5 
15.0 
7.5 

5.6 
3.8 
2.5 
1.9 
1.5 
1.3 
1.1 
0.9 

Durulan mesafe - m 
Standing distance- m 

20 25 30 

Çaplar-cm 
Diameters - cm 

56.0 70.0 84.0 

40.0 50.0 60.0 
30.0 37.5 45.0 
20.0 25.0 30.0 
10.0 12.5 15.0 

7.5 9.4 ll. 2 
5.0 6.2 7.5 
3.3 <1.2 5.0 
2.5 3.1 3.8 
2.0 2.5 3.0 
1.7 2.1 2.5 
1.4 1.8 2.1 
1.2 1.6 1.9 



Cetvel 14. Kullanılfi.J.l 3 muhtelif tanjant çizgisine ve Relaskopta oku.ııan 
değerlere göre arazi ıneyli 

Slope percent for the values read in the R€laskop when 3 different 
tangent lines are used 

Relaskopta 
Kullanılan tanjant çizgisi 

Relaskoı:;-
Kullanılan tanjant çizgisi 

okunan Used tangent line ta okunan Used tangent line 

değerler 20 lik 25 lik 30 luk dıeğerler 20 lik 25 lik 30 luk 

Values Values 
read in Arazi meyli -% read in Arazi meyli - % 

Relaskop Slope percent - 0/ 0 Relaskop Slope percent Of ,. 
0.25 ı. 25 1.00 o 83 10.25 51.25 41.00 34.17 
0.50 2.50 2.00 ı. 67 10.50 52.50 42.00 35.00 
0•75 3·75 .) . 00 2.50 10.75 53.75 43.00 35.83 
1.00 5.00 4.00 3.33 ll 0!} 55.00 44.00 36.67 
1.25 6.25 5.00 4.17 ll. 25 56.25 45.00 37.50 
ı. 50 7.50 6.00 5.00 ll 50 57.SO 46.00 38.33 
ı. 75 8.75 7.00 5.83 ll .75 58.75 47.00 39.17 
2.00 10.00 8.00 6.67 12.00 60.00 48.00 40.00 
2.25 11.25 9.00 7.50 12.25 61.25 49.00 40.83 
2.50 12.50 10.00 8.33 12.50 62.50 50.00 41. 6'7 
2.75 13.75 11.00 9.17 12.75 63.75 51.00 42.50 
3.00 15.00 12.00 10.00 13.00 65.00 52.00 43.33 
3.25 16·25 13.00 10.83 13.25 66.25 53.00 44.17 
3.50 17.50 14.00 l.l.67 13.50 67.5(1 54.00 45.00 
3.75 18.75 15.00 12.50 13.75 68.75 55.00 45.83 
4.00 20.00 16.00 13.33 H.OO 70.00 56.00 46.67 
4.25 21.25 17.00 14. ı 7 14.25 71.25 57.00 47.50 
4.50 22.50 18.00 15.00 14.50 72.50 58.00 48.33 
4.75 23.75 19.00 15.83 14.75 73.75 59.00 49.17 
5.00 25.00 20.00 16.67 15.00 75.00 60.00 50.00 
5.25 26.25 21.00 17.50 15.25 76.25 61.00 50.83 
5.50 27.50 22.00 18. 33 15.50 77.50 62.00 51.67 
5.75 28.75 23.00 19.17 15.75 78.75 63.00 52.50 
6.00 30.00 24.00 20.00 16.00 80.00 64.00 53.33 
6.25 31.25 25.00 20.83 16.25 81.25 65.00 54.17 
6.50 32.50 26.00 21.67 16.50 82.50 66.00 55.00 
6.75 33.75 27.00 22.50 16.75 83.75 67.00 55.83 
7.00 35.00 28.00 23.33 17.00 85.00 68.00 56.67 
7.25 36.25 29.00 24.17 17.25 86.25 69.00 57.50 
7.50 37.50 30.00 25.00 17.50 87.50 70.00 58.33 
7.75 38.75 31.00 25.83 17.75 88.75 71.00 59.17 
8.00 40.00 32.00 26.67 18.00 90.00 72.00 60.00 
8.25 41.25 33.00 27.50 18.25 91.25 73.00 60.83 
8.50 42.50 34.00 28.33 18.50 92.50 74.00 61.67 
8.75 43.75 35.00 29.17 18.75 93.75 75.00 62.50 
9.1•0 45.00 36.00 30.00 19.00 95.00 76.00 63.33 
9.25 46.25 37.00 30.83 19.25 96.25 77.00 64.17 
9.50 47.50 38.00 31.67 19.50 97.50 78.00 65.00 
9.75 48.75 39.00 32.50 19.15 98.75 79.00 65.83 

10.00 50.00 40.00 33.33 20.00 100.00 80.00 66.67 
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SUMMARY 

I. Bitterlich's Method on calculating stand basal area 

A. Basis of the method 

The Sample Plot Method Without Area (or BitteTLich's Angle Count 
Method) easily permits one to calculate stand basal area per hectare by 
standing at any place in the stand, looking through a prism angle and 
counting every tree whicb. touches or exceeds the angle while making a 
complete 360° turn around the standing point. With this method, it is 
necessary to multiply the counted number of trees by a Stand Basal Area 
Factor for each a Observation Angle used. 

Explanations of the method of reaching basal area per hectare in 
square meters are herein made in two different parts, either trigonomet
rically or geometrically. These can be followed on pages 2- 10 and with 
Figures 1 - 6 and Table 1. In the first part of the explanation only trees 
of the same eliarneter are assumed to be existing in the stand. With the 
second part it is accepted that there are trees of different diameters in 
the stand, as it is in nature. The second part of the discussion furtherrnore 
explains that there are imaginary sample plots for every size eliarneter of 
the stand, with the same center. It indicates that every one of these con
centric circles is considered separately and their basal areas per hectare 
are totaleel to arrive at the stand basal area. The smallest of these ima
ginary sample plots or the innermost one includes those trees of the 
smallest eliarneter in the stand and the largest of the~e imaginary sample 
plots oı: the outermost one includes those trees of the biggest eliarneter of 
the stand. Sametimes there may be some of the biggest eliarneter tree in 
the smallest sample plot but it must not be forgotten that these trees 
belong to the circle of the biggest diameter. After finishing this expla
nation of Bitterlich's Method, vrhich we believe is the most understan
dable one, when looking througl: existing literature, it was eliscovereel 
that a similar explanation w as followed by Afanasiev (1957). 

With both discussions it is shown that G z. k w here G is the stand 
basal area per hectare in square meters, z is the counted number of 
trees, k is te Basal Area Factor. 

After making these studies it was concluded that Bitterlich's Method 
is mathematically true. 
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B. Used first simple instrument 

To put the method into practice, a simple device (Figure 7) has been 
constructed according to formulas 3, 4 and 5. When making this instru
ment, a or a/b can be choosen freely, so the k Basal Area Factor 
will have the desired value (Table 2). W ith the instrument k ı it is 
easy to reach the basal area per hectare in square meters. 

II. The Spiegel Relaskop 

A. Instrument and its parts 

Bitterlich first made an instrument called the Relaskop (Figure 8) 
and then improved it as the Spiegel Relaskop or only Relaskop to extend 
the use of his method. It is a compact instrument to be used for different 
purposes of forestry (Figure 9). It is easy to hold in one hand. The exte
rior of the Relaskop has a sighting hale, a sighting window, a shade, three 
light windows, a brake button, two hanging places, a tripod socket, and 
the interior of the instrument has a pendulum with a scale on it (Figure 
10). The scale or the graduated part has the followings from left to right : 

Tangent line of 20 
No. ı strip 
4 narrow strips 
Tangent line of 25 
Tangent line of 30 
No. 2 strip 
First distance strip 
Second distance strip 
Third distance strip 
Fourth distance strip 

Number strips, narrow strips and distance strips have a spindle shape. 
This shape of the strips and the pendulum enables the instrument to make 
measurements on inclined areas without needing any corrections. The 
Relaskop alsa has a distance measuring chain. 

B. Where and how to use 

1. Measuring stand basal area 

This is done by standing at any place in the stand and counting the 
number of trees which exceeds or touches the width of the No. 1 strip, 
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No. 2 strip, narrow strips or combinations of No. 1 strip with narrow 
strips while making a 360° turn at the center (Figure ll). Then by mul 
tiplying the number of trees with the Basal Area Factor for the strip used, 
one arives at the stand basal area as m 2/ha. These factors are as below: 

No. ı strip 

No. 2 strip 

ı narrow strip 

2 narrow strips 

3 narrow strips 

ı 

2 

ı;ı6 

ı; 4 
9/ı6 

4 narrow strips ı6/ı6 

No. 1 strip and ı narrow strip 25/16 

No. ı strip and 2 narrow strips 9/ 4 

No. ı strip and 3 narrow strips 49/ı6 

No. ı strip and 4 narrow strips 4 

To select one of these depends on the stand structure. However in 
practice mostly the No. ı strip is used. Basal Area Factors for different 
a/b and Observation Angles can be seenin Table 3. 

2. Measuring the distance 

With this instrument it is possible to measure horizontal distances of 
ı5, 20, 25 and 30 meters. To make the measurement, the distance measur
ing chain must be attached to one of the trees at the end of its length. 
First, it is necessary to stand at an approximate distance which wants to 
be measured and by releasing the pendulum, a lozenge shaped label will 
be seen through the horizontal line of sighting window. Second, lay the 
Relaskop on i ts left side at 90° (Figure ı2), and in this position, without 
pushing the button, touch the lower edge of the No. 2 strip to the lower 
Jabel of the chain and while walking back and forth the upper edge of 
the distance strip of the desired distance will be made to touch the upper 
label of the chain (Figure ı3). This will be the distance to be n:casured. 

3. Measuring the heights of standing tree3 

Heights of standing trees can be measured by standing at 20 m, 25 m 
or 30 m and using the tangent lines of 20, 25 or 30 respectively. While 
standing at one of these distances, and pushing the brake button and 
using the tangent line of the distance, sight to tl:e top and to the bottom 
of the tree. Readings on the specific tangent line in + or - must be 
added or subtracted to get the height of the tree in meters. 
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4. Measuring the diarneters of standing trees 

It is possible to rneasure the diameters of standing trees at any height 
by standing at 20 m, 25 m, 30 m or ı5 m from the tree and by using the 
No. ı strip, No. 2 strip, narrow strips or a combination of the No. ı strip 
with narrow strips. After standing at a specific distance and releasing 
the pendulum a sight will be made to the desired point of the tree and 
the diameter will be taken inside of the strips. Then, regarding the stand
ing distance, this measurement will be converted to its true measurement 
by multiplying the distance with a factor .. To do this, the following con
verting factors will be used : 

No. ı strip 
ı narrow strip 
2 narrow strips 
3 narrow strips 
4 narrow strips 
No. 2 strip 

2 
0.5 
ı 

1.5 
2 
2.8 

With this method it is easy to measure the diameters of the sections 
of any tree. 

5. Measuring the form height 

It is possible to measure the form height (fh) of the trees by using 
the No. ı strip or combinations of the No. ı strip with narrow strips. 
For this, while the pendulum is released, one must move back and forth 
until the diameter of the tree at the height 1.30 m coincides, for instance, 
with the No. ı strip + 4 narrow strips. Then without moving, and keeping 
pendulum released a sigiht will be made to the upper parts of the tree, 
and the point where diameter coincides with the No. ı strip will be 
fixed. At this position, a reading will be made on the tangent line of 25. 
Then another reading will be made at the bottom of the tree on the same 
tangent line. Multiplying the diameter of the tree with the 2/3 of algeb
raical difference of these two readings will give the form height. The 
multiplying factor of this example and strip to use when sighting the 
upper part of the tree are different in regard of the strip used when 
sighting is made to the diameter at 1.30 m, as below : 

a. When the No. ı strip + 4 narrow strips are used at 1.30 m height, 
the No. ı strip will be used for the upper part of the tree and in this 
case the factor is 2/3. 

b. When the No. ı strip + 2 narrow strips are.used at 1.30 m height, 
3 narrow strips will ·be used for the. u pp er part of the tree and in this 
case the factor is 8/9. 
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c. When the No. ı strip is used at 1.30 m height, 2 narrow strips will 
be used for the upper part of the tree and in this case the factor is 4/3. 

6. Measuring the slope percent 

For this purpose it is not necessary to measure the distance. When 
measuring the slope percent, a label for eye height will be sent ahead 
and by releasing the pendulum reading will be made on the tangent lines 
of either 20, 25 and 30. The proportion between the reading on one tangent 
line and the indicating number of that tangent line will give the slope 
percent. 

7. Measuring the average stand height 

Taneo Hirata made it possible to use the Relaskop to measure the 
average stand height. It is called the H Measurement or Hirata's Measure
ment. It is similar to Bitterlich's Measurement, but isa vertical one whereas 
the latter is horizontal (Figure ı4 and ı5). By following the same discus
sion of horizontal count we will reach formula No. 9. In this formula h 
is the average stand height, B is the Vertical Observation Angle, z is 
the number of the trees whose heights exceed or touch the angle B when 
making a 360° turn at a piont, and n is the average number of trees 
per hectare. If it is assumed that tg B = y' 1t then we will have formula 
No. ıo and B will be 60° 341

• This angle corresponds the grading of 45 
on the tangent line of 25. Before calculating the average stand height it 
ıs necessary to find the average number of stems per hectare. For this, 
by using the No. 1 strip, there are two ways: 

a. While measuring the stand basal area, at the same time, trees 
counted by the No. ı strip will be calipered. Dividing the total basal area 
of these trees by their number we get the average basal area, and dividing 
the stand basal area by the average basal area we have the average num
ber of trees per hectare. 

b. While making observations with the Relaskop, trees which coun
ted by the N o. ı strip will be calipered and recorded separately. Each 
one of these trees represents 1 m 2 basal area per hectare. Therefore 
dividing ı m 2 by ach tree's basal area and totaling them we will have the 
average number of trees per hectare. 

8. Measuring the stand volume 

It is possible to determine the volume of the stand by the Relaskop. 
But it is an indirect method which is done by different people in different 
ways as will be said later. 



III. Studies which ınade by different people 

1. Calculation of the stand basa! area 
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Studies on this matter have been ınade either with the first simple 
instruınent and with the Spiegel Relaskop or theoretically. 

One of the studies about the precision of the method has been made 
by .Prof. Krenn (Prodan, 1953). Prodan (1953) has made several studies 
(Figure 16) in Bonndorf/Schw. Güde (1955) also gives some explainations 
on this matter. Güde and at the same time Grosenbaugh (1952) suggested 
calculating the Standard Error and Standard Deviation of the measure
ments. 

2. Calculation of the stand voluıne 

By using the Relaskop this cakulation can be made indirectly. Diffe
rent persons have made attempts. 

Grosenbaugh (1952) used the relation between volume per hectare and 
basal area per hectare of a stand. Prodan (1953) took into consideration 
the form height and basal area of a stand. Avery (1955) used form height 
and basal area/ha of each height class to reach the height class volume of 
the stand per acre. Güde (1955) and Toker (1955) got the stand volume 
as a product of average stand form factor, average stand height and stand 
basal area. Bitterlich (1955a, 1956b), in this matter, made entirely different 
recommendations. In his new method for calculating the stand volume he 
profited from the Hirata Measurement and therefore called it Combined 
Measurement or B-H Measurement. The basic of this measurement is to 
calculate the volume of the parts of the trees by sections, until up to a 
point which he calls the B limit, and the volume of the rest of the tree as 
a cone (Table 4, Figures 17 and 18). 

IV. Studies which made in Çamkoru and Biiyükdüz Research Forests 

A. Introduction of the working areas 

For this purpose first an area of 1 hectare was taken in compartment 
13 of the Çamkoru Research Forest. It was a Pinus sylvestris and Pinus 
nigra stand of 606 trees of 8 cm to 53 cm diameter. Most of them were bet
ween 12 cm and 30 cm in diameter (Figure 19). Thenan area of 9.37 hectares 
was taken in compartment 3 of Büyükdüz Research Forest. It was a mixed 
stand of Abies bornmüUeriana, Fagus orientaris and Pin,ııs sylvestris. There 
were 4736 trees of 8 cm to 85 cm diameter in the area with most of them 
groılped between 20 cm and 40 cm (Figure 20), Studies are made in Çaro
koru in 1956 and in Büyükdüz in. 1957. 
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B. Studies made and their precision 

1. Measurements of stand ba~al area 

Çamkonı. l\1easurements were made standing at 9 points, and with 
the Relaskop the stand basal area per hectare was found to be 34.ı666 m 2

• 

By c alipering the trees in 0.5 cm classes it w as calculated as 28.3008 m 2
• 

The deviatioıı is 20.7 %. Standard Error for ı Standard Deviation is 
+ 1.0033 m 2/ha or 2.94% (Table 5). 

Büyükdüz. In this area measurements were made at 50 standing 
points. Calipering in 0.5 cm dasses gave 26.2854 m 2 /ha basal area. Accor
ding to 50 Relaskop measurements it is 28.5960 and according to 24 measu
rements recommended by Bitterlich (1955b, ı956b) for this size area, it is 
27.0333 m 2/ha. Deviation for the 50 measurements is + 8.8% and for the 
24 measurements is + 2.8 %. For 24 measurements the Standard Error for 
ı Standard Deviation is calculated to be 1.643ı m 2/ha or + 6.08 % (Tab
le 5). 

2. Measurements of distance 

Çamkoru. Measurements were made at 8 different places by both a 
Relaskop and a Theodolite. The smallest deviation is + 3.0 %, the largest 
- ıo.O % and the average 5.8 % (Table 6). 

Büyülrdüz. 28 measurements of 15, 20, 25 and 30 meters at 7 different 
places were made by both a Relaskop and a Theodolite. The smallest dif
ference is - 0.05 '%, the largest - 6.4 % and the average 1.6 % (Table 6). 

3. Measurements of heights of standing trees 

Çamkoru. Measurements were made on 5 trees. The true heights of 
the trees were obtained by felling them. The minimum error is - ı.ı '%, 
maximum - 5.3 % and average 3.0 % (Table 7). 

Büyiikdüz. Heights were measured on 9 trees by the Relaskop and 
by true measurements. The smallest error is -0.6 %, the largest -2.1% 
and the average 1.3% (Table 7). 

4. Measurements of diameters of standing trees 

Çamkoru. Measurements of diameters at breast height and in sections 
of 4 meters were taken on 5 trees using the Relş.skop an(j. by calipering 
after felling the trees. The minimum deviation is + 1.0 %, the maximum 
+ 55.0% and the average 9.7% (Table 8).~ 
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Büyükdüz. Diameters at breast height and for sections were measu
red on 9 trees from distances of 20, 25 and 30 meters. On 55 measurements 
the smallest error has been found as -0.5 %, the largest as 50.0 % and 
the average as 5.4% (Table 8). 

5. Measurements of form height 

Çamkoru. Form height measurements were made on 5 standing 
trees by the Relaskop, and the true form heights of them have been cal
culated by felling the trees. The smallest deviation is- 5.2 %, the biggest 
- 19.1% and the average 11.5 % (Table 9). 

Büyükdüz. Measurements of form heights of standing trees were 
taken on 9 trees. Comparisons show that the minimum deviation is + 0.9 %, 
the maximum - 18.4% and the average 10.9% (Table 9). 

6. Measurements of slope percent 

Çamkoru. Measurements were made at 8 places by the Relaskop 
and then the Theodolite. The minimum error w as - 0.2 %, the maximum 
+ 28.9% and the average 12.6% (Table 10). 

Büyükdüz. Slope percents were measured at 8 places. Deviations 
from the true measurements have been found 0.1 '% as minimum, 
-11.8% as maximum and 3.2 %, 2.8 %, 2.7% as average when tangent 
lines of 20, 25, 30 were used respectively (Table 10). 

7. Measurements of stand average lıeight 

Çamkoru. Measurements were made at 1 point, using a vertical 
angle of 60° 34'. The true average height of the stand was calculated by 
felling the 5 sample trees. The deviation according to the first type of 
cakulation w as - 14.7 % and second type ·of cakulation :..._ 20.7 % (Tab
le ll). 

Büyükdüz. The stand average height was measured by the Relas
kop using a -60° 34' vertical angle. The true height was then determined by 
making measurem,ımts on 7 trees with the Blume Leiss Heightmeasurer. 
The error when the first type of cakulation is considered is - 0.2 % and 
when the second, - 15.8% (Table ll). 

8. Measurements of stand volume 

Çamkoru. Measurements and cakulations were made similar to 
Grosenbaugh's (1952). Because of not having a volume table for heights 
and diameters, tree heights were not considered in the cakıilations. For 
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the Relaskop calculations stand basal area per hectare was taken as an 
average of the measurements at 9 standing points. True volume was found 
according to ıoo% calipering. The deviation was ı4.7 /c. Based on 
9 standing points the Standard Error for ı Standard Deviation was 
+ 2.93 %. 

Büyükdüz. Measurements and calculations were made as similar to 
Güde's (ı955). Since the heights and species of the trees were not taken 
into consideration in the volume table of the working area, these have been 
disregarded when making the calculations. Stand basal area for the volume 
calculation of the Relaskop has been figured by standing at 24 places. Com
parison was made by 100 % calipering. The deviation was - ı3.8 % of 
true volume. The Standard Error for ı Standard Deviation by considering 
24 measurements was 6.08 %. 

V. Conclusion 

A. Erorrs caused by and cases of inadequacy of the maclıine 

1. It is not possible to make a diameter separation when determining 
the stand basal area. 

2. Since the basal areas of the stands are close to each other it is 
necessary to make precise measurements. Whereas the capacity of the 
Relaskop is not enough (Viney, ı956). 

3. It is possible for some of the trees to be hidden by others when 
making observations at one point for stand basal area determination. 

4. W'hen measuring the basal area, to move at the standing point 
after making some countings causes the following error : 

c 2 2c 
e- (dbja) 2 + dbfa 

where c is the moving distance and the others are as known before 
(Figure 21). 

5. For measuring basal area it is difficult to ~etermine exactly 
whether the tree is touching the Observation Angle or not, especially in 
dark stands or when making observations against the sun. 

6. When measuring basal area the eyes get tired, especially in dense 
and small diametered stands. 

7. When making basal area measurements in stands of broadleaved 
trees, and with a dense understery the observation is difficult and sameti
mes impossible. 
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8. It is difficult to determine the partials of ı narrow strip when 
making diameter measurements in fir standsin dark and cloudy weather. 

9. In making measurements of seetion diameters and form heights, 
stems covered with the branches make it difficult to get coincidence of 
strips or narrow strips. 

ıo. In all measurements where the Relaskop is held by hand it is 
easy to tremble. Therefore observations and readings can not be made 
precisely. 

B. Points requiring attention in rr'easurements 

1. It is necessary to stand at different points in the stand for measur
ing basal area and volume. Bitterlich suggests, for the same size of an 
area, different number of sample plots at different times (ı952a, ı952c). 
Lately (ı955b, ı956b) he reached the conclusion as n = 8 V F where F is 
the area of the working place in hectares. Güde (ı955) suggests the for
mula as n = 2F + 2. Hanras (ı956) recommends to take 4-5 sample plots 
in ı hectare. 

2. It is better to make 2 half circle measurements in 2 different places 
in the &tand instead of making ı full circle measurement (Bitterlich, ı955b, 
ı956a, ı956b). 

3. For determining stand basal area, sample plots must be systemati
cally distributed in the area (Bitterlich, ı952a, ı955b, ı956b; Güde, ı955; 
Hanras, ı956) and the distances between them must be calculated as 
v F /n where F is the area of the working place in square meters (Gü
de, ı955). 

4. For basal area measurements studies must be made to find which 
strip or narrow strip and therefore which Basal Area Factor should best 
be used for different types of stands. 

5. Before making basal area measurements, trees which will not be 
considered as a part of basal area, must be calipered. 

6. When making basal area measurements, to be able to sight to 1.30 
meters height, that height must be marked. 

7. When making basal area measurements, if necessary, tree species 
must be recorded separately. 

8. While making measurements, somebody must mark the trees to 
avoid duplication. 
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9. When measuring the diameters of standing trees, in possible cases, 
one must stand at 15 meters to keep the error of estimation on true 
diameter to a minimum. 

10. When making slope percent measurements, most easily estimated 
gradings of tangent lines of either 20, 25 and 30 must be read. 

ll. In some measurements the Relaskop must be put on a ball head 
tripod to eliminate shaking of the pendulum. 

12. Systematical errors of the Relaskop and means of eliminating 
them must be taken in consideration. 

C. The place of the Spiegel Relaskop in practice 

The Spiegel Relaskop is an instrument which is constructed to do 
several jobs in forestry. The precision of it in different work varies. Eut 
in general it can be said that the instrument is not sufficiently precise. Bit
terlich (1952b), Prodan (1953), Avery (1955) and Viney (1956) have dif
ferent ideas about the Relaskop. 

The Spiegel Relaskop can be accepted as an instrument with some 
advantages over others, since it is compact. Besides the stand basal area 
determination and other direct measurements, being able to give the stand 
volume by some indirect methods is another advantage of the Relaskop. It 
is clear that time saving is possible when working with the instrument in 
the field, and in calculations. However it can not be said that, for the time 
being, the instrument had a large place in forest management. Nevertheless, 
it is thought that the use of Bitterlich's Method and the Spiegel Relaskop 
will be extended in forestry in time. 

Three ready auxiliary tables (Tables 12, 13, 14) to use with the measu
rements of stand basal area, diameters of standing trees and slope per
cents by the Relaskop have been added to the book. 




