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I. GENEL BİLGİLER 

A. Kızıl~aın ve yayılış sahası 

1. Botanik özelliideri 

Türkiyenin yerli ağaç türlerinden ekonomik önemi haiz biri de kızıı
çarn (Pinus brutia Ten.) dır. Bu ağaç türü gerek en geniş yayılış sahasını 
Türkiyede bulmuş olması ve gerekse Güney illerimizin iktisadi düzen
leri üzerindeki tesirleri bakımından yakinen ilgilenmeğe değer bir karak
ter arzetmektedir. 

Kızılçarnın botanik sistematiğindeki yeri Gymnospermae (açık to
humlular) alt şubesinin Coniferae (kozalaklı veya iğne yapraklılar) sını

fının Pinaceae familyasıdır (Kayacık, 1959). 

Bazı botanikçiler kızılçamı halepçamı (Pinus halepensis Mill.) nın 
bir varyetesi olarak göstermekte iseler de son zamanlarda yapılan gene
tik, bioşimik ve anatomik çalışmalarla ve bu arada ibre anatomisi üze
rindeki araştırmalarla kızılçarnın halepçamından olan ayrılıkları tesbit 
edilmiş ve bunun müstakil bir tür olduğu kanaatına varılmıştır (Selik. 
1958). 

Krause (1936) ve Kayacık (1959) ın ifadelerine göre kızılçam umumi 
görünüşü itibariyle halepçamına benzer. Ağaç 15 - 20 m boy yapar. Göv
de çok kere düzgün değildir. Taç, gövdeye dik olarak uzayan dallara ma
liktir ve ağaç yaşlandıkça şemsiye biçimine girer. Kabuk ilkin düzgün 
ve kül renkli, sonra ise yırtık ve kırmızı esmer renklidir. Dallar uzun olup 
nihayetlerde ekseriya kısa sürgünlere maliktir. Genç sürgünler kalın ve 
umumiyetle koyu kızıl renktedir. İğne yapraklar oldukça kuvvetli, sivri 
ve 10- 18 cm uzunluğundadır. Kozalaklar parlak, açık kahverengi, topaç 
gibi ve çok kısa saplı olup sürgünlerde ya dikine veya yan durur; hemen 
tamamiyle oturmuş vaziyettedir; teker- teker ve ekseriya birkaçı bir 
arada bulunur. Kızılçam çok kanaatkar bir sahil ağacıdır; kuraklığa 

mütehammildir; mülayim kışlar ister; gençlikte hızlı büyür. Yüksek 
toprak metalibatını haiz değildir. Kalkerli topraklarda, taşlı ve kayalı 
yerlerde dahi yetişebilmektedir. Kızılçam şakuli yayılışında iki tip ar
zetmekte, aşağı kademelerde umumiyetle kısa, eğri gövdeli, dağınık te
peli olmakta, rakım fazlalaştıkça gövdeleri düzgünleşmekte, boyları 

uzamakta, tepeleri sivrileşmekte, ağaç serveti bakımından zengin olan 
iyi kaliteli meşcereler meydana getirmekte (Kayacık, 1957), deniz kı-
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Türkiyedeki ağaç türlerinin yayılış sahalarına ait gerekli bilgiler, 
Halil Gökmen tarafından, Kat'i Orman Amenajman Planiarına ve I. Dev
re Orman Amenajman Planıarına müsteniden hazırlanmış bulunan «Tür
kiyede orman ağaç ve ağaçcıklarının yayılışl>> adlı ve 1/2 000 000 mikyaslı 
haritadan alınabilir vaziyettedir. Kızılçam meşcerelerinin Türkiyedeki 
intişar sahasını ve bu saha içerisindeki meşcerelerin yerlerini gösteren ha
rita (Şekil 1), bu haritadan istihraç edilmiştir. Yine bu haritadan edini
len bilgiye göre kızılçam Türkiyedeki tabii yayılış sahasını 36° ve 38° 
kuzey arz daireleri ile 27° ve 37° doğu tul dairelerinin husule getirdiği dik
dörtgen ve 38° ve 41 o kuzey arz daireleri ile 26° ve 31 o doğu tul dairele
rinin yaptığı dikdörtgen sahaları olarak göstermek mümkündür. 

Kızılçam deniz seviyesine nazaran 1300 m irtifaa kadar çıkmaktadır 
(Krause, 1936; Yiğitoğlu, 1941). Selik (1958) bunun 1400-1500 m olduğu
nu yazmaktadır. Çalışmamız esnasında arazide deneme sahaları alınırken 
tesbit edilmiş bulunan en yüksek deneme sahası rakımı 1240 metredir. Kı
zılçamın ufki ve şakuli yayılışına en ziyade tesir eden amil ısıdır. Bu te
sir tahtında Toroslarda 1300 metreye kadar çıkabilen kızılçam Batı Ana
doluda 800 - 900 metreye, Marmara çevresinde 600 - 700 metreye ve Ku
zey Anadoluda ise ancak 10{)- 200 metreye ulaşabilmektedir (Yiğitoğlu. 

1941; Selik, 1958). 

Kızılçam umumiyetle saf meşcereler halinde bulunmaktadır (Şekil 2). 
Bununla beraber elverişli tenebbüt sahalarında kızılçama harnup (Cera
tonia siliqua L.), delice (Olea europaea L.) gibi ağaçcıklar karışmakta 
(Yiğitoğlu, 1941) ve Pinus pinea L., Pinus halepensis Mill., Pinus nigra 
Arnold, Abies cilicica Carr., Cedrus libani Barr., Juniperus oxycedrus L., 
Juniperus excelsa Bieb., Juniperus foetidissima Willd., Cupressus semper
virens L., Quercus coccifera L., Quercus aegilops L., Quercus infectoria 
Oliv., Quercus pubescens Willd., Quercus cerris L., Quercus pseuceris, Li
quidambar orientulis Mill. ağaç türleri münferit olarak veya bazan grup
lar halinde refakat etmektedir (Selik, 1958). Ayrıca deneme sahaları alı
nır~~e~ te.sbjlı..~dilmiş bulunan çalı ve ağaççıklar ise şunlardır:fi~eŞ~r(Qu
ercu.?\~~andal ( Arbutus andrachne L.), mersin (Myrtus communis L.), 
patlangaç (Colutea sp.), akçakesme (Phillyrea media L.), yemişen (Cra
taegusf€Y;Saiifr:?#:a L.), tesbih (Styrax officinalis L.), sakız veya menengiç 
(Pistacia sp.), laden (Cistus sp.) ve funda (Erica sp.). 

Güney Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinde kızılçam meşcereleri 

umumiyetle maki ınıntakasının üstünden başlar. Şakuli yayılış itibariyle 
yukarıya doğru kızılçamı karaçam, göknar ve bulunduğu yerlerde sedir 
takip eder. Karaçarola karışık meşcereler yaptığı yerler vardır (Gökmen, 
1953). Sütlegen ile Lengüme arasında 1120 metrede sedirle teşkil ettiği 
karışık meşcerelere rastlanmıştır. 
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ve incir sandıklarının belli- başlı malzemesini teskil etmektedir. Bu hu
sus için, sanayi odunu adı verilen odun sınıfı sandık tahtalarma biçilmek 
suretiyle kullanılmaktadır. 

Tel direkleri. Kızılçam gövdelerinin müsait çap ve boyda ve düzgün 
olanları telefon ve telgraf direği olarak kullanılmaktadır. 

Madendireği. Bakım kesimleriyle elde edilecek ince çaptaki emval 
madendireği olarak kullanılmaya elverişlidir. 

Mobilyacılık. Kızılçam kerestesi mobilyanın iskelet kısımlarında, 
kontrplak ve kaplamaların altlarında kullanılmaktadır. 

Selüloz ham maddesi. Kağıt ve selüloz sanayiimiz gelecekte sülfat 
metoduna dayanan tesisler kurduğu takdirde kızılçarnın selüloz sanayii 
için iyi bir ham madde kaynağı teşkil edeceği şüphesizdir. 

Kızılçam ayrıca çit inşasında, ziraat aletleri imalinde ve yakacak 
odun olarak kullanılmaktadır.» 

Kızılçam reçine bakımından zengin bir ağaç türü olması dolayısiyle 
memleketimizde reçine istihsaline de yaramaktadır. Güneybatı Anadolu
nun bazı kızılçam meşcereleri halen reçine istihsaline tahsis edilmiş va
ziyettedir. 

Evvelce kızılçarndan travers imalinde de faydalanılmıştır (Ö. Faruk, 
1929). 

2. Elde edilen hasılatın mıntaka ve memleket ekonomisine tesiri 

Kızılçam memleketimizin haşep istihsalinde mühim sayılabilecek bir 
yer işgal etmektedir. Bu, kızılçamın, ekonomik değer taşıyan diğer ağaç 
türleriyle ayni ölçüde ehemmiyet atfedilmesi lazımgelen bir tür olduğunu 
göstermektedir. Yıllık istihsal miktarı tam olarak bilinmemekle beraber 
kızılçamın, yayılış sahasında ormancılıkla ve orman mahsüllerinin ticare
ti ve sanayii ile iştigal eden halkın geçim endeksierindeki payı herhalde 
h:üçümsenmeyecek derecededir. Kızılçamın, belli- başlı istimal yerleri 
vasıtasiyle milli ekonomiye sağladığı faydalar ise zikre değer mahiyet
tedir. 

Kızılçam ınıntakasında istihsal edilen tomruk halkın kereste ve yapı 
malzemesi ihtiyacını karşılamakta kullanılmaktadır. Bilhassa istihsalin 
büyük bir yekfın teşkil ettiği Mersin ve Antalya Orman Başmüdürlükleri 
ınıntakalarma isabet eden vilayetlerde bu husus büyük bir önem arzet
mektedir. Ayrıca bu ınıntakada kereste ve yapı malzemesi, Orta Anado
luya sevkedilmek suretiyle bir ticaret metaı olarak halka gelir kaynağı 
teşkil etmektedir. 



II. ÇALIŞMANIN GAYESİ VE MATERYALİN 

TOPLANMASI 

A. Gaye 

Çalışmanın gayesi Türkiyedeki normal kızılçam meşcerelerinin geli
;o)mini, hasılatını ve olgunluk müddetlerini ve dolayısiyle kızılçam orman
larının idare müddetlerini tayin etmek ve amenajman esaslarını belirt
mek olmuştur. Gelişim, hasılat tablosu tanzim edilmek suretiyle meşce
re kuruluşu, artım ve büyüme yönünden incelenmek istenmiştir. Kızılçam 
meşcerelerinin amenajman esaslarını tesbit edebilmek ve bu ormanları en 
doğru ve en rasyonel bir şekilde işietebilmek için bu meşcerelerin de
velopmanları hakkında temel bilgilere sahip bulunmak gerekmektedir. Bu 
arada kızılçam ormanlarının idare müddetlerinin bilinmesine de zaruret 
vardır. 

Filhakika Orman Amenajman Planlarının Tanzimine ve Tatbikine ait 
Talimatname (Orman Umum Müdürlüğü, 1956a) diğer ağaç türleri meya
nında kızılçarnın idare müddetini de bildirmekte ve bunun 120-150 yıl ol
duğunu kabul etmektedir. Fakat bunun esaslı bir etüde veya bir araştır
maya müstenit olduğuna dair ortada bir delil yoktur. Esasen bu durum 
kızılçam ormanlarımızda çalışan pli'm yapıcı ve tatbikatçı arınancıların 
mütemadi tenkitlerine konu teşkil etmiştir. 

Bu itibarla, bu yönleri üzerinde henüz çalışılmamış bulunan kızıl

çam, öncü ve inkişaf ettirilmeye değer bilgileri işleyip takdim etmek dü
şüncesiyle bir araştırma mevzuu olarak ele alınmıştır. 

B. Materyalin toplanması 

1. Arazi çalışmalarının yapıldığı mmtaka 

Kızılçam, tabii yayılış sahası itibariyle, hernekadar Türkiyenin gü
ney ve batı ınıntakalarmda bulunmakta ise de güneyde daha fazla bulun
duğu ve buradaki meşcerelerin optimuma daha yakın olduğu bilinen bir 
hakikattır. Bu durum gözönünde bulundurularak arazi çalışmaları tama
men Güney Anadoluya inhisar ettirilmiştir. Çalışma sahasının doğu hu
dudunu Kozan ve batı hududunu Muğla teşkil etmektedir. Bu çalışma sa
hası içerisindeki meşcereler dikkatli bir etüde ve ölçmeye tabi tutulmuş
lardır. 
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minology (1950) nin görüşüne göre fertleri arasında 10-20 yaş farkı gös
teren meşcerelerdir. Schwappach (1929a) çam meşcerelerinde tensil müd
detinin 7-10 yıl, Dengler (1935) 5- 10 yıl ve Tsehermak (1950) 8-10 yıl 
olduğunu söylemektedirler. Umumiyetle dış tesiriere çokca maruz bulu
nan kızılçam meşcerelerinde bu müddet 15 yıl olarak kabul edilmiş ve 
meşcerelerin bir - yaşlı oluş hali bu kıstas gözönünde bulundurularak ta
yin edilmiştir. 

Hernekadar meşcerelerin saf olma halini mevzuubahs ağaç türün
den meşcere içerisinde en az, Chapman and Meyer (1949) meşcere ke
restellk hacmının % 75 i kadar, Committee on Forestry Terminology 
(1950) asli tepe tabakasını işgal eden ağaçların % 80 i kadar ve Diker 
(1946b) meşcere umum servetinin % 90 ı kadar bulunması şeklinde ifa
de ediyor ise de bu çalışmada bütün deneme sahaları % 100 saf kızılçam 
meşcereleri dahilinde alındığından böyle bir iştirak nisbetinin tefrik ve 
kabulüne lüzum hasıl olmamıştır. 

N ormal kapalı m eşeere veya tam kapalı m eşeere veya sadece normal 
meşcere muhtelif şekillerde izah edilmiş bulunmaktadır. Committee on 
Forestry Terminology (1950) nin tarifi «bütün sahası işe yarar bir şe

kilde işgal edilmiş ve fakat istikbal ağaçlarının inkişafına elverişli 

boşlukları bulunan meşcere», Committe on Standardization of Volume and 
Yield Tables (1926) in tarifi «belli bir yaşta ve yetişme muhitinde en yük
sek ağaç hacmını husule getiren meşcere», H. A. Meyer (1953) in tarifi 
«içinde veya etrafında herhangi bariz bir boşluğa müsaade edilmeyen, 
ağaçları arasındaki aralıklar aşağı - yukarı muntazam olan, tepe çatısı tam 
bulunan meşcere», Chapman and Meyer (1949) in tarifi «hemen- hemen 
tam bir tepe çatısına malik meşcere», Bruce and Schumacher (1950) nı 
tarifi «tepe çatısında mühim açıklıkları bulunmayan ve vasati ağaçlardan 
daha küçük olup da baskıdan dolayı ölmüş veya ölmekte bulunan ağaçla-

Şekil 4. Arazide alınmış bulunan muvakkat deneme sahalarından dördü. a) Dene· 
me sahası No. 3. Mevki: Demirışık Serisi, Fındıkpınarı Bölgesi, Mersin. Rakım: 1200 
m. Meşcere orta yaşı : 27. Meşcere üst boyu : 11.22 m. Bonitet derecesi : iyi., b) De· 
neme sahası No. 10. Mevki : Gedikdağ Serisi, Gökbelen Bölgesi, Silifke. Rakım : 310 
m. Meşcere orta yaşı: 85. Meşcere üst boyu: 10.64 m. Bonitet derecesi: Orta. -Bu 
deneme sahası kıymetlendirmelere ithal edilmemiştir., c) Deneme sahası No. 18. Mev
ki : Hotalan Serisi, Soğukoluk Bölgesi, Adana. Rakım : 840 m. Meşcere orta yaşı : 
98. Meşcere üst boyu: 20.13 m. Bonitet derecesi: Orta., d) Deneme sahası No. 21. 
Mevki : Eğnidere Serisi, Soğukoluk Bölgesi, Adana. Rakım : 965 m. Meşcere orta 
yaşı: 224. Meşcere üst boyu :19.85 m. Bonitet derecesi: Orta. -Bu deneme sahası 
kıymetlendirmelere ithal edilmemiştir. 

Four of the temporary sample plots taken in the field. a) Elevation : 1200 m= 3937 
ft. Average stand age: 27. Stand top height: 11.22 m = 36.8 ft. Site class: Good., b) 
Elevation: 310 m = 1017 ft. Average stand age: 85. Stand top height: 10.64 m = 34.9 
ft. Site class: Medium - Discarded., c) Elevation : 840 m = 2756 ft. Average stand 
age: 98. Stand top height: 20.13 m = 66 ft. Site class: Medium., d) Elevation: 965 
m = 3166 ft. Average stand age: 224. Stand top height: 19.85 m = 65.1 ft. Site class: 
Medium. -Discarded. 
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yukarı olan ve yaşayan bütün ağaçlar kampaslanarak kaydedilmiştir. 

Çok küçük çaplı ağaçlardan müteşekkil meşcerelerde çap ölçmesi 4.0 cm 
den itibaren yapılmıştır. Deneme sahasında, dominant ve kodaminant 
tabakaya iştirak eden 5 ağacın boyu, bazısı kesilerek çelik şerit metre 
ile ve bazısı dikili olarak Blume Leiss boyölçüleri ile, ölçülmüştür. Ay
rıca deneme sahasının merkezine en yakın olarak bulunan 5 ağaç de
neme ağacı olarak alınmıştır. 

3. Deneme ağaçları 

Herbir deneme sahasında, deneme ağacı olarak tefrik edilen 5 ağaç
tan 3 ü kesilmiştir. Kesilen deneme ağaçları üzerinde hacim ve artım he
saplarında kullanılacak ölçmelerle diğer hususlara yarayacak tesbitler 
yapılmıştır. Bu maksatla herbir ağacın 1.30 m deki kabuklu çapı ( 0.5 cm 
ye kadar), çift kabuk kalınlığı (mm ye kadar- karşılıklı olarak 2 defa), 
ı cm deki artım halkaları adedi (karşılıklı olarak 2 defa), ı o yıllık artım 
halkaları kalınlığı (mm ye kadar- karşılıklı olarak 2 defa), gövde orta 
çapı (0.5 cm ye kadar), kerestelik orta çapı (0.5 cm ye kadar), kalın göv
de orta çapı (0.5 cm ye kadar), ağacın uca kadar boyu (lO cm ye kadar), 
ağacın kalın gövde boyu, ağacın kerestelik boyu, ağacın dallandığı yere 
kadar boyu, ağacın kütükteki yıllık halka sayısı tesbit edilmiş ve 2 met
relik gövde seksiyanlarına göre seksiyon ölçmeleri yapılmıştır. Kesilme
yen 2 deneme ağacı üzerinde ise ağacın 1.30 metredeki kabuklu çapı (0.5 
cm ye kadar), çift kabuk kalınlığı (mm ye kadar- ı defa), ı cm deki ar
tım halkaları adedi (1 defa), ı o yıllık artım halkaları kalınlığı (mm ye 
kadar- ı defa) ölçmeleri yapılmış ve ağacın 1.30 m deki yıllık halka sayısı 
artım burgusu ile tesbit edilmiştir. Ayrıca bazı sahalar içerisinde 1.30 m 
yükseklikteki bir- kaç fidanın yaşı sayılmıştır. 

4. Kullanma yerlerinin ve diğer hususların tetkiki 

Arazi çalışmalarının devam ettiği süre içerisinde orman işletme mü
dürleri ve bölge şefleri ile yapılan görüşmelerle kızılçam odununun kullan
ma yerleri ve bu yerlej:in metalibatı hakkında lüzumlu bilgilere sahip 
olunmuştur. Ayrıca Güney Anadolunun en mühim ihtiyaçlarından biri 
olan ve ticari hayatına önemli bir tesir icra eden yaş meyva ve sebze am
balaj sandıklarının imal edildiği müesseselerden Mersin, Antalya ve Alan
yada bulunan bir- kaçı ile temas ve bunların çalışma şekilleri, ihtiyaç
ları ve kullandıkları kızılçam odunu ile ilgili olan istekleri tesbit edilmiş
tir. Bugün memleketimizde mühim bir mevzu olarak üzerinde durulan 
reçinecilik hakkında lüzumlu bilgiler toplanmıştır. Ayrıca, güney işlet

melerinin bazılarında son 2 yıl içerisinde yapılan tomruk ve madendireği 
satışlarının bir kısmına ait miktar kayıtları ve satış fiatları derlenmiştir. 
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20- 39 15 adet 120-139 6 adet 
40- 59 24 adet 140- 159 10 adet 
60- 79 29 adet 160-179 3 adet 
30- 99 33 adet 180-199 1 adet 

100- 119 7 adet 200 + 3 adet 
Deneme sahalarının yaşları 27 ile 261 arasında bulunmaktadır. 

2. Deneme sahası üst boyunun tayini 

Meşcerenin karakteri hakkında kıymetli bir fikir veren ve hasılat tab
lolarının tanziminde bonitet derecelerinin tayini için kullanılan (Fırat, 

1958) meşcere boyu, meşcere orta boyu veya meşcere üst boyu (hakim 
ağaçların boyu) olarak ifade edilmektedir. Orta boy, meşcere içerisinde
ki çap kademelerine tevzi edilmiş yeter sayıda ağaçlarda yapılan boy ölç
meleri ve üst boy, meşcerenin dominant ve kodaminant tabakasını işgal 
eden ağaçlardan yeteri kadarının ölçülen boyları vasıtasiyle bulunur. 
Orta boyun ve üst boyun hesaplanmasında muhtelif usuller mevcuttur. 
Bu çalışmada meşcere boyu olarak, aralama kesimlerinin tesirine daha az 
maruz bulunan ve binaenaleyh «yalnızca yetişme muhitinin iyilik derece
sine göre meydana gelen» (Fırat, 1958), deneme sahası üst boyu hesap
lanmıştır. Bunun için herbir deneme sahasında ölçülmüş bulunan 5 domi
nant ve kodaminant ağaç boyunun aritmetik ortalaması alınmıştır. 

Deneme sahalarının üst boyları 6.22 m (kıymetlendirmelere ithal edil
meyen 88 numaralı deneme sahası) ile 28.76 m (kıymetlendirmelere it
hal edilmeyen 82 numaralı deneme sahası) arasında muhteliftir. 

3. Deneme sahası ağaç sayısıııın tayini 

Deneme sahasında çapları ölçülmüş olan ağaçlardan 8.0 cm ve daha 
yukarı çapındakiler toplanarak önce deneme sahasındaki ağaç sayısı bu
lunmuştur. Bilahare herbir çap kademesindeki ağaç sayılarının hektara 
çevirme emsali ile çarpılması suretiyle çap kademelerinin hektardaki ağaç 
sayısına ve bunların toplanması suretiyle de deneme sahasının hektarda
ki ağaç sayısına vasıl olunmuştur. 

Deneme sahalarının hektardaki ağaç sayıları asgari 40 (kıymetlen

dirınelere ithal edilmeyen 6 numaralı deneme sahası) ve azami 2180 bulun
muştur. 

4. Deneme sahası göğüs yüzeyinin tayini 

Deneme sahasının göğüs yüzeyi 1.30 m deki çapı 8.0 cm ve daha yuka
rı olan ağaçlara müsteniden hesaplanmıştır. Bu, herbir çap kademesin-
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Bilindiği gibi, tek ağaçların hacımlandırılmasında kafi derecede 
sıhhatli olmamakla beraber (Diker, 1946a) meşcerelerin hacımlandırıl

masında itimat edilebilir neticeler veren ağaç hacım tabloları ağaç tü
rü, yaş sınıfı, göğüs çapı ve boya göre tertiplenmiş tablolardır. Maama
fih tevlit ettiği bazı mahzurlardan dolayı son zamanlarda yaş sınıfları 
tefrikinden vazgeçilmek cihetine gidilmektedir (Fırat, 1958). Umumi
yetle ağaç hacım tabloları herhangi bir ağaç türü için çapa göre veya 
çapa ve boya göre tanzim edilirler. Bunlardan birincisi tek girişli ağaç 

hacım tabloları veya lokal hacım tabloları ve ikincisi çift girişli ağaç 

hacım tabloları veya standart hacım tabloları adını alırlar (Alemdağ, 

1945; H. A. Meyer, 1953). Tek girişli ağaç hacım tabloları lokal olarak top
lanan materyale müsteniden tanzim edilebilecekleri gibi çift girişli ağaç 
hacım tablolarından da İstihraç edilebilirler. 

Ağaç hacım tablolarının tanziminde muhtelif usuller kullanılmak
tadır. Birleşik Amerika Devletlerinde tatbik edilmekte olan usulleri 
Spurr ( 1952) endirekt ve direkt usuller olmak üzere 2 grup içerisinde 
toplamaktadır. Bunlardan endirekt usuller önce ağacın şekil emsalini ve
ya benzeri faktörleri hesaplayıp sonra bunlara müsteniden hacım tab
loları düzenleyen usullerdir. Direkt usuller ise 3 kıymetlendirme meto
dunu ihtiva etmektedir ki bunlar 1. tevzin edilmiş eğriler (harmonized
curves) veya grafik yolla analiz (graphical analysis), 2. paralel çizgiler 
grafikleri (alinement- charts veya nomographs), 3. en küçük kareler 
(least- squares) metodları dır. Bunlardan herbirinin kendine mahsus 
avantajları ve dezavantajları vardır. 

Memleketimizde Eraslan (1954a) meşe ıçın, Kalıpsız (1958) kayın 

için ve Gülen (1959) karaçam için grafik yolla analiz metodunu ve Mi
raboğlu (1955) göknar için şekil emsali endirekt usulünü kullanmak su
retiyle ağaç hacım tabloları tertiplemişlerdir. Kızılçam çift girişli ağaç 

hacım tablosunun tanziminde ise en küçük kareler metodu kullanılmıştır. 
Filhakika Erkin ( 1956) sarıçam için düzenlediği tek girişli yani yalnız 
çapa göre ağaç hacım tablosunda en küçük kareler metodunu denemiş
tir. En küçük kareler metodu, Spurr (1952) a göre «formül bir kere teş
kil edildikten sonra tamamen objektif olma avantajına sahip bulun
maktadır». 

En küçük kareler metodu ha tti (linear) bir netice veren her eşit

liğe tatbik edilebilir. O itibarla çap, boy ve hacım arasında hatti bir 
münasebet kurulabildiği takdirde bunun en küçük kareler metodu ile 
halledilmesi imkan dahiline girmiş olur. 

Spurr (1952) ağaç hacım tablolarının bu tarzda bir formüle istinat 
ettirilerek bu metodla tanzim edilmesi fikrini ve örneğini ilk defa 1933 
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Tablo tanziminin en küçük kareler metodu ile ilgili hesabatım azalt
mak üzere deneme ağaçlarına ait 361 muamele, ağaçların çapa ve boya 
göre gruplandırılması suretiyle 138 muameleye irca edilmiştir. Hesapla
rın süratlendirilmesini temin düşüncesiyle yapılan bu katagorileme, işin 

sıhhati üzerinde herhangi bir kayıp h usule getirmemektedir ( Chap
man and Meyer, 1949). Gruplandırmayı temin için çap katagorileri 
5.0-6.9 = 6 cm, 7.0-8.9 - 8 cm şeklinde ve boy katagorileri 5.00-6.99 6 m, 
7.00-8.99 = 8 m şeklinde yapılmıştır. Boy katagorileri çap katagorileri 
içerisinde alınmış yani herbir çap katagorisi muhtelif boy katagorilerine 
tefrik edilmiştir. Böylece husule gelen 138 katagoriye dağıtılan 361 de
neme ağacının her katagori içerisindeki vasati çapı, boyu ve hacmı bu
lunarak bunlar hesaplara ithal edilmiştir. 

Yukarıda da belirtilmiş olduğu veçhile en küçük kareler metodunun 

kullanılabilmesi için denklemin linear hale sokulması gerekmektedir. 

1 numaralı formül ise ancak logaritması alınmak suretiyle linear hale 

irca edilebilir. Yani 

log v = log a b log D + c iog h 

dır. Burada log v - Y, log a = k, log D 

edilecek olursa denklem 

bX +eZ (4) 

(2) 

X ve log h Z ile ifade 

olur. Bu denkleme göre, en küçük kareler metodu ile uygulanan normal 

eşitlikler ise 

dir. 

:Ew Y = kSw + b;;Ew X + c;;Ew Z 

:EwXY = k..I\vX+ b;;EwX2 + c:Ew XZ 

5;wZY = kLwZ + bZwXZ+ c.JEw Z2 

Bu denklemlerin halli için bir cetvel düzenlenerek bu cetvele ön

ce her katagorinin ortalama D, h, v kıymetleri ve ağaç adetleri yazıl

mıştır (Cetvel 1). Buradaki çap santimetre, boy metre ve hacım desi

metreküp cinsinden ifade edilmiştir. Bundan sonra X, Z ve Y çapın, 

boyun ve hacının logaritması olarak alınmış ve cetvele geçirilerek he

saplar tekemmül ettirilmiştir. Neticede k = - 1.367793, b = 2.054628, 

c - 0.843735 olarak bulunmuş ve log a = k olduğundan a - 0.0428753 
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olarak elde edilmiştir. Buna göre ı numaralı hacım formülü, D ve h de
ğişkenlerine bağlı olarak 

V = o. 0423753. D2.054628. h 0.843735 (5) 

nihai şeklini almıştır. Bu formül yardımıyla herhangi bir ağacın hac
mını, D santimetre ve h metre cinsinden ifade edilerek desimetreküp 
cinsinden bulmak mümkündür. 

Spurr (ı952) bu metodla elde edilen ağaç hacım denklemlerinin he
men hepsinde D ile h nın üsleri toplamının umumiyetle 3 civarında ol
duğunu söylemektedir ki 5 numaralı formülde bu durum tahakkuk et
mekte ve D ve h için hesaplanan üslerin Chapman and Meyer (1949) 
in, Bruce and Schumacher (1950) ın ve H. A. Meyer (1953) in misalle
rindeki üslere uygun düştüğü görülmektedir. 

Denklem bu şekilde elde edildikten sonra muhtelif çaplar ve boy
lar kullanılmak suretiyle bunlara tekabül eden ağaç hacımları hesap
lanmıştır. Yalnız, bu hesapların yapılabilmesi ancak denklemin loga
ritması yardımıyla mümkün olduğu cihetle o yolda hareket edilmiş ve 

log v = 2.054628 log D 0.843735 log h - 1.367793 (6) 

formülü vasıtasiyle önce v nin logaritması bulunmuş ve sonra v değe

rine geçilmiştir. 

Kabuklu çapa ve boya göre hesaplanan bu hacımlar nihai hacım 
tablosu haline konmadan evvel bir düzeltmeye tabi tutulmuşlardır. Bu 
düzeltmeyi icap ettiren durum hacımların doğrudan doğruya değil de 
logaritmik yolla hesaplanmasından neş'et etmektedir. Bu hususta Chap
man and Meyer (ı949) şu izahatı vermektedir: «Çap, boy ve hacının ha
kiki kıymetlerini logaritmaya çeviren bu metod bir sistematik hataya 
sebebiyet verir ki bu, hacımların hakiki değerlere göre değil ve fakat 
logaritmalara göre hesaplanmaları meselesinden neş'et eder. İki veya 
daha fazla logaritmanın vasatisinin tekabül ettiği sayının bu logaritma
lara ait sayıların vasatilerine eşit olmadığı bilinen bir hakikattır. Me
sela ıo ile ıoo ün vasatisi 55 iken bunların logaritmalarının vasatisine te
kabül eden sayı 31.62 dir. Hakiki hacımlar logaritmik yolla hesaplanan 
hacımlardan daima daha yüksek olacaktır. Fark umumiyetle %ı- 2 ka
dardır». H. A. Meyer (1953) ise «Bu şekilde elde edilen hacımlar küçük 
bir sistematik hatanın tesiri altındadır. Mesela hacımları belli 7 ağacın 
ortalama hacmı ı25.ı cu ft iken bu hacımların logaritmalarının vasatisi
ne tekabul eden hacım ı24.3 cu ft dir. Bu karakterdeki bir hata logarit-



D 
cm 

6.0 

7.0 

8.5 

8.5 

75.5 

80.0 

Yekün 
Total 

h 
ın 

5.40 

7.60 

7.30 

10.00 

20.60 

25.30 

Cetvel 2. Tashih emsali f de kullanılacak Standart Hatanın arazide yapılmış 

bulunan hakiki çap, boy, hacım ölçmelerine ve formülle bulunan hacıma ınüsteniden 
hesaplanması (Örnek). 

Calculation of the standard error for the correction factor regarding the acutual 
diameter, height and volume measurements made in the field and relating to the 

volume calculated by the formula (Example). 

Hakiki Hesaplanan ağaç Log aritınalar 
ağaç Hakiki ağaç hac-

hacınının logaı·itınası farkı 
hacını ınının logaritınası 

Actuaı tre e log D log lı Logarithm of actual Logarithm of Difference of 

volume tree volume calculated tree Iogarithms 
volum e 

dın:ı 
X 

ll 0.778151 0.732394 ı. 041393 0.848964 0.192429 

19 o. 8t15098 0.880814 ı. 278754 1.11174-3 o .167011 

17 0.929419 0.863323 1.230449 1.270233 o. 0397811 

30 o. 9291ıl 9 1.000000 1.4-77121 ı. 385552 0.091569 

D eva m 
c o n t i n u e 

5S78 l. 877947 ı. 313867 3.746479 3.599245 0.14-7234 

•H-4-7 1.903090 1Ao312l 3. 64-8067 3. 726211 0.078144 

106 treatments 

106 adet 

x2 

0.037029 

0.027893 

0.001583 

0.008385 

0.021678 

0.006106 

0.637070 
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Münferit Ölçmelerin Standart Hatası = + 0.0929 X 1.253 = + 0.1164 

olarak elde edilmiştir. Yani herhangi bir ağacın hakiki hacmı tablonun 
ayni ağaç için verdiği hacımdan % 11.64 kadar farklı olabilme ihtima
line sahiptir. 

C. Bonitet tablolarının tanzimi ve bonitetleme 

1. Deneme sahalarının normalliğinin kontrolü 

Bonitet tablolarının tanzimine başlamadan evvel bu tablolara ve ha
sılat tablosuna mesnet teşkil edecek olan deneme sahalarının bu kabil 
bir çalışmaya uygunluk durumlarının yani normalitelerinin tayini gerek
mektedir. Bu suretle, arazide alınan deneme sahaları arasından hangile
rinin kıymetlendirilmeye salih olacağı anlaşılacaktır. 

Deneme sahalarının ve dolayısiyle meşcerelerin normalliğinden yani 
normal kapalı oluş halinden anlaşılan mananın ne olduğu daha evvel izah 
edilmişti. Acaba arazide alınmış bulunan bütün deneme sahaları nor
mal meşcereler içerisine isabet ettirilebilmişler midir? Arazi çalışmaların
da bu kabil subjektif tesirli tayinler hususundaki yanılmalar her zaman 
mümkündür. O halde bu hususların büro çalışmaları ile kontrolü ve te
lafisi cihetine gitmek icabetmektedir. 

N ormal meşcere tabirinin normal kapalı meşcereye tetabuk ettiği 

yukarıda bazı yazariara atfen izah edilmişti. H. A. Meyer (1953) meşce

re kapalılığının meşcere sıklığını ifade eden bir ölçü olduğunu söylemek
te ve Kalıpsız (1) bunu teyit eder şekilde Laer'e atfen «ağaçların tepe 
genişliği ile göğüs çapları arasında sabit bir münasebet bulunduğunu yani 
muayyen kalınlıktaki bir ağacın çapı ile mütenasip bir saha işgal ettiği
ni» yazmaktadır. H. A. Meyer (1953) meşcere sıklığı hususundaki görüşü
nü ise «bir meşcere, hektarda fazla sayıda ağaç ihtiva etmekle sık sayıl
maz; tatbiki bir kıymeti olabilmesi için sıklığın vasati ağaç büyüklüğüne 
göre ifadelendirilmesi lazımdır» şeklinde açıklamaktadır. Yine ayni ya
zar (1953) Reineke'ye atfen «hektardaki ağaç sayısının bonitetle veya 
yaşla pek cüz'i derecede korelasyonu olduğunu ve sıklığın yaştan ari bir 
ölçüyle ifade edilmesinin makul gözüktüğünü» söylemektedir. Bu, meş
cere orta çapıdır. Nitekim Reineke hektardaki ağaç sayılarının dağılı

şını bunların vasati çapına müsteniden tetkik etmiş ve ağaç sayılarının 
logaritmaları ile bunlara ait vasati çapların logaritmaları arasında müs
takim hat şeklinde bir münasebetin mevcut olduğunu görmüştür (H. A. 
Meyer, 1953). Bu m üstakim hat meşcere orta çapına ve ortalama normal 
sıklığına göre hektardaki ağaç sayısını vermektedir. 

Deneme sahalarının normalliğinin kontrolü için bu usulden fayda
lanılmıştır. 



Cetvel 3. Deneme sahalarının normalliğini kontrol için ortalama normalite 
hattının en küçük kareler metodu ile hesabı (Örnek). 

Cakulation of the average normality line by least-squares method for controlling 
the normality of sample plots (Example). 

Deneme Orta çap 
sahası 

Sample plot Avarage diameter 

No. 

ı 

2 

:ı 

131 

1:32 

cm 

35.6 

4·5.6 

13.3 

43.4 

42.7 

Yekün 131 adet 
Total 131 treatment 

log= X 

ı. 551450 

1.658965 

1.123852 

ı. 637490 

1.630428 

190.804299 

c 

Hektardaki ağaç 
sayısı 

Number of trees 
per hectare 

adet log= Y 
number 

376 2.575188 

HO 2.146128 

2180 3.338456 

Devam 
o n t i n u e 

149.9 2.175802 

238 2.376577 

335.257579 

xz 

2.406997 

2.752165 

1.26:1043 

2.68137tL 

2.658295 

282.610596 

XY 

3.995275 

3.360351 

3.7.51930 

3. 562854· 

3.874838 

1!·79. 873216 
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Cetvel 4. Deneme sahalarının normalliğini kontrol için çizilen ortalama normalite 
hattına ait hertardaki ağaç sayısı logaritmasının Standart Ayrıl:ışının hesabı (Örnek). 

Calculation of the standard deviation of logarithm of number of trees per hectare 
of the average normality line to be used for controlling the normality of sample 

plots (Example). 

Deneme 
sahası 

Sample plot 

No. 

ı 

2 

3 

Hektardaki ağaç sayısı 
logaritması 

Logarithm of number of 
trees per hectare 

Hakiki 
Actual 

2.575188 

2.146128 

3.338456 

Hesaplanan 
Calcuıated 

2.388824 

2.195838 

3.156349 

Logari tmalar 
farkı 

Difference of 
logarithms 

X 

+ 0.186364 

-0.049710 

+ 0.182107 

Devam 
Continue 

131 

132 
2.175802 

2.376577 

Y ekıln 131 adet 
Total 131 treatments 

2.234385 

2.247061 

-0.058583 

+ 0.129516 

0.034731 

0.002471 

0.033163 

0.003492 

0.016774 

3.643920 

Sonra + 2 SD sahası hatları çizilmiştir. Bu hatların çizilmesini temin 
eden 2 şer noktanın koordineleri şu şekilde hesaplanmıştır : 

1. Orta çap 90 cm olduğunda Şekil 5 e veya 10 numaralı formüle 
göre hektardaki ağaç sayısı 46 dır. Bu ağaç sayısının inhiraf hudutları 

log Y 2SD- log 46 0.336138 = 1.326620 ve 1.998896 

logaritmalarına tekabül eden sayılardır ve 21.2 ile 99.7 dir. 

2. Orta çap 14 cm olduğunda Şekil 5 e veya 10 numaralı formüle 
göre hektardaki ağaç sayısı 1300 dür. Bu ağaç sayısının inhiraf hudutları 

log Y 2SD = log 1300 0.336138 _ 2.777805 ve 3.450081 

logaritmalarına tekabül eden sayılardır ve 599.5 ile 2818.9 dur. 

Bilahare bu koordineler Şekil 5 e noktalanarak araları birleştirilmiş 
ve böylece, inhirafa cevaz veren saha meydana çıkarılmıştır. Düşünce 
tarzımıza göre bunun dışına isabet eden deneme sahaları normaliteyi haiz 
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siyonu olarak almaktadırlar. Bu çalışmada muhtelif bonitetleri tayin ve 
tefrik için bonitet endeksi, meşcere yaşının bir fonksiyonu olarak meş
cere hakim ağaçlarının ortalama boyu veya meşcere üst boyu şeklinde 
alınmıştır. 

Bonitet endeksierinin çizilmesine başlamadan önce, geniş bir yayı
lış sahasına sahip bulunmakla beraber, muhtelif kızılçam meşcerelerinin 
yetişme muhitleri arasında bariz bir farkın mevcut olup- olmadığı tet
kik edilmiştir. Bunun için 124 deneme sahası orta yaş ve üst boylarına 
göre bir koordine sistemine noktalanmış ve burada deneme sahalarının 
çok dağınık bir durum arzettiği görülmüştür (Şekil 6). Hatta bazı de
neme sahalarında fevkalade ekstrem haller müşahede edilerek, topluluğa 
daha üniform bir hal vermek için, bunlar topluluktan çıkarılmıştır. Bu 
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Şekil 6. Kızılçam meşcerelerinin yetişme muhitleri arasında bariz bir fark mevcut 
olup· olmadığının, ra kım nazarı itibare alınarak, meşcere üst boyu ve meşcere yaşına 

göre tetkiki. 
lnvestigation on prominent difference among the red pine sites by stand top height and 

age in regard to elevation. 



Şekil 7. Bo:ııuk gövdeli ve düzgün gövdeli kızılçam meşcereleri. a) Alçak rakımda 
bozuk gövdeli. Dalaman Devlet Üretme Çiftliği ile Köyceğiz arası. Rakım : 25 m., 
b) Yüksek rakımda bozuk gövdeli. Kavaklıhan mevkii, Bayır Bölgesi, Fethiye. Rakım : 
670 m., c) Alçak rakımda düzgün gövdeli. Marmaris ile Gökova arası. Rakım: 100 m., 
d) Yüksek rakımda düzgün gövdeli. Pamucak ormanı, Melli Bölgesi, Burdur. Rakım.: 
860 m. 

Red pine stands of bad stems, and good stems. a) Bad sternmed at low elevation. 
Elevation : 25 m = 82 ft., b) Bad sternmed at high elevation; Elevation : 670 m 
= 2198 ft., c) Good sternmed at low elevation. Elevation: 100 m = 328 ft., d) Good 
sternmed at high elevation. Elevation: 860 ·m _ 2822 ft; · 



Ayrıca, lüzum görülen hallerde grafik bir kere de ters olarak çizil
meli ve yukarıdaki kontroller yapıldıktan sonra heriki grafiğin yekdiğe
rine intibak edip etmediği araştırılmalıdır. 

Bruce and Schumacher (1950) ın izahatma müsteniden bonitet kıla
vuz eğrisi için hesaplanan Korelasyonu Mevcut Inhiraf Nisbeti yekün 
inhirafın % 84 ü ve Korelasyon Endeksi 0.98 olarak elde edilmiştir. % 84, 
bonitet klavuz eğrisindeki inhirafın % 84 ünün boya ait olduğunu ve mü
tebakisinin diğer faktörler tesiriyle husule geldiğini göstermektedir ki 
memnuniyet verici bir haldir. Korelasyon Endeksi, iki değişken arasın
daki münasebetin tam olarak tezahür ettiği halde 1 e eşittir ki 0.98, bo
nitet klavuz eğrisinin hakikate ne derecede yakın olduğunu ifade etmek
tedir. 

Klavuz eğrinin doğruluğuna kanaat getirildikten sonra deneme sa
halarının dağılma sahası, klavuz eğrinin gidişine uyularak hudutlandırıl
mıştır (9

). Bu hududtlandırmada klavuz eğrinin altındaki ve üstündeki 
uzaklıkların yekdiğerine takriben eşit olmasına dikkat edilmiştir. 

Bonitet endeksi olarak, yaşa bağlı ifade şeklinde, meşcere üst boyu
nu kabul ettiğimizi yukarıda söylemiştik. Bu boylar, şüphesiz meşcere
nin herhangi muayyen bir yaşındaki boyu olarak ifade edildiklerinde 
bir mana taşırlar. Bunun için., hasılat çalışmalarında umumiyetle 50 ve
ya 100 yaş alınmaktadır. Bu çalışmada bonitet endeksleri, meşcerenin 
100 yaşındaki üst boyu olarak gösterilmiştir. Buna göre, çizilen bonitet 
klavuz eğrisinin bonitet endeksi 19.11 metredir. Bu klavuz eğri büyük 
mikyasta çizilerek ayrıca, herbir yaştaki boyu okunmuştur. 

Bonitet klavuz eğrisi böylece elde edildikten sonra bunun yardımı 
ile bonitet endeksi eğrileri hesaplanmıştır (Chapman and Meyer, 1949; 
Spurr, 1952; H. A. Meyer, 1953; Eraslan, 1954b). Bu eğriler 100 yaşında 
12.50 metreden 25.50 metreye kadar 0.5 er metre fasıla ile 27 eğri olarak 
tertiplenmiştir. Yani klavuz eğri, dağılış sahasının takriben tam ortası
na alınmıştır. Bu eğriler klavuz eğrinin şekline, gidişine ve karakterine 
uygun eğrilerdir. Önce klavuz eğrinin üstündeki 19.50 metre ve altında
ki 19.00 metre bonitet endeksi eğrileri ve sonra birinden yukarıya ve 
diğerinden aşağıya doğru 0.5 m fasılalada giden endeks eğrileri, her 5 
yaştaki boylarının bulunması suretiyle, hesaplanmıştır. 19.50 m bonitet 
endeksi eğrisine ait boy kıymetleri hesaplanırken önce bu eğrinin klavuz 
eğriye nazaran olan yükselme nisbeti (19.50- 19.11) /19.11 = 0.02041 şek

linde bulunmuş ve klavuz eğrinin 5 er yaş fasılalı boyları 1.02041 ile çar
pılmak suretiyle 19.50 m bonitet endeksinin mezkur yaşlardaki değerle-

( 9 ) FIRAT, Fe7,1im. 1951. Orman hasılat bilgisi ders notları. lll s. (Roto baskı). 
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Cetvel 5. Kı:zıl9am meşcerelerinin, muhtelif bonitet endeksierine göre muhtelif yaşlardaki üsf boyları. 

Bonitet kla
vuz eğrisi 

boyu 
Height of site 
index curve 

m 

7.00 
9.15 

10.89 
12.26 
13 .4t1 
14.37 
15.21 
15.87 
16.40 
16.90 
17.33 
17.70 
18.02 
18.32 
18.61 
18.86 
19.11 
19.33 
19.49 
19.64 
19.79 
19.91 
20.01 
20.11 
20.21 
20.31 
20.38 

13 

4.76 
6.22 
7.41 
8.34 
9.14 
9.78 

10.35 
10.80 
11.16 
11.50 
ll. 79 
12.04 
12.26 
12.46 
12.66 
12.83 
13.00 
13.15 
13.26 
13.36 
13.46 
13.54 
13.61 
13.68 
13.75 
13.82 
13.86 

Top heights of red pine stands at different ages for the various site indeces. 

14 

5.13 
6. 70 
7.98 
8.98 
9.85 

10.53 
11.14-
11.63 
12.02 
12.38 
12.70 
12.97 
13.20 
13.42 
13.63 
13.82 
lt1. 00 
14.16 
14.28 
14.39 
14.50 
14.59 
14.66 
14.73 
14.81 
14 88 
14.93 

H.50 

5.31 
6.94 
ar. 26 
9 30 

10.20 
10.90 
11.54 
12.04 
12.44 
12.82 
13.15 
13. 4·3 
13.67 
13.90 
14.12 
14.31 

15 

5.4-9 
7.18 
8.55 
9.62 

10.55 
11.28 
11.94 
12.46 
12.87 
13.27 
13.60 
13.89 
14.14 
14.38 
14.61 
14.80 

14.50 15.00 
14.67 15.17 
14.79 15.30 
14.90 15.42 
15.02 15.53 
15.11 i 15.63 
15.18 15.71 
15.26 15.78 
15.33 
15.41 
15.46 

15.86 
15.94 
16.00 

Bonitet endeksi - m _Site index 

16 17 18 19 20 21 22 23 23.50 

Meşcere üst boyu - m - Stand top height 
-...,..--

5.86 
7.66 
9.12 

10.26 
11.25 
12.03 
12.73 
13.29 
13.73 
14.15 
14.51 
14.82 
15.09 
15.34 
15.58 
15.79 
16.00 
16.18 
16.32 
16.44 
16.57 
16.67 
16.75 
16.84 
16.92 
17.00 
17.06 

6.23 6.59 
8.14 8.62 
9.69 10.26 

10.91 11.55 
11.96 12.66 
12.78 13.54 
13.53 14.33 
14.12 14.95 
14.59 15,4.5 
15.03 15.92 
15.42 16.32 
15.75 16.67 
16.03 16.97 
16.30 17 26 
16.55 117.53 
16.78 17.76 

18 00 
18.21 
18.36 
18.50 
18.64 
18.75 
18.85 
18.94 

6. 96 7; 33 7. 69 
9.10 9.58 10.05 

10.83 11.40 l1.97 
12.19 12.83 ,13'.47 
13.'36 14.07 14.77 
14.29 15.04 15.79 
15.12 15.92 16.71 
15.78 16.61 17'.44 
16.31 17.16 18.02 
16.80 17.69 18.57 
17.23 18.14 19.04 
17.60 18.52 19.45 
17.92 18.86 19.80 
18.21 19.17 20.13 
18.50 19.48 20.45 
18.75 19.74 20.73 
19.00 
19.22 
19.38 
19.53 
19.68 
19.80 
19.89 
19.99 

20.00 
20.23 
20.40 
20.55 
20.71 
20.84 
20.94 
21.05 

21.00 
21.24 
21.42 
21.58 
21.75 
21.88 
21.99 
22.10 

8. 06 8.4-2 
10.53 11.01 
1'2.54 13.1J 
14.11 14.76 
15.47 16.18 
16.54- 17.30 
17.51 18.31 
18.27 19.10 
18.88 19.74 
19.46 '20.34 
19.95 20.86 
20.38 i:U.30 
20.75 21.69 
21.09 22.05 
21.42 22 ,4.0 
21.71 22.70 
22.00 23.00 
22.25 23.26 
22.44 23.46 
22.61 23.64 
22.78 23.82 
22.92 23.96 
23.04 24.08 
23.15 24.20 

8.61 
11.25 
13.39 
15.08 
16.53 
17.67 
18.70 
19.52 
20.17 
20.78 
21:.31 
21.77 
22.16 
22.53 
22.89 
23.19 
23.50 
23.77 
23.97 
24.J5 
24.34 
24 ,4.8 
24.61 
24.73 

17.00 
17.20 
17.34 
17.47 
17.60 
17.71 
17.80 
17.89 
17.98 
18.07 
18.13 

19.04 20.09 21.15 22.21 23.27 24.32 24.85 
19.13 20.19 21.26 22.32 23.38 24.44 24.98 
19.20 20.26 21.33 22.40 23.46 24.53 25.06 

24 25 

8.79 9.16 
11.49 ll. 97 
13.68 14.25 
15.40 16.04 
16.88 17.58 
18.05 18.80 
19.10 19.90 
19.93 20.76 
20.60 21.45 
21.22 22.11 
21.76 22.67 
22.23 23.16 
22.63 23.57 
23.01 23.97 
23.37 24.35 
23.69 24.67 
24.00 25.00 
24.28 25.29 
24.48 25.50 
24.67 25.69 
24.85 25.89 
25.00 26.05 
25.13 26.18 
25.26 26.31 
25.38 26.44 
25.51 26.57 
25.60 26.66· 
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sahası iyi bonitete, 51 adet deneme sahası orta bonitete ve 25 adet de~ 
neme sahası fena bonitete isabet etmiştir. Bu miktarların yekun dene~ 
me sahası adedine olan nisbetleri ise sırasıyla % 30, % 47 ve % 23 tür. 
Muhtelif bonitetlerdeki deneme sahalarının ralnınları ve yaş katagorile~ 
ri itibariyle olan durumları Cetvel 6 da görülmektedir. Bu cetvelin bi~ 

rinci kısmı, iyi ve fena bonitet arzeden meşcerelerin, rakım faktörünün 
tesiri altında bulunmadığını bir kere daha göstermektedir. 

D. Kızılçam normal hasılat tablosunun tanzimi 

1. Hasılat tablosunun yapılması 

Türkiyedeki kızılçam meşcerelerinin verimini ve gelişimini yaşa ve 
yetişme muhiti şartlarına bağlı olarak takip edebilmek için bunlar hak~ 
kında toplu bir bilgiye sahip olmamız lazım gelmektedir. Esasen «dü~ 

zenli bir ormancılıkta devamlı bir işletme tanzimine esas teşkil etmek 
üzere, ormandaki ağaç serveti hacmını bilmek, evvelce husule getirdiği 

ve ileride hasıl edeceği artırnlarını tayin etmek ihtiyacı vardır» (9
). Meş~ 

cerelerin kesime olgunluk müdetlerinin bilinmesi ise planlı ve rasyonel 
bir işletmedliğin esaslarından birini teşkil etmektedir. Bu bilgileri temin 
etmenin en emin ve en kısa yolu mevzubahs meşcereler için düzenlen~ 
miş hasılat tablolarına sahip bulunmaktır. O itibadadır ki, bu çalışmada, 
Türkiyedeki kızılçam meşcereleri için bir normal hasılat tablosu tanzim 
edilmek cihetine gidilmiştir. 

Hasılat tabloları Committee on Forestry Terminology (1950) tara

fından «bir meşcerenin gelişimindeki progresif değişmeleri, muayyen bo

nitetlerde, bir ağaç türünün yaşı boyunca periyodik fasılalada gösteren 

ve vasati çap, boy, göğüs yüzeyi, ağaç adedi, ferahlandırmalar hacmı, 

son kesim hacmı ve diğer asli hususlar hakkında bilgi veren tablolar>>, 

Forbes (1956) tarafından «belli bir yaşta ve belli bir bonitetteki normal 

meşcerelerin 1 hektarında bulunan hacmını, göğüs yüzeyini, ağaç ade

dini v.s. yi gösteren ve ekseriya, mevzubahs ağaç türünün ideal meşce
relerinin hayat tarihi için bir rehber olarak kabul edilen tablolar» ve 

Fırat (9
) tarafından «muayyen ağaç türlerinden müteşekkil normal meş

cerelerin 1 hektarındaki hacım miktarlarını ve bunların artımlarını, ke

za ağaç sayısı, göğüs yüzeyi, orta boy, orta çap ve ilah gibi çeşitli faktör
leri asli ve ara meşcere için ve genel verim olarak yaş kademelerine ve 

bonitet sınıflarına göre tertiplenmiş şekilde gösteren tablolar» şeklinde 

tarif edilmektedir. Bu tariflerdeki müşterek husus tabloların «meşcere

lerin yaşa göre inkişaflarını veren en emin esasları ihtiva ettiği» dir (9
). 
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Hasılat tabloları lokal (mahalli, özel) veya genel (umumi) hasılat 
tabloları olarak tertiplenmektedir. Lokal hasılat tabloları küçük bir m·ın
taka veya bir işletme için ve genel hasılat tabloları daha geniş bir böl
ge olarak bir memleket ormanlarının muayyen ağaç türü için hazırlanır 
ve kullanılırlar (Fırat, 1958). 

İhtiva ettiği bilgi veya diğer bir ifadeyle tanzim ediliş şekli bakı

mından hasılat tabloları iki kısma ayrılmaktadır. Bunlardap biri ve en 
yaygın olanı normal hasılat tabloları ve diğeri amprik haıs'ılat tabloları
dır (Chapman and Meyer, 1949; H. A. Meyer, 1953). Committee on Fo
restry Terminology (1950) bu hususta «amprik hasılat tablosu hakiki 
vasati meşcere durumları için ve normal hasılat tablosu tam kapalı meş
cere durumları için hazırlanırlar» demektedir. Amprik tabloları Bruce 
and Schumacher (1950) «tabiatta bulunduğu şekildeki vasati meşcere 
durumuna göre» ve Spurr (1952) «muhtelif sıklık derecelerine göre» ter
tiplenmiş tablolar olarak tarif etmektedirler. 

Hasılat talbolarının tanziminde, faydalanılan materyalin temin şek
line göre 2 usul mevcuttur (9

) ki bunlar a) bir çok meşcerelerin birer 
kere ölçülmesiyle ve b) bir veya birçok meşcerelerin mükerrer ölçülme
siyle hasılat tablolarının tanzimi usulleridir. Birinci usulün en çok kul
lanılan metodu, muhtelif tadil şekilleriyle, şerit (9

) veya bonitet tesir 
sahası metodudur. Buna Bruce and Schumacher (1950) ve Chapman and 
Meyer (1949) grafikal metod adını vermektedirler. 

Kızılçam normal hasılat tablosunun tanzimi 109 muvakkat deneme 
sahasında birer kere yapılan ölçmelere istinat ettirilmiştir. Kıymetlen

dirmelerde grafik metodu kullanılmıştır. 

Bu metodun muvaffakiyetle kullanılabilmesi müstakil değişkenler 

arasında korelasyon mevcut olmaması şartına bağlıdır (Bruce' and Schu
macher, 1950). Hasılat tablosunun tanziminde hasılat unsurlarının he
saplanması yaş ve bonitet müstakil değişkenlerine tabi olarak yapıla

cağından bunların aralarında herhangi bir ·korelasyonun bulunmaması 
meseleyi mümkün hale sokmaktadır. Tablonun tanzimi yaş ve bonitet 
ile meşcerelerin hektardaki ağaç sayısı, hektardaki göğüs yüzeyi, orta 
çapı ve hektardaki hacmı arasında teker teker münasebetler kurmak 
suretiyle olmuştur. 

Hesaplara intikal etmeden evvel 109 deneme sahası evvelce tanzim 
edilmiş bulunan ağaç hacım tablosuna göre hacımlandırılmıştır. Dene
me sahalarındaki ağaçların yalnız 1.30 m deki çaplarına göre tesbit edil
miş oldukları, materyalin arazide toplanması bahsinde söylenmişti. Çift 
girişli hacım tablosunun bu ağaçlada kullanılabilmesi için bunların boy-
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Cetvel 7. Deneme sahalarının hacımlandırılmasında kullanılan ağaç hacım tablosu. 
Tree volume table used in calculation of sample plots. 

Hacım- dm3 

Çap Volume _dına 
Diameter 

cm İyi bonitet Orta bonitet Fena 1bonitet 
Good site Medium site Poor site 

4 3.1 2.9 2.6 

6 9.1 8.3 7.7 

8 19.3 17.9 16.3 

10 34.8 32.2 29.4 

12 56.3 52.1 47.1 

14 84.2 78.0 69.8 

16 119.4 109.9 97.9 

18 162.9 148.7 131.6 

20 213.0 194.1 171.0 

22 272.3 245.4 216.5 

24 339.0 304.9 267.7 

26 413.7 371.3 325.3 

28 497.9 444.0 389.0 

30 590.3 524.9 459.6 

32 690.5 612.2 537.3 
34 800.7 707.7 621.3 
36 918.8 811.8 712.7 
38 1044.3 920.7 810.6 
40 ll 79.8 1036.6 912.8 
42 1323.3 1159.9 1022.4 
44 1477.0 1291.1 1138.5 
46 1637.5 1429.7 1261.5 
48 1807.6 1573,4. 1390.1 
50 1983.7 1725.2 1526.3 
52 2169.7 1883.8 1666.1 
54 2360.9 2050.7 1812.5 
56 2563.2 2225.0 1962.2 
58 2771.7 2407.5 2120.7 
60 2991.5 2593.5 2285.2 
62 3216.0 2788.6 2454.5 
64 3447.7 2990.5 2628.3 
66 3687.3 3195.7 28i.0.1 
68 3938.6 3411.2 2996.1 
70 4191.2 3631. 7 3187.1 

Hacımlar, kütük hacmı da dahil olmak üzere, kabuklu gövde hacmıdır. 
Volumes are stern .volumes including stump and bark volumes. 



Yaş katagorisi 
Age, catagories 

'25 - 34 

Yekfın 
Total 

Ortalama 
Average 

35- 44 

No. 

3 

101 

112 

13 

95 

5 

100 
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Cetvel 8. Meşcerelerin orta çaplarının bonitet sınıfiarına göre hesaplanmasında 

kullanılan Standart Ünitenin hesabı (Örnek). 

Calculation of the Standard Unit used in evaluation of the average stand diameters 
for different site dasses ( Example). 

Yaşı 

Age 

27 

29 

29 

33 

33 

151 

30 

:~s 

36 

Deneme sahalarının 
Of the sample plots 

Bonitet 
endeksi 

Site index 
m 

21 59 

21.31 

20 62 

14.53 

18.18 

22.04 

22.67 

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

Hakiki orta 
çapı 

Actuaı average 
diameter 

cm 

13 3 
}tb ı 

17 i[, 

12.5 

13.0 

70.3 

14.1 

l B 6 

22 .4. 

Eğriden 
alınan orta çapı 

Avarage 
diameter taken 

from the curve 
cm 

ll. 3 

12.2 

12.2 

14.0 

14.0 

14.9 

15.4 

D eva m 
(;nntinue 

Orta 
çaplar 
farkı 

Difference 
of evarage 
diameters 

+ 
+ 
+ 

X 

cm 

2 o 
1.9 

5.2 

- 1.5 

- 1.0 

+ 3. 7 

+ 7 .o 

4.00 

3.61 

27 .04. 

2.25 

ı. 00 

37.90 

7.58 

13.69 

4·9.00 

Eğriden 
alınan Standart 

Ayrılış 
Standard 

deviation 
from the 

e."'-

4.0 
!J,,2 

4.2 

4.65 

4.6'> 

4.9 

5.0 

tak en 
curve 

Standart 
Ünite 

Standard 
Un it 

+ 0.50 

+ 0.45 

+ 1.24 

0.32 

0.22 

+ 0.76 

+ 1.40 
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nın bonitet endeksieri olan 14.50 m, 19.00 m ve 23.50 m için Standart Üni
teler okunmuştur ki misalimizde bunlar sırasiyle- 0.67, + 0.11 ve 
+ 0.77 dir., 

8. Herbir bonitet sınıfı için böylece bulunan Standart Ünite (SU), 
meşcere orta çapı Standart Ayrılışı eğrisinden her 5 yaş için okunan Stan
dart Ayrılış (SD) larla, Standart Ünitenin işaretine sadık kalınarak zar
bedilmiştir., 

9. Bu şekilde her bonitet sınıfının muhtelif yaşları için elde edilen 
+ veya- işaretli SU.SD değerleri meşcere orta çapı klavuz eğrisinden 
ayni yaşlar için okunmuş bulunan değerlere cebrik olarak ilave edilmek 
suretiyle bonitet sınıflarından herbirinin, meşcere yaşıarına göre meşce
re orta çapları değerlerine vasıl olunmuştur. 

Yalnız, yukarıda 9 madde halinde izah edilen bu muameleye intikal 
etmeden evvel hektardaki ağaç sayısı, hektardaki göğüs yüzeyi ve orta 
çap klavuz eğrileri arasında mevcut olması lazım gelen münasebetin te
sisine çalışılmıştır. Bunun, her üç hasılat unsuruna ait bonitet eğrileri 

elde edilmeden yapılmış olması, gerek zaman tasarrufu ve gerekse yan~ 
lışlıkları ileri safhalara kadar götürdükten sonra daha komplike tashih 
durumlarını yaratmamak bakımından gerekmektedir. Malum olduğ·u üze
re bir meşcerede 

hektardaki göğüs yüzeyi/hektardaki ağaç sayısı= orta çap göğüs yü
zeyi 

münasebetinin mevcut olması lazımdır. Bruce and Schumacher (1950) 
ın ilgili klavuz eğriler arasında bu eşitliğin tesis edilmesi gerekti
ği düşüncesine karşılık H. A. Meyer (1953) hernekadar «bir meşcere ka
rakteristiğinin ortalama değerlerinin seyri diğer bir meşcere karakteris
tiğinden İstihraç edilemez. Muhtelif karakteristikler kendi hususiyetle
ri içerisinde bonitet endeksi ve yaş ile korelasyona sahiptirler ve belli 
bir karakteristiğin vasati kıymetleri ile bonitet endeksi ve yaş arasın
daki doğru münasebetleri ancak deneme sahalarının orijinal materyali 
sağlayabilir. Asli donelerin yetersizliğ·inden tahaddüs edecek büyük ha
taların veya eğrilerin makul addedilemiyecek seyirlerinin bu tarzda her
taraf edilebilmesine rağmen, yukarıdaki esas sebepten dolayı, muhtelif 
meşcere karakteristiklerinin tevzin edilmiş eğrileri arasında çapraz kont
roller yapılamaz veya yapılmamalıdır» diyorsa da kızılçam hasılat tablosu 
için bu eşitliğin teessüsüne çalışılmış ve klavuz eğrilerde yapılan hafif 
tadillerle bu husus, bonitet eğrilerinin hesabına geçmeden evvel, temin 
edilmiştir. Ayrıca, klavuz eğriler arasında bulunmasında fayda melhuz 
olan 
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kanuniyete uygun oldukları» (1) kanaatına varılmıştır. Bu tarzdaki bir 
kontrol orta çap ve hektardaki ağaç sayısı klavuz eğrileri münasebeti 
için de yapılmış ve neticenin tatminkar olduğu görülmüştür (Şekil 14) 

Bonitet sınıflarından herbirinin, meşcere yaşıarına göre hektarda
ki ağaç sayısı, hektardaki göğüs yüzeyi ve meşcere orta çapı değerle
rine vasıl olunduktan sonra bunlar arasında tekrar çapraz kontroller 
yapılmış ve gerekli d üzeitmelerde bulunulmuştur. Neticeler grafiklene
rek yine cüz'i tashihler yapılmıştır. 

Bu şekilde hektardaki ağaç sayısı, hektardaki göğüs yüzeyi, orta 
çap ve hektardaki hacım için her üç bonitet sınıfına göre elde edilen kıy
metler hasılat tablosunun asli meşcere kısmındaki ilgili hanelerine ge
çirilmiştir. Hektardaki meşcere hacmı kabuklu gövde hacmı olarak ifa
de edilmiştir. 
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Şekil 14. Kızılçam normal hasılat tablosunun 
meşcere orta çapı ile hektardaki ağaç sayı~ı 

tanziminde, meşcere yaşına göre, 
arasındaki logaritmik münasebet. 

In construction of normal yield table for red pine, the logarithmic relation between 
average stand diameter and number of tr&es per hectare, by stand age. 
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2. Herhangi .bir yaştaki «ayrılan meşcerenin hacmı» o yaştaki «ay
rılan meşcerenin hacım toplamı» ndan bir evvelki yaştaki «ayrılan meş
cerenin hacım toplamı» nı çıkartmak suretiyle, 

3. Herhangi bir yaştaki «yıllık cari hacım artımı» o yaştaki asli 
meşcere hacınma ayrılan meşcerenin hacmını ilave etmek ve bundan bi:r 
evvelki asli meşcere hacmını çıkarttıktan sonra neticeyi 5 e bölmek su
retiyle, 

4. Herhangi bir yaştaki «yıllık cari hacım artımı nisbeti» o yaştaki 
«yıllık cari hacım artımı» nı asli meşcere hacınma bölmek suretiyle, 

5. Herhangi bir yaştaki «ayrılan meşcerenin nisbeti» o yaştaki 

«ayrılan meşcerenin hacım toplamı» nı genel hasılata bölmek suretiyle, 

6. Herhangi bir yaştaki «asli meşcerenin ortalama artımı» o yaş
taki asli meşcere hacmını ait olduğu yaşa bölmek suretiyle, 

7. Herhangi bir yaştaki «genel hasılatın ortalama artımı» o yaş

taki genel hasılat hacmını ait olduğu yaşa bölmek suretiyle. 

Bütün bu muamelelerin neticesinde, elde edilmiş bulunan değerler 

biraraya getirilerek kızılçam normal hasılat tablosu tertip ve tanzim edil
miştir (EK III). Bu hasılat tablosunun mühim unsurlarından olan asli 
meşcerenin hektardaki ağaç sayısının (Şekil 15), hektardaki göğüs yüze
yinin (Şekil 16), orta çapının (Şekil 1 7), hektardaki hacmının (Şekil 18), 
yıllık cari hacım artımı yüzdelerinin (Şekil 19) ve genel hasılatın hektar
daki hacmının (Şekil 20) meşcere yaşı ile olan münasebetleri her 3 bo
nitet için bir kere de grafikal olarak gösterilmiştir. 

2. Hasılat tablosunun doğrululi derecesinin araştırılması 

Kızılçam normal hasılat tablosu diğer hasılat tablolarında ve bun
lara mürnasil odun ölçme tablolarında olduğu gibi, belli şartlar içersin
deki ortalama kıymetleri ihtiva etmektedir. Hiç şüphesiz, arazideki her
hangi normal bir kızılçam meşcerenin hasılat unsurlarının bu tablodaki 
değerlere uyma halleri ihtimalat ölçüleri dahilinde mevcuttur. «Hatır

dan çıkarmamak gerekir ki bu materyal geniş bir sahanın çeşitli şart

larını ihata etmektedir. Bu geniş saha içersinde jeolojik formasyon, top
rak ve iklim bakımından belirli farklar vardır» (Schnur, 1937). O iti
barla bazı aykırılıkları normal kabul etmek lazımdır. 

Kızılçam normal hasılat tablosu, ağaç hacım tablosunun tanzimi 
bahsinde izah edilen 3 doğruluk ölçüsüne göre kontrole tabi tutulmuştur 
ki bunlar Mecmu Fark ("), Vasati Ayrılış (') ve Münferit Ölçmelerin 
Standart Hatası (5) dı'r (Chapman and Meyer, 1949). Yalnız, bu tahkik 
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Şekil 16. Kız:ılçam normal hasılat tablosuna göre, her 3 bonitet sınıfı için, asli 
meşcerenin hektardaki göğüs yüzeyi eğrileri. 

Curves of basa! area per hectare of main stand for 3 site dasses constructed from 
the normal yield table for red pine. 

arneliyesi sadece hasılat tablosunun en önemli unsuru olan ve diğer un
surlarla sıkı irtibatı bulunan asli meşcerenin hacmı için yapılmıştır. 

Bunun için, hasılat tablosunun tanzimine esas teşkil etmiş bulunan 
deneme sahalarının hakiki hacımları ile bunların bonitet sınıfıarına ve 
yaşiarına göre tablodan alınan hacımları mukayese edilmiştir. Tablodan 
hacımlar alınırken yalnız meşcere yaşları için enterpalasyon yapılmış 
ve deneme sahasının meşcere üst boyu hacım enterpolasyonunda kulla
nılmamıştır. Esasen tatbikatta da bunun böyle olması lazım gelmektedir. 
Mevzubahis doğruluk ölçüleri önce her 3 bonitet için nazarı itibare alın
mış ve hesaplar bu tarzda yapıldıktan sonra neticeler vasatilenmiştir. 

Buna göre kızılçam normal hasılat tablosu için 

Mecmu Fark 
Vasati Ayrılış 

- %- 0.43, 
% + 19.15, 

Münferit Ölçmelerin Standart Hatası = % =F 24.00 
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Şekil 18. Kızılçam normal hasılat tablosuna göre, her 3 bonitet sınıfı için, asli 
meşcer·enin he•ktardaki hacmı eğrileri. 

Curves of volume per hectare of main stand for 3 site dasses obtained from 
the normal yie!d table for red pine. 

1. Asli meşcere hacmında diğer tablolar değerlerinin altında ve 
fakat 52 yaşına kadar Wiedemann- Schober'in sarıçam değerlerinin 

üzerinde, 

2. Genel hasılat hacmında diğer tablolar değerlerinin altında ve 
fakat 95 yaşına kadar Wiedemann - Schober'in sarıçam değerlerinin üze
rinde, 

3. Yıllık cari hacım artımında diğer tablolar değerlerinin altında 

ve fakat 127 yaşından sonra Kalıpsız'ın karaçam değerlerinin üzerinde, 

4. Orta çapta Hummel - Christie'nin karaçam değerlerinin altında 

ve diğer iki tablo değerlerinin üzerinde, 
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Şekil 20. Kızılçam normal hasılat tablosuna göre, her 3 bonitet sınıfı için, genel 
hasılatın hektardaki hacmı eğrileri. 

Curves of volume of total yield per hectare for 3 site dasses constructed from the 
normal yield table for red pine. 



Cetvel 9. Rodos kızılçam meşcereleri için tertiplenmiş hasılat tablosu ile Türkiye kızılçam meşcereleri için tertiplenmiş hasılat tablosunun iyi 

bonitet sınıfına ait bazı değerlerinin mukayesesi. 

Comparisons between the values of good site classes of the yield tables for red pine stands of Rhodes and of Turkey. 

Ağaç sayısı Boy-m Göğüs yüzeyi- m~ Orta çap- cm Asli meşcerenin Yıllık cari hacım 
hacmi- m3 artımı- m :ı 

Yaş 
Number of tre es Height- m B asal area w n12 Average diamcter Volume of main current ann u al Yaş 

cm stand- m :ı vol u me inerement 
m :ı 

Age 
Age 

Ro dos Türkiye Rodos Türkiye Ro dos Türkiye Ro dos Türkiye Ro dos Türkiye Ro dos Türkiye 

Rhodes Turkey Rhodes Turkey Rhodes Turkey Rhodes Turkey Rhodes Turkey Rhodes Turkey 

25 1790 9.3 ll. 3 17.2 22. ;~ ll. 6 12.6 66 132 3.2 25 

30 2000 14-08 12.0 13A 18. o 25.9 14.. 2 15.3 82 160 3.2 6.7 30 

35 1112 13.5 15.1 19.2 28.0 16.7 17.9 109 18tt 5.4 6.9 35 

40 1300 884· 15.0 16.5 20.6 29.2 19.2 20.5 136 204· SA 6.9 40 

45 711 15.9 17.7 22.3 29.8 21.6 23.1 165 220 5.8 6.7 4·5 

50 850 588 16.8 18.7 23.2 30.2 23.9 25.6 195 23tJ, 6.0 6.4 50 

55 489 17.7 19.5 24·. o 30.6 26.2 28 2 215 246 4·. o 6.0 55 

60 620 4·18 18.5 20.2 25.0 :ı o. 7 28.2 30.6 235 255 4.0 5.7 60 

65 364 19.2 20.8 26.0 ::ıo. 7 29.8 32.8 248 264 2.6 5.3 65 

70 500 322 19.8 21.3 26.9 30.6 31.3 :)!! .• 8 2(ı0 270 2.4 5.1 70 

75 29:'\ 20.3 21.8 27.8 30.5 32.5 36 .'1 269 276 1.8 4.8 75 

80 410 270 20.6 22.2 27.5 ::ıo. :ı 33.6 ::ı?. 8 277 280 1.6 4·.6 80 

85 252 20.9 22 5 27.2 30.1 34·. 5 39.0 284 284· 1.4 t1.4 85 

90 237 21.0 22.9 26.8 30.0 35.3 4.0 .l 290 287 1.2 4.2 90 

95 225 21.0 23.2 26.4- 29.8 36.0 41.0 293 289 0.6 4.1 95 

100 217 21.0 23.5 26.0 29.6 36.6 4·1. 7 295 291 O .tL 4.0 100 
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Malum olduğu üzere kızılçam normal hasılat tablosu normal kapalı
lıktaki meşcereler için tertiplenmiştir. Ve bu maksadı temin için de ara
zide ölçülmüş bulunan bütün deneme sahalarının normal kapalılıkta olup 
olmadıkları tetkik edilmiş veya diğer bir ifadeyle bunlar bir «normalite» 
kontrolüne tabi tutulmuşlardır. Bunun nasıl yapılmış olduğu daha önce 
anlatılmış bulunmaktadır (Bak: Deneme sahalarının normalliğinin kont
rolü). Meşcerelerin hektardaki ağaç sayılarının logari tmaları ile 
orta çaplarının logaritmaları arasındaki münasebete ait doğru, Şekil 5 
de görülmektedir. Reineke'nin bulup tavsiye ettiği bu münasebet (Schnur, 
1937) münferit meşcerelerin, bonitet sınıfı ve yaş ile yüksek bir korelas
yonu bulunmayan (H. A. Meyer, 1953) sıklıklarının veyahut kapalılıkları
nın tayininde bir «müş'ir münasebei» olarak kullanılabilir. Yaşa tabi ol
mayan bir sıklık ölçüsünün kabulü, arazide sıklığın yaşla bir irtibat tesis 
edilmeksizin tayin edilmekte olduğu hususu düşünülecek olursa makul 
gözükmektedir (H. A. Meyer, 1953). Reineke 15 ağaç türü üzerinde yap
tığı tetkik ve çalışmalarla mevzubahs münasebeti 

log N = -1.605 log D + k 

denklemi şeklinde ifade etmekte ise de gerek k ve gerekse -1.605 sabi
tesi muhtelif ağaç nevileri için değişmektedir ve herbiri için müstaki
len hesaplanabilir (Chapman and Meyer, 1949; Spurr, 1952; H. A. Me
yer, 1953). Formüldeki N meşcerenin hektardaki ağaç sayısını ve D orta 
çapını göstermektedir. Schnur (1937) bu münasebeti meşe için 

log N = - 1.4987 log D 3.8638 

olarak elde etmiştir. 

Çalışmamızda normal kapalılık hattının, bütün deneme sahalar1 
nazarı itibare alınarak,en küçük kareler metoduna göre bulunduğu ev
velce anlatılmış idi. Bu tarzda hesaplanan ve iki ekseni logaritmik bir 
koordine sistemine geçirilen hattın denklemi ise 

Y = 5.173627 - 1.794968 X (10) veya 

log N = -1.794968 log D + 5.173627 (11) 

olarak bulunmuştur. 

Normal sıklık veya kapalılık hattı veya diğer bir ifadeyle norma
lite hattı bütün deneme sahalarının ortalama normal kapalılığını veya 
başka bir değişle ortalama tam kapalılığını (Bak : Materyalin toplan-
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Şekil 22. Kızılçam meşcere kapalılık endeksleri. 

Red pine stand density indices. 
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hardt tarafından tesis edilmiştir. Tamamiyle takribi olmasına rağmen, 
formül güvenilebilir neticeler vermektedir (Spurr, 1952). Gerhardt'ın 

formülü gölge ağaçları için 

g _ dG(2-d) 

ve ışık ağaçları için 

g - dG(1.7-0.7d) 

dir. Gevorkiantz and Duerr bilahare bunu, daha umumi bir ifade olan 

g = dG(1+K-Kd) 

şekline sokmuştur ( Chapman and Meyer, 1949; Bruce and Schumacher, 
1950; Spurr, 1952; Davis, 1954). Burada g hakiki meşcerenin periyodik 
artımı, G ayni bonitet sınıfında ve ayni yaştaki normal meşcerenin peri
yodik artımı, d kapalılık derecesi ve K ağaç nevilerine göre değişen 

bir sabitedir. Bu formül 

g dG+dG(K-Kd) 

şeklinde yazılacak olursa anlaşılması ve izahı kolayıaşmış olur. Bu for
mülün birinci terimi yani dG, hasılat tablosundan alınan normal periyo
dik artırnın meşcerenin halihazırdaki durumuna irca edilmiş kıymetidir. 

İkinci terim, kapalılığın normale gidişinden tevellüt edecek artım miktarı
nı göstermektedir: Normalden sık meşcerelerde bu terimeksi değerler ver
mektedir. Gevorkiantz and Duerr'in yaptığı çalışmalara göre K sabitesi 

ışık ağaçları için 

yarı gölge ağaçları için 

gölge ağaçları için 

0.6-0.7 

0.8-0.9 

1.0-1.1 

dir. Bu sabite, kuvvetli bir ışık ağacı olan kızılçam için 0.6 kaoul edile
bilir. Buna göre kızılçam meşcerelerine tatbik edilecek Gerhardt formülü 

g - dG(1.6-0.6d) (12) 

olmuş olur. Şayet iyi bonitette, 60 yaşında ve % 73 kapalılık derecesin
de bir kızılçam meşceresi tasavvur edecek olursak bu meşcerenin 5 yıl 

sonraki hacım artımı, hasılat tablosundan alınacağı gibi 385.37-358.70 = 
26.67 m 3 veya sadece bugünkü kapalılık derecesini nazarı itibare almak 
suretiyle hesaplanan 26.67 X 0.73 = 19.47 m 3 olmayıp 
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Şekil 23. Tek ağaçlara bağlı münaseobetlerden 1.30 m çapı· ağaç boyu, ağaç yaşı· ağaç 
boyu ve ağaç yaşı- 1.30 m çapı eğrilerinin çizilme tarzi arı. 
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Cetvel 10. Kı:ı:ılçamlarda 1.30 m deki kabuklu çapa göre ağaç boyu kıymetleri. 

Tree heights to diameter b.h.o.b in red pines. 

1.30 m deki Ağaç boyu-m 
çap Tree height-m 

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

4 5.44 4.90 4.40 

6 7.14 6.48 5.87 

8 8.65 7.88 7.10 

10 10.12 9.20 8.25 

12 11.47 10.45 9.27 

14 12.70 11.60 10.15 

16 13.88 12.57 10.96 

18 15.04 13.50 11.68 

20 16.00 14.33 12.33 

22 16.97 15.00 12.93 

24 17.80 15.70 13.46 

26 18.55 16.32 13.95 

28 19.29 16.84 14.40 

30 19.95 17.36 14.83 

32 20.53 17.80 15.25 

34 21.11 18.24 15.63 

36 21.62 18.67 16.00 

38 22.06 19.00 16.34 

40 22.50 19.30 16.60 

42 22.89 19.58 16.86 

44 23.28 19.85 17.10 

46 23.61 20.10 17.33 

'ıs 23.93 20.30 17.53 

50 2't. 19 20.50 17.73 

52 24.45 20.68 17.88 

54 24.65 20.86 18.02 

56 24.87 21.03 18.12 

58 25·05 21.20 18.24 

60 25.25 21.32 18.35 

62 25.40 21.45 18.44 

64 25.53 21.57 18.51 

66 25.65 21.65 18.59 

68 25.79 21.75 18.65 
70 25.87 21.83 18.70 
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Şekil 26. Tek ağaçlara göre, her 3 bonitet sınıfı için, ağaç yaşı· 1.30 m çapı eğrileri. 
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Şekil 27. Tek ağaçlara göre, her 3 bonitet sınıfı için, 1.30 m deki kabuklu çap· yıllık 
kabuklu çap artımı doğruları, 

d.b.h.o.b. -annual diameter inerement with bark straight lines of. single trees for 
3 site Classes. 



Cetvel 13. Kızılçamlarda 1.30 m deki kabuklu çapa göre yıllık cari kabuklu 
çap artımı kıymetleri. 

75 

Current annual diameter increments with bark to diameters b.h.o.b. in red pines. 

1.30 m deki Yıllık cari kabuklu çap artımı-cm 
Current ann u al diameter inerement with bark-cm 

çap 
Diameter at İyi bonitet Orta bonitet Fena bonitet 

1.30 m- cm Good site Medium site Po or site 

6 0.350 0.280 0.218 

8 0.350 0.280 0.218 

10 0.350 0.281 0.219 

12 0.350 0.281 0.219 

14 0.350 0.281 0.219 

16 0.350 0.281 0.220 

18 0.350 0.281 0.220 

20 0.350 0.282 0.221 

22 0.350 0.282 0.221 

24 0.350 0.282 0.222 

26 0.350 0.282 0.222 

28 0.350 0.283 0.222 

30 0.350 0.283 0.223 

32 0.350 0.283 0 .. 223 

34 0.350 0.283 0.224 

36 0.350 0.283 0.22 11· 

38 0.350 0.284 0.225 

40 0.350 0.284 0.225 

42 0.350 0.284 0.225 
114. 0.350 0.284 0.226 

t16 0.350 0.284 0.226 

48 0.350 0.285 0.227 

50 0.350 0.285 0.227 

52 0.350 0.285 0.227 

54 0.350 0.285 0.228 

56 0.350 0.286 0.228 

58 0:350 0.286 0.229 

60 0.3SO 0.286 0.229 

62 0.350 0.286 0.230 

64 0.350 0.286 0.230 

66 0.349 0.287 0.230 

68 0.349 0.2B7 0.231 

70 0.349 0.287 0.231 
-



Cetvel 14. Kızılçamlarda 1.30 m deki kabuklu çapa göre yıllık cari hacım 
artımı yüzdesi kıymetleri. 

Current annual volume inerement percents to diameters b.h.o.b. in red pines. 

1.30 ın deki Yıllık cari hacim artımı nisbeti-% 
çap Current annual volume inerement pencent 

Diameter 
at 1.30 m iyi bonitet Orta bonitet Fena bonitet 

cm Good site Med i um site Po or site 

lO 9.58 7.67 6.07 

12 7.84 6.27 4.90 

14 6.53 5.22 4.18 

16 5.71 4.60 3.59 

18 5.08 4.06 3.18 

20 4.53 3.65 2.83 

22 4.04 3.27 2 55 

24 3.69 2.98 2.33 

26 3.34 2.70 2.12 

28 3.07 2.47 ı. 94 

30 2.85 2.31 ı. 80 

32 2.64 2.13 ı. 69 

34 2.48 2.00 ı. 58 

36 2.32 ı. 87 1.49 

38 2.17 ı. 76 1.40 

40 2.06 1.67 ı. 32 

42 1.94 ı. 58 ı. 25 

44 ı. 85 1.51 ı. 20 

't6 1.76 1.43 1.13 

48 ı. 67 ı. 36 1.08 

50 ı. 58 1.30 ı. 03 

52 ı. 52 1.24 0.99 

54 1.45 1.18 0.94 

S(ı 1.40 ı. u 0.90 

58 ı. 34 ı. 09 0.87 

60 ı. 28 1.04 0.84 

6:2 ı. 23 ı. 00 0.80 

M 1.19 0.97 0.78 

66 1.14 0.94 0.75 

68 1.10 0.91 0.73 

70 1.06 0.87 0.70 

9.0-20.9 6.55 5.25 4.13 

21.0-34.9 3.16 2.55 2.00 

35.0-50.9 ı. 92 1.56 1.24 

51.0+ 1.27 1.04 0.83 
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Cetvel 15. Kızılçamlarda 1.30 m deki kabuklu çapa göre yıllık cari göğüs 

yüzeyi artımı yüzdesi kıymetleri. 

79 

Current annual basal area inerement percents to diameters b.h.o.b. in red pines. 

1.30 m deki Yıllık cari göğüs yüzeyi artımı nisbeti-% 

çap Current annual basa! area inerement percent 

Diameter 
at 1.30 m İyi bonitet Orta bonitet Fena bonitet 

cm Go o d site Med i um site Poor site 

lO 7.12 5. 70 4.43 

12 5.92 4.74 3.68 

14 5.06 4.05 3.15 

16 4.43 3.55 2.77 

18 3.93 3.15 2.46 

20 3 53 2.84 2.22 

22 3.21 2.58 2.02 

24 2.94 2.36 ı. 86 

26 2.71 2.18 1.72 

28 2.51 2.03 ı. 59 

30 2.35 1.90 1.49 

32 2.20 1.78 1.40 

3/ı 2.07 1.67 ı. 32 

36 ı. 95 ı. 58 1.25 

38 ı. 85 ı. 50 1.19 

40 ı. 76 1.43 1.13 

42 1.67 ı. 36 1.07 

44 1.60 1.30 ı. 03 

46 ı. 53 1.24 0.99 

48 1.46 ı. 19 0.95 

50 1.41 1.14 0.91 

52 1.35 ı. lO 0.87 

54 ı. 30 1.06 0.85 

56 ı. 25 ı. 02 0.82 

58 ı. 21 0.99 0.79 

60 1.17 0.96 0.76 

62 ı. 13 0.92 0.74 

64 1.10 0.90 0.72 

66 1.06 0.87 0.70 

68 ı. 03 0.85 0.68 

70 1.00 0.82 0.66 



Cetvel 16. Kızılçamlarda 1.30 m deki kabuklu çapa göre çift kabuk 

kalınlığı kıymetleri. 

Double baı k thicknesses to diameters b.h.o.b. in red pines. 

1.30 m deki Çift kabuk kalınlığı - cm 
çap Double b ark thickness - cm 

Diameter 
at 1.30 m İyi bonitet Orta bonitet Fena bonitet 

cm Go o d site Medium site 1:-'oor site 
----

lO 2.4 2.2 2.3 
12 2.8 2.6 2.7 
14 3.2 3.0 3.1 
16 3.5 3.4 3.6 
18 3.9 3.8 4.0 
20 4.3 4.2 4.5 
22 4.6 4.6 4.9 

24· 5.0 5.0 5.3 

26 5.4- 5 .. j. 5.8 

28 5.7 5.8 6 2 

30 6.1 6.2 6.6 

32 6.5 6.6 7.1 

34 6.9 7.0 7.5 

36 7.2 7.4 8.0 

38 7.6 7.8 8.4 

40 8.0 8.2 8.8 

42 8.3 8.6 9.3 

44 8.7 9.0 9.7 

46 9.1 9.4 10.1 
t18 9.4 9.8 10.6 

50 9.8 10.2 11.0 

52 10.2 10.6 11.4 

54 lO. 5 ll. o ll. 9 

56 10.9 11.4 12.3 

58 11.3 ll. 8 12.8 

60 11.6 12.2 13.2 

62 12.0 12.6 13.6 

64 12.4 13.0 14.1 

66 12.7 13.5 14.5 

68 13.1 13.9 14.9 

70 13.5 14.3 15.4 

81 



Meşcere orta çapı 
katagorisi 

Average stand 
diameter catagory 

rm 

Cetvel 18. Deneme sahalarına müsteniden, meşcere orta çapı katagorilerine göre 

ağaç sayılarının çap kademelerine dağılışının eklemeli %sinin hesabı (Örnek). 

Calculation of the percent of the cumulative frequency of number of trees to d.b.h. 

catagories for average stand diameter catagories, based on sample plots (Example). 

Dener;ıe 

sahası 
Sample plot 

M eşeere 
orta çapı 
Average 

ı. 30 m deki çap kademelerine göre hektarclaiü 
ağaç sayısı 

No. 

stand dia
meter 
cm 

Number of trees per hectare as to d.b.h. 
catagories 

22 26 30 34 38 Yekun 12 

784 

4-83 
800 

448 

784 

S60 

368 

480 

352 

18 

432 

283 

4-00 

176 

224 

192 

208 

208 

176 

--------- ------- ----
16.0-19.9 

(18) 

Yekün - Total 

Vasati - Average 

12 

23 

26 

76 

80 

85 
100 

104 

112 

9 

16.9 

19.9 

17.2 

17.6 

16.S 

16.3 

18.6 

16.S 

17.4 

5059 

562 

2299 

25S 

272 96 

2so ıso 

176 96 

64 M 

144 48 

80 96 
2211 64 

1.12 16 

48 16 

17 
64 

64 

16 

32 

32 

32 

67 

32 

16 

1370 646 2S7 llS 

1S2 72 29 13 

% Sl.70 23.46 13.98 6.62 2.67 1.20 

17 

16 

33 

4 

0.37 

1S84 

1267 

1S36 

816 

1248 

928 

912 

848 

640 

9779 

1087 

100.00 
------------·------------ -------·----------------------------
Eklemeli%-Cumulated% Sl.70 7S.l6 89.14 9S.76 98.43 99.63 100.00 

------------------------------- ----------------
20.0--23.9 5 22.7 116 168 236 192 88 

(22) 
Devam 

Continue 

20 4 R24 
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Şekil 31. Meşcere orta çapı katagorileri için, ağaç sayılarının 1.30 m deki çapiara 
göre eklemeli %miktarları grafikleri. 

Graphs of the cumulative frequency of number of trees to d.b.h. for average stand 
diameter catagories. 

çaplardaki ağaç sayılarının eklemeli 
suretiyle her zaman mümkündür. 

miktarları grafiklerini kullanmak 

Normal kızılçam meşcerelerinin hacım gelişimlerini hasılat tablosun
dan takip etmek hernekadar kabil ise de burada bunun bir kere de gra
fikal olarak ifade edilmesinde fayda mülahaza edilmiştir. Bu maksatla 
yaşa bağlı olarak asli meşcere hacmı, ayrılan meşcere hacmı ve genel hası
lat hacmı her 3 bonitet sınıfı için grafiklenmiş (Şekil 33) ve Türkiyedeki 
normal kızılçam meşcerelerinin hacmen seyri gösterilmiştir. Grafikler
de, herhangi bir yaştaki genel hasılat hacmı ile asli meşcere hacmı ara
sındaki fark, o yaşa gelinceye kadar ayrılmış olan meşcerenin hacım top
lamını veya her yaştaki ara meşcere hacimlerinin toplamını vermek
tedir. 
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Şekil 33. Kızılçam normal hasılat tablosuna göre, her 3 bonitet sınıfı için, normal 
kapalı meşcerelerin hacım gelişimleri. 

Volume developments of normally dense stands for 3 site classes constructed from 
the normal yield table for red pine. 
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kıyınet alıncaya kadar geçirdiği zamandır. İstihsal müddetinin uzun .. 
luğu verilen gayeye, işletme şekline, ağaç türüne, yetişme muhiti şart
larına göre değişik olur (Diker, 1946b; Eraslan, 1955a). 

Bu zaman mefhumları içerisinde, ormancılık işletmesinde sermaye
nin, onun hasılatının ve ondan faydalanmanın düzenlenebilmesini temin 
bakımından en fazla önem taşıyanı istihsal müddetidir. Eraslan (1955a) 
bunu 1) tek ağaçta istihsal müddeti, 2) tek meşcerede istihsal müddeti, 
3) ayni yaşlı meşcerelerden müteşekkil maktah ormanlarda istihsal 
müddeti ve 4) muhtelif yaşlı ormanlarda istihsal müddeti olmak üze
re 4 grupta mütalaa etmektedir. Tek ağaçta istihsal müddeti, bir ağa~ 
cm istenilen evsafı iktisap etmesi için geçmesi gereken zamandır ki bu, 
kesime olgunluk yaşı veya olgunluk müddeti olarak isimlendirilir. Tek 
meşcerede istihsal müddeti, bir meşcerenin muhtelif görüş ve ölçülerle 
kesimlik çağa gelmesi için geçireceği zamandır. Bu da tek ağaçta olduğu 
gibi kesime olgunluk yaşı veya olgunluk müddeti adını alır. Ayni yaşlı 
meşcerelerden müteşekkil maktalı ormanlarda istihsal müddeti, işletmenin 
bütün meşcerelerinin olgunluk müddetlerinin ortalamasını ifade edebi
len bir tabir olarak, idare müddetidir. Muhtelif yaşlı ormanlarda istih
sal müddetine, bu ormanların karakterine daha uygun düşmesi bakımın
dan, dönüş müddeti (Diker, 1946b; Eraslan, 1955a) adı verilmektedir. 

B. Olgunluk müddeti V<i meşcerelerin muhtelif olgunluli 

müddetlerinin hesabı 

Meşcerelerin olgunluk müddetleri ormancılığın tabii esasları ve eko
nomik gayeleri muvacehesinde muhtelif şekillerde ifadelendirilirler. Ta
bil esaslar yetişme muhiti şartları ve ağaç türünün fizyolojik vasıfları
dır. Ekonomik gayeler ağacın tabii olgunluk zamanını beklemek, odunun 
teknik olgunluğunu aramak, meşcerelerden en fazla odun hasılatı almak, 
en yüksek orman safi hasılatı elde etmek ve en büyük arazi safi hası
latı sağlamak olabilir (''). Ve bunlara göre meşcerelerin olgunluk müd
detleri 1) fiziki olgunluk müddeti veya tabii olgunluk müddeti, 2) en 
yüksek odun hasılatı veren olgunluk müddeti veya mutlak olgunluk müd
deti, 3) teknik olgunluk müddeti, 4) en yüksek orman iradı veren olgun
luk müddeti ve 5) en yüksek toprak iradı veren olgunluk müddeti veya 
mali olgunluk müddeti adlarını alırlar. 

1. En yülisek odun hasılatı veren olgunluk müddetinin hesabı 

En yüksek odun hasılatı veren olgunluk müddeti meşcerenin en yük

sek genel ortalama hacım artımı husule getirdiği zamana istinat eden 



91 

artımının (Hasılat tablosunda 14 üncü sütun - EK III) azami olduğu yaş 
araştırılmıştır. Sonra bu yaşın civarındaki genel ortalama hacım artım
ları ile ayni yaşlara ait yıllık cari hacım artımıarı (Hasılat tablosunda 
8 inci sütun- EK III) bir cetvel içerisinde toplanmış (Cetvel 19) ve bila
hare yaşa göre bir koordine sistemine taşınarak bunlara ait eğriler çi-

Cetvel 19. Kızılçam meşcerelerinin en yüksek odun hasılatı veren olgunluk 
müddetlerinin hesabı için kı:z;ılçam normal hasılat tablosundan alınan 

değerler ve artım eğrilerinin kesişme noktaları değerleri. 

Values taken from the normal yield table for red pine to calculate the maturity period 
for maximum volume growth productivity of red pine stands, and values of the 

intersection roints of inerement curves. 

Meşcere 
yaşı 

Stand age 

45 
50 
55 
55.2 
60 
65 
70 

45 
50 
55 
58.3 
60 
65 
70 

50 
55 
60 
63.3 
65 
70 

Hacım artımı- m3 

Volume inerement-m s 

Genel ortalama Yıllık cari 
M ean ann u al Current annuaı 

iYi BONITET 
GOOD SITE 

5.96 6.69 
6.01 6.39 
6.01 6.03 
6.009 6.009 
5.98 5.66 
5.93 5.33 
5.87 5.05 

ORTA BONITET 
MEDİUM SITE 

4.95 5.81 
5.01 5.55 
5.03 5.23 
5.027 5.027 
5.02 4.92 
4.99 4.63 
4.95 4.39 

FENA BONITET 
POOR SITE 

4.33 5.15 
4.37 4.86 
4.39 4.57 
4.388 4.388 
4.38 4.30 
4.36 4.07 

zilmiştir (Şekil 34) . Bu grafikten bir bonitetin ortalama artım ve cari 
artım eğrilerinin kesişme noktalarına ait kıymetler okunmuş ve bunlar 
da Cetvel 19 a geçirilmiştir. 
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2. Telmik olgunluh: müddetinin hesabı 

Teknik olgunluk müddeti bir meşcerede muayyen evsafta ağaç yetiş
tirmek için geçmesi icabeden zamandır. Mesela gayesi madendireği elde 
etmek olan bir işletmede meşceredeki ağaçların ekserisinin madendirek
lik çapı iktisap edecekleri yaş o meşcerenin teknik olgunluk müddetidir. 
Fırat (1') bu olgunluk müddetini «muayyen bir maksat veya piyasa için 
en lüzumlu ve istifadeli odun yetiştirmeyi hedef tutan yaş», Diker 
(1946b) «Odun mahsulünün muayyen telmik bir maksada yarar çapa 
ve kaliteye ermesi için geçen müddet yahut ormanın herhangi bir sı

nai maksat için kullanılabilecek odun hasılatma malik olması için geç
mesi lazım gelen bir istihsal müddeti>> ve Eraslan (1955a) «meşcerenin, 

muayyen bir kullanma yerinin istediği çap ve kalitedeki odun çeşitlerin
den en fazla nisbette verdiği çağ» olarak tarif etmektedirler. 

Hiç şüphesiz bir ormandan mahsül alınırken bunun, halkın ve mem
leketin istifadesine yarar şekilde olmasına dikkat etmek lazımdır. Em
valin ne maksatla yetiştirileceğini ve hangi ihtiyacı karşılayacağını ön
ceden kararlaştırmak gerekir. Henüz meşbu hale gelmemiş yani arze
dileni, kalitesine ve maksada uyguuluğuna bakmadan masseden piyasa
lar için bu husus düşünülmekten uzaktır. Bununla beraber istihsal em
valinin cinsini ve evsafını işletme periyodunun başında kararlaştırıp 

olgunluk müddetini ona müsteniden tayin etmekte fayda vardır. Davis 
(1954), «ağaç yetiştirmenin maksadı onu kullanmak olduğuna göre pi
yasada en çok rağbet gören çap, boy ve kalitedeki odun, olgunluk müd
detinin uzunluğunun tayinine kuvvetli bir tesir icra eder ve iyi bir şe
kilde satılınıyacak odun yetiştirmenin ise hiçbir manası yoktur» de
mektedir. 

Kızılçam odunu, evvelce de izah edilmiş olduğu veçhile, çeşitli kul
lanma yerlerine sahiptir. Bunlardan başlıcaları kerestelik, madendirek
lik ve ambalajlıktır. Kızılçama bu üç kullanma yeri için de ayni şiddette 
ihtiyaç hissedilmektedir. Fakat gerek daha geniş bir halk topluluğunu 
ilgilendirmesi ve gerekse daha çok miktarda talep edilmesi bakımından 
en fazla ihtiyaç duyulanı kerestelik odundur. Halk kızılçamı kerestelik 
olarak kullanmakta ve aramaktadır. Yaptığımız çalışmalar ve mahal
lindeki tetkikat göstermiştir ki kızılçam meşcereleri bugünkü hallerinde 
dahi kerestelik ağaç yetiştirmeye elverişlidir. O itibarla kızılçam meşce
relerinde gaye odunu olarak kerestelik odun kabul edilmiştir. Esasen bu 
düşünce modern ormancılıktaki «en iyi kalitede ve en fazla miktarda, 
çeşitli orman mahsulü yetiştirmek» anlayışına da uymaktadır. Gaye bu 
olmakla beraber bunun tahakkuku için tayin edilecek olgunluk müdde
ti içerisinde meşcerelerden alınacak ara hasılat ve son kesimlerde keres-



95 

bir meşcerenin ı04 yaşında vasıl olduğu görülür. Bu yaşlar, meşcere

nin kerestelik tomruk verebilmesi için geçmesi icap eden teknik olgunluk 
müddetleridir. 

Bu şekilde elde edilen kerestelik teknik olgunluk müddeti bir de 
Martin formülüne göre hesaplanmıştır (Yiğitoğlu, ı952; Eraslan, ı955a, 

ı956a, ı956b). Martin formülü 

d 
U=a+--n 

2 

olup buradaki a, ağaçta gaye çapı denilen çap hangi yükseklikten ölçülü
yorsa bu yüksekliğe ulaşıncaya kadar geçen zaman, d, bu yükseklikteki 
çap ve n, bu yükseklikte ı cm deki yıllık artım halkaları adedidir. 
Martin, gaye çapının, yapraklı ağaçlarda meşcere boyunun 1/3 ü 
yüksekliğinde ve ibreli ağaçlarda gövdenin uç çapı yüksekliğinde alın

masını tavsiye etmektedir (Eraslan, ı956b). Bilahare L. Hufnagel, for
mülü daha kullanışlı hale sokabilmek düşüncesiyle gaye çapının 1.30 m 
yükseklikten ölçülmesinin daha uygun olacağını ileriye sürmüş ve for
mülü aynen alarak anlamında değişiklik yapmıştır. Hufnagel'e göre 
Martin formütündeki a, kendi göğüs çapı gaye çapına tekabül eden ağa
cın, göğüs hizası boyunu elde edinceye kadar geçirdiği yıllar sayısı, d, 
bu yükseklikteki kabuksuz teknik olgunluk çapı ve n, bu yükseklikte 
ı cm deki yıllık halkalar sayısıdır. 

Hufnagel'in bu formülüyle kızılçarnlar için kerestelik ağaç teknik 
olgunluk müddeti hesaplanırken a, arazide yapılan tesbitiere göre ıo 

yıl, d, 25.0 cm ve n, 1.30 m deki kabuklu çapı 31.0 cm ile 32.5 cm arasın
da olan deneme ağaçlarında ı cm deki yıllık halkalar ortalaması ola
rak ı3.4 adettir. Buna göre 

25 
u ıo + --- X ı3.4 = ı79 yıl 

2 

olur. Bu, kabulü gayri kabil bir olgunluk müddeti olarak gözükmektedir. 
Zira neticeye büyük ölçüde tesir eden n, ağacın ömrü süresince, ileri 
yaşlarda yıllık halkaların daralmasından ötürü artmaktadır. Normal 
teknik müdahalelerle gelişmiş meşcerelerdeki ağaçlarda durum hiç şüp
hesiz böyle olmayacaktır. Şayet n, 1.30 m deki çapın yıllık halkalar ade
dinin ı cm deki ortalaması olarak alınır ve formüle o tarzda ithal edi
lirse netice daha sahih olarak tezahür edecektir. Maamafih bu mah
zurun bir başka şekilde önlenmesi de mümkündür. Malum olduğu üzere, 
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leri gerekmektedir. Bu nisbet madendireği meşcerelerinde olduğu gibi, 
% 75 kabul edilmiştir. Buna göre meşcere orta çapı 33.8 cm olmakta ve 
reçine istihsaline tahsis edilecek meşcerelerin teknik olgunluk müddet
leri, kızılçam normal hasılat tablosu yardımıyla, iyi bonitet sınıfında 68 
yıl, orta bonitet sınıfında 84 yıl ve fena bonitet sınıfında 106 yıl olarak 
elde edilmiştir. 

3. En yüksek orman iradı veren olgunluk müddetinin hesabı 

En yüksek orman iradı veren olgunluk müddeti meşcerelerden azami 
net para hasılatı temin edilen zamandır. Bu müddet Röhrl (1939) tara
fından <<normal devamlı meşcerede beher hektardaki safi orman 
iradının azami olduğu zaman», Diker (1946b) tarafından «Senelik 
masraf çıktıktan sonra meşcerenin tamamından veya hektarından ortala
ma en yüksek varidat alınabilen istihsal müddeti», Yiğitoğlu (1952) ta
rafından «safi orman iradının en yüksek miktara baliğ olduğu yıl» ve 
Eraslan (1955a) tarafından «bir meşcerede orman randının en yüksek ol
duğu çağ» olarak tarif edilmektedir. 

En yüksek orman iradı veren olgunluk müddeti muhtelif yaş kata
gorilerindeki bir - yaşlı meşcerenin son kesim hasılatı para değeri ile ara 
kesim hasılatı para değerleri nazarı itibare alınarak hesaplanır. Bu 
maksadı temin için 

WR 
Au+ Da + Db + ... - (c + v) 

u 

formülü kullanılır (Röhrl, 1939; Fırat, 1943a; Yiğ"itoğlu, 1952; Eraslan, 
1955a). Bu formüldeki WR, orman iradını, Au, olgunluk müddetinin so
nunda alınan asli hasılatın para kıymetini yahut asli meşcerenin para 
hasılatını, Da, Db ve ilah, ara hasılatların para kıymetini, c, kültür mas
raflarını, v, idare masraflarını ve vergileri, U, meşcerenin yaşını göster
mektedir. En yüksek orman iradı veren olgunluk müddeti, WR ın aza
mi olduğu yaştır. 

Fırat (1943a), ferahlandırma hasılatı alınmamış olan ekstansif iş

letmeler için formülde bundan bahsedilmemesi gerektiğini ve idare mas
rafları ile vergilerin WR ın azami oluş zamanına tesir etmediğini söyle
mekte ve Davis (1954) son fikri teyit etmektedir. Bu hususlar nazarı 
itibare alındığı takdirde formül 

Au 
WR = 

u 
şekline inkilap etmiş olur. 
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e. Herbir yaş kadernesi için bulunan bu değerler WR = Au/U for
mülünde yerine konarak o yaş kademesine ait WR, yani orman iradı 

veya diğer bir tabirle asli meşcerenin hektardaki yıllık ortalama para 
hasılatı hesaplanmıştır (Cetvel 20). 

Cetvel 20. Orman iradının hesabı. 

Cakulation of the forest rent. 

Asli m eşeerenin para 
M eşeere yaşı - U hasılatı- Au Orman 

Stand age- U Money yield of main iradı- WR 
stand -Au Forest rent- WR 

TL TL 

İYİ BONITET 
GOOD SITE 

30 15970.56 532.35 
40 22999.52 574.99 
50 30264.32 605.29 
60 34796.32 579.94 
70 38838.56 554.84 
80 40957.44 511.97 
90 42640.80 473.79 

100 43572.96 435.73 

ORTA BONJTET 
MEDİUM SITE 

40 16398.24 409.96 
50 20868.64 417.37 
60 25407.04 423.45 
70 27390.88 391.30 
80 29772.80 372.16 
90 31245.60 347.17 

100 32005.12 320.05 

FENA BONITET 
POOR SITE 

50 12560.16 251.20 
60 15156.32 252.61 
70 17895.36 255.65 
80 19500.96 243.76 
90 20438.88 227.10 

100 21420.00 214.20 

f. Her bonitet sınıfının muhtelif yaş kademeleri için hesaplanmış 
bulunan bu değerler, meşcere yaşına göre, bir koordine sistemine nok
talanarak bunlara en iyi uyan eğriler çizilmiştir (Şekil 35) . 

Bu orman iradı eğrilerinin azamiden geçişleri iyi bonitet sınıfında 
51 yaşında, orta bonitet sınıfında 60 yaşında ve fena bonitet sınıfında 69 
yaşında vaki olmaktadır. Bu yaşlar kızılçam meşcerelerinin en yük
sek orman iradı veren olgunluk müddetleridir. 



V. KIZILÇAM ORMANLARININ AMENAJMAN ESASLARI 

A. Kızılçam ormanlarının amenajmanına tesir eden faktörler 

1. Tabii faktörler 

Toprak. Kızılçarnın Türkiyedeki tabii yayılış sahasının toprak mü
nasebetleri hakkında özel bir araştırma mevcut olmayıp bu konuda bil
diklerimiz bazı müşahedeler sonuçlarına ve Sevim (1955a, 1955b) in çalış
malarına dayanmaktadır. Kızılçamın, Torosların güney mailelerinin nisbe
ten az arızalı olan alt kademelerine ve etek kısımlarına inhisar eden ya
yılış rejiyonunda arazinin yer- yer küçük düzlükler ve dalgalı ve çukur 
sahalar meydana getirdiği müşahade edilmektedir. Bu evsaftaki arazi te
şekkülatında toprağın nisbeten daha derin olduğu ve toprak birikme sa
halarının bulunduğu göze çarpmaktadır. Bu gibi maile etekleri, esas iti
bariyle Torosların üst kademelerinden taşınmış toprak materyalinin rö
liyefin müsaadesi nisbetinde birikebildiği yerleri karakterize etmektedir
ler. Buna mukabil kızılçarnın üst orman sınırına yakın bulunduğu ının
takalarda toprağın iskelet muhtevası artmakta ve derinliği yer - yer sığ 
ve orta derin olarak değişmektedir. Umumiyetle toprağın yüzü kalker 
çakıl ve taşları ile örtülü bulunmakta ve bu hal toprak taşınmasının, ru
tubet kaybının önlenmesi bakımından önemli derecede etki yapmakta
dır. Bu ınıntakada «anataşı olarak kalker taşlarının, ağaç yetiştirme ba
kımından diğer taş türlerinden farklı ve pek önemli bazı özelliklere ma
lik oldukları müşahade edilmektedir. Bu taşlar ufki ve şakuli seyreden 
dar veya geniş bir çok çatlakları ihtiva etmekte ve bu çatlaklar, taşın 
içinde ince toprak ve ağaç köklerinin derinliklere kadar nüfuzunu sağ
layan birer kanal vazifesi görmektedirler» (Sevim, 1955b). Kızılçarnın To
rosların güney mailesi eteklerine rastlayan yayılış sahasında toprak pro
filleri genel olarak iskeletçe zengin, yerine göre kalsiyum karbonatlı ve 
ekseriyetle humusca fakir, umumiyetle balçık türünde kırmızı toprak 
tipi görünüşünü karakterize etmektedirler. Maamafih sık meşcere ör
tüsü altında fazla humus muhtevasından dolayı kırmızımtırak esmer 
renkteki toprak teşekkülatına da rastlanmaktadır. Ölü örtü ayrışması 
bakımından bir duraklama müşahade edilmemektedir. Kalker taşı üs
tünde gelişmiş toprak profillerinde toprağın bariz şekilde kaba kırıntı 
strüktüründe olduğu görülmektedir. Bununla beraber toprağın yüzünde 
umumiyetle strüktürün sıkılaştığı göze çarpmaktadır. Bu hal bilhassa 
hayvan otlatma sahalarında pek bariz şekilde müşahade edilmektedir. 
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29 dereceler arasında ve Ocak ayının ortalamaları 5 ila ll dereceler ara
sında değişmektedir. Ege ınıntakasında en yüksek sıcaklık 44.2 derece 
ve en düşük sıcaklık -17.5 derecedir. Mıntakanın yıllık nisbi nem orta
laması % 63 dür. Ege ınıntakasında rüzgarlar muhtelif istikametlerden 
esmektedir.» 

Ege ınıntakası nemli az yağışlı (nemli subhümid) mıntaka olarak 

tavsif edilebilir ( Oakes, ı958). 

«3) Marmara ınıntakası : Bu mıntaka Köppen'e göre Cas sınıfına 
girmektedir. Mıntaka yağış bakımından 3 kısma ayrılmakta olup bun
lardan kızılçamı en çok ilgilendireni Güney Marmara bölgesidir. Bu böl
genin doğu kısımları Karadeniz, batı kısımları Akdeniz ikliminin tesiri 
altında kalmaktadır. Doğu kısımlarında yaz aylarında yer- yer yağış 

kaydedilmekle beraber batı kısımlarında yaz yağışları azalmakta ve ku
raklik hissedilmektedir. Bölgenin yıllık yağış ortalaması 611 milimetre
dir. En yağışlı aylar Aralık ve Ocaktır. Yağışların :Ic 4ı i kış, % 26 sı 
sonbahar, % 24 ü ilkbahar ve 'lc· 9 u yaz aylarında vaki olmaktadır. Gü
ney Marmara bölgesinin yıllık sıcaklık ortalaması ı 4.2 derece ile ı 4. 7 
derece arasında değişmektedir. Marmara ınıntakasının en sıcak ayı Tem
muz ve en soğuk ayı Ocaktır. Bu ınıntakada yıllık nisbi nem ortalaması 
% 72 dir. Marmara ınıntakasında umumiyetle kuzeydoğu rüzgarlarının 

hakim bulunduğu görülmektedir.» 

Marmara ınıntakası nemli az yağışlı (nemli subhümid) mıntaka ola

rak ta vsif edilir (O ak es, ı958). 

Demek oluyor ki kızılçam yayılış sahasında yıllık yağış kafi mik
tarda olmaktadır. Lakin bunun yıl içindeki dağılışı gayri müsait vazi
yettedir. Vejetasyon mevsimi pek az yağışlı veya yağışsız, yani kurak 
geçmektedir. Yağışlar vejetasyon periyodunun dışında vulma gelmekte
dir. Vejetasyon mevsimi içerisinde suhunet gayet yüksek olmakta ve 
güneşin yakıcı tesiri hissedilmektedir. Maamafih nisbi nemin fazla olu
şu bu tesiri kısmen azaltmaktadır. Kışlar mülayim geçmektedir. 

2. Canlı muhit faktörleri 

Orman yangınları. Akdeniz, Ege ve Marmara ınıntakasındaki or
man yangınlarının sebepleri umumiyetle Türkiyenin diğer ınıntakalarm
da olduğu gibi, ihmal veya kasıttır. Orman kenarındaki tarlaların ve 
mevcut otlakların genişletilmesi veya yeniden açılması maksadiyle veya 
herhangi bir his altında kötülük yapmak düşüncesiyle yahut da tedbirsiz 
ve dikkatsiz davranışlarla ormanların ateşe verildiği çok sık rastlanan 
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vakıalardır. Orman yangınları kızılçam yayılış sahasında ve bilhassa 
Güney Andoluda büyük ve telafisi zor tahripler meydana getirmektedir. 
Orman Umum Müdürlüğünce derlerren istatistiki bilgiye göre 1955- 1959 
yıllarının ortalaması olarak, Mersin ve Antalya Orman Başmüdürlükleri 
ınıntakası dahilinde yılda 241 adet yangın zuhur etmekte ve 6443 hektar 
vüs'atindeki ormanlık sahanın mahvına sebep olmaktadır. Bu miktar
lar Muğla ve İzmir Orman Başmüdürlükleri ınıntakası için yılda 247 adet 
ve 9939 hektar, Balıkesir ve Bursa Orman Başmüdürlükleri ınıntakası 

için yılda 77 adet ve 2142 hektardır. Yangınların kızılçam meşcereleri 
üzerindeki menfi tesirleri sıklık veya serenlik çağdaki grupları mahvet
mesi, ağaçları öldürmesi veya hastalıklı hale getirmesi, işletme planının 
ve bilhassa~ normal kesim sıralarının bozulmasını, toprağın yabanlaşma
sını, ağaçların böcek zararıarına karşı zayıf bir durum almasını tevlit 
etmesidir (Acatay, 1959). Çıplaklaşan sahada erozyon tehlikesinin baş
laması da yangınların bu mıntakalarda ika ettiği zararlar meyanındadır. 
Ağaçların yangıntarla tamamen mahvedilmesi veya bunların neticesi ola
rak kusurlu bir şekilde piyasaya arzedilmesi bir mali kayıptır. Yangın
dan zarar gördüğü halde ormanda bırakılan ve yaşamaya devam eden 
ağaçlarda büyüme yavaş ve intizamı bozulmuş vaziyettedir. 

Otlatma. Orman mıntakalarındaki köyterin ziraat ile hayvancılık ara
sındaki münasebetlerinin henüz layıkı veçhile halledilmemiş olması ve eko
nomik hayatlarının normal bir düzene sokulamamış bulunması halkı, hay· 
vanlarını ormanlarda otlatmaya mecbur etmektedir. Bu kimseler için or
man «hayvanların beslenmesini sağlayacak yem kaynakları veya en tabii 
otlatma mahalleridir» (Peker, 1957). Hayvan otlatması a) orman topra
ğının kimyevi ve fiziki özelliklerini bozması ve mesela otların alınması su
retiyle humus teşekkülünün azalmasına ve toprağın sıkıştırılmasıyla 

yağmur sularının güç nüfuz etmesine sebebiyet vermesi ve b) genç fidan
ların çiğnenmesi, çıkarılması, kırılması, tomurcuklarının, yapraklarının 

ve genç sürgünlerinin yenmesi ve ağaçların kemirilmesi şeklinde zararlar 
husule getirmektedir (Acatay, 1959). Ormanlar için hayvanlar içerisinde 
en zararlı olan keçi ve ikinci derecede zararlı olan deve kızılçam intişar 
sahasının başlıca hayvanlarını teşkil etmektedir. Kızılçam ınıntakasın

daki düzensiz ve kesif hayvan otlatmalarının, mevzubahs meşcerelerin 

gelişimi üzerine büyük ölçüde menfi tesir icra ettiği ve bu meşcerelerin 
tahrip faktörlerinden bulunduğu aşikardır. 

Usulsüz kesimler. Memleketimizin hemen her ormanlık sahasında 

vukua gelmekte olan usulsüz kesimlere kızılçam ınıntakasında da rastlan
maktadır. Ormanıara yapılmakta bulunan bu tarzdaki müdahaleler ya 
kendi yakacak ve yapacak odun ihtiyacını bedelsiz olarak elde etme ve
ya kifayetsiz ziraat arazisini veya otlağı genişletme düşüncesiyle veya 
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Piyasanın durumu. Türkiyedeki kereste piyasasının bir kolu olan 
h.lzılçam piyasası memleketteki orman mahsülleri fikdanı içerisinde he
men- hemen her türlü malı kabul edecek durumdadır. Ormanda yapı
lan istihsal, kullanma yerleri gözönüne alınaral;: usulü dairesinde stan
dardize edildiği takdirde piyasada alıcı bulamaması ihtimali mevcut de
ğildir. Bununla beraber iyi kaliteli ağaç yetiştirmeir suretiyle kızılçam 
odunu işleyen müesseselerin halihazırdaki zayiatını azaltmak ve dola
yısıyla milli ekonomiye hizmet etmek gayelerden biri olarak kabul edil
melidir. 

4. Şimdiye kadar tatbik edilmiş işletme şekli 

Kızılçam ormanları koru olarak işletilmiş ve işletilmekte bulunan 
ormanlardır. Ancak, bu ormanlardaki işletme şekli bugüne kadar tek 
ağaç seçme işletmesi olarak süregelmiştir. Kuvvetli bir ışık ağacı olan 
kızılçam türünün bünyesine bu işletme tarzının uygun düşmediği bili
nen bir hakikat olmakla beraber bazı sebeplerden ötürü bundan vazge
çilememiştir. Bu sebeplerin başında, seçme işletmesinin işletme şekilleri 
içerisinde haddızatında güç olmakla beraber çok kolay gözükınesi veya 
daha doğru bir ifadeyle tehlikesiz zannedilmesi gelmektedir. Filhakika 
ilk müdahalelerde ormanın bünyesini haleldar edecek hiç bir tehlike gö
zükmemekte ve fakat meşcerelerin ileri çağlarında bu durum kendisini 
hissettirmektedir. Seçme kesiminde israr edilmesinin bir diğer sebebi 
olarak da Türk ormancıların muhafazakar görüşlerine olan sadakatları 

gösterilebilir. Seçme kesimi usulüyle işletilen kızılçam meşcerelerindeki 

gençlik durumu iyi vaziyette değildir. Ancak meşcereler içerisinde her
hangi bir şekilde açılmış bulunan sahalar gençlik gruplarını ihtiva et
mektedir. 

B. Meşcerelerin tabi tutulacağı teknii{ muameleler 

1. Orman formu 

Kızılçam diğer çam türleri gibi ve hatta onlardan daha kuvvetli bir 
ışık ağacıdır. Siper altında fazlaca kalmaya tahammülü yoktur. Nor
mal tabiat şartlarında, mevcut kızılçam meşcereleri tetkik edilecek olur
sa bunların küçük veya büyük vüs'atte bir- yaşlı meşcereler olduğu yani 
etrafıarından tabii bir sınırla ayrılabildiği görülür. Bunlar, orman içe
risinde herhangi bir sebeple husule gelen açıklıkları işgal etmiş (Şekil 36) 
bir-tabakalı meşcerelerdir (Zednik, 1960). Esasen yetişme muhiti şart-
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nin bünyelerine en uygun olanları ve dolayısiyle tatbiki tavsiye edilebi
lenleri aşağıda izah edildiği gibidir. Bunlardan, gerek mahallin ekolojik 
ve silvikültürel şartları gözönünde bulundurularak ve gerekse mevcut 
para, personel, tesis ve koruma imkanları nazarı itibare alınarak emni
yetle ve muvaffakiyetle kullanılabilecek olanının intibahı tamamen plan 
yapıcıya ve tatbikatçıya bırakılmıştır. Bu işletme şekilleri ve mak
tah koru ormanı kuruluşu hakkında daha mufassal bilgi için Esat Muh
lis (1931), Baker (1934), Knuchel (1949), Hawley and Smith (1954), Troup 
(1955), Köstler (1955), Mantel (1959) ve Saatçıoğlu (1') tetkik edilebilir. 

a. Büyük saha siper kesimi işletmesi. Bu işletme şeklinde siper va
ziyeti bütün meşcereye şamildir. Çalışma sahası meşceredir ve vüs'at meş
cere vüs'atidir. Siper vaziyeti meşcere içerisinde zonlar halinde de tesis 
edilebilir ( 17). Si per kesimi, meşcere üzerinde veya zonlarda si per ağaçla
rı bırakılmak suretiyle yapılan kesimdir. Siper ağaçları alta ve 
yaniara doğru tohumlamada bulunurlar. Bu işletme şeklinin ilk 
safhası hazırlama kesimleri safhasıdır. Lakin büyük saha siper kesimi 
kızılçam meşcerelerine tatbik edilirken bu meşcerelerin şimdiye kadar her
hangi bir bakım görmediklerini gözönünde tutmak ve bakımsızlıktan mü
tevellit hataları kısmen olsun hertaraf etmek suretiyle meşcereyi genç
leştirme kesimlerinden önceki safhaya ulaştırmak için hiç değilse 5 yıllık 
bir hazırlayıcı bakım kesimleri safhasını hesaba katmak gerekmektedir. 
Bu bir nevi bakım müdahalesi olduğundan, bakırula ilgili safha veya 
tesviye müddetide denilebilecek bu müddet içerisinde, 2- 3 yılda bir, 
meşcereye girmek suretiyle kesim yapılmalıdır. Bu kesimler esnasında 
sahada, gelişme bakımından iyi durumda bulunan ağaçların bırakılma
sına dikkat edilecektir ki bunlar muntazam gövdeli ve tepe yapıları nor
mal yani iyi tohum verme kabiliyetinde olan ağaçlardır. Bunlar ayni za
manda, az siper baskısını haiz tepeli ve kendilerini yangından kurtara
cak şekilde yüksek gövdeli olmalıdır. Tesviye müddeti içerisindeki kesim
lerle toprağın siperi bozulmayıp devam etmeli ve meşcere kapalılığı 

0.7- 0.8 i göstermelidir. Gençleştirme ( tohumlama ve ışıklama) devresine 
geçilmeden yapılacak hazırlama kesimleri 1 veya 2 defada olmalı ve 
0.7- 0.8 kapalılığındaki meşcere mevcudunun hacmen % 40-45 i çıkarı

larak kapalılık 0.4- 0.5 e düşürülmelidir. Kesilmeyip kalan ağaçlar meş
cereye mümkün- mertebe mütesaviyen dağıtılmış bulunmalıdır. Hazır

lama kesimlerini takip eden tohumlama kesimi safhasında, hazırlama 

kesimlerinden 2 yıl sonra, meşcerede mevcut ağaçların % 50 si daha çı
karılmalı ve kapalılık 0.2- 0.3 e düşürülmelidir. Bu kesim tohumlama ke
simi olduğu cihetle bunun bol bir tohum yılına isabet ettirilmesi lazım 
gelmektedir. Kesimin, tohum dökümünden evvel, umumiyetle kışın 

( 17 ) SAATÇIOGLU, Fikret. Silvikültür ders notları. 250 s. (Roto baskı). 
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bi bir mecburiyet mevcut değildir. Bilfarz tensil sahasının etrafında 

üçüncü şeritin alınmasiyle mesele hallolunmuş bulunuyorsa bu tensil 
sahasının işi 9. yılda nihayete ermiş olacaktır. Americo Hofmann Ro
dostaki kızılçam meşcereleri için (Yiğitoğlu, 1940) ve Polycarpou (1954) 
Kıbrıstaki kızılçam meşcereleri için bu işletme şeklini tavsiye etmek
tedirler (' 8

). 

d. Etek şeridi traşlama kesimi işletmesi. Bu işletme şekli, genç
leştirmeye tabi tutulacak sahadaki ağaçların bir defada kaldırılması ve 
yeni generasyonun, sahanın yanındaki meşcereden gelen tohumlarla te
min edilmesi şeklidir ( 17

). Traşlama kesimi işletmesinin yabanlaşma, ot
lanma, maki kaplaması ve toprak kurumaları tehlikesi gibi mahzurları 
vardır. O itibarla yetişme muhiti şartlarının en iyi olduğu yerler ve bu 
arada, güneşe fazlaca maruz bulunmayan yamaçlar için tavsiye edile
bilir. Çalışma, meşcere kenarlarındaki dar şeritler (azami 20 m) de ya· 
pılmalıdır. Traşlama şeritinin uzunluğu meşcere boyunca (genişliğince) 

olabilir. Kızılçam kuraklığa, güneşlerneye ve kurutucu rüzgarlara mu
kavim gençliğe sahip bir ağaç türüdür. Buna rağmen 20 m lik şeriti te
cavüz etmemek gerekir. Zira kızılçam, 20 m den uzağa, istenilen kesa
fette tohumlama yapamaz. Traşlama sahasını ekolojik şartlar bakımın
dan, rutubeti fazla olan meşcere kenarlarında (N, NW, NE) almalıdır. 

Mesela, umumiyetle yamaçların yukarı tarafından -ki Toroslarda bun
lar kuzeye bakar- başlamak daha doğru olur. Hatta rutubet faktörü
nü daha müsait bir hale sokabilmek için traşlama şeritleri muhtelif şe
killerde (kademeli, kırık, kıvrık) tesis edilebilir. Kızılçam sık tohum tu
tan ve hatta 1 yıl içinde muhtelif zamanlarda tohum döken bir ağaç 
türü olduğu cihetle sık- sık traşlama yapılabilir. Kızılçam don tehlike
lerine karşı hassas bir tür olduğundan yüksek yerlerde (1000 m- 1400 m) 
traşlama kesimi işletmesini tatbik etmemelidir. Gençliğin yan muha
fazasına olan ihtiyacı 2- 3 yıldır. Binaenaleyh, meşcere içerisine doğru 
biribirini takip edecek olan traşlama şeritleri 2- 3 yılda bir açılabilir. 

Sahada ayrışmamış ibre v.s. den ibaret ölü örtü tabakaları varsa bun
lar tohum dökümünden evvel tırmıklanarak gevşetilmeli veya dağıtıl

malıdır. Diri örtü mevcutsa kaldırılmalı ve toprak sathen işlenmelidir. 
Tabii tensilin muvaffak olamadığı yerlerde derhal sun'i tensile gidilme
lidir. Derinliği 120- 160 metreden fazla olan meşcerelerde ayni zaman 
periodunda ikinci, üçüncü ve ilah şeritlerde de çalışılabilir. Böylece 
10- 20 yıllık bir periyod zarfında meşcere gençleştirilmiş ve bir- yaşlı 

bir meşcere vücuda getirilmiş olur. Kızılçam meşcerelerinde, küçük sa
ha traşlama kesimi işletmesinde kesim yılları 1., 4., 7., 10., 13., 15. veya 

(ıs) POLYCARPOU, A. 1959. Statistical assessment of natural and artificial re
generation of Pinus brutia in parts of the Paphos Forest (Typed). 
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1., 3., 5., 7 ., 9., ll., 13., 15. veya bunlara benzer diğer şekillerde intihap 
edilebilir. Americo Hofmann Rodostaki kızılçam meşcereleri için bu iş

letme şeklini tavsiye etmektedir (Yiğitoğlu, 1940). 

Bu metodların muvaffak olabilmesi, 
gi bir şekilde mutazarrır edilmemesine 
rinin alınmasına bağlıdır. 

hiç şüphesiz, gençliğin herhan
yani müessir koruma tedbirle-

Bunun için, yangın tehlikesi hertaraf edilmeli veya hiç değilse as
gari hadde indirilmelidir. Bununla beraber, bütün işletme şekillerin

de, meşcereler gençleştirilirken, yangın tehlikesine karşı hektarda 10-15 
ihtiyat veya tohumluk ağaç bırakılmalıdır (Pamay, 1960). Bu suretle yan
gının mahzurları kısmen olsun izale edilebilir. Ayrıca, bu ağaçların mev
cudiyetiyle tohumlama daha kesif olmuş olur. ihtiyat ağaç bırakmanın 
diğer bir faydası da bunların kıyınet artımında bulunmaları suretiyle, 
endüstrinin daha kalın çaplı ağaç talebinin karşılanabilmesidir. Bu ağaç
lar yeni generasyonun ilk ferahlandırma kesimlerinde çıkarılmalıdır. 

Ayrıca, gençliğin temini ve emniyet altına alınabilmesi için tensil 
sahalarında hayvan otlatmasına sureti katiyede mani olunması lazımdır. 
Bilhassa, tahripkar tesirleri malum bulunan keçilerin bu sahalardan uzak 
tutulmasında zaruret vardır. Aksi takdirde bu gençleştirme metodları
nın tatbikinde muvaffak olunması imkansız hale gelecek veya tesadüfe 
bağlı kalacaktır. 

3. Meşcereleriıı bakımı metodları 

Meşcere bakımı kesimleri genel olarak 1) gençlik bakımı, 2) ayıkla

ma kesimleri ve 3) aralama veya ferahlandırma safhalarını ihtiva et
mektedir. 

Gençlik bakımı. Bu, meşcerenin kuruluşundan itibaren sıklık ça
ğına gelinceye kadar geçen devre içerisinde yapılan bakımdır. Gençlik 
bakımının vazife ve maksadı «gençliğin gelişme şartlarını iyileştirmek 

yani genç fidanların daha ilk yaşlardan itibaren zarar görmeden büyü
melerini ve serpilmelerini emniyet altına almak, gençliğin gelişme sey
rini devamlı olarak kontrol altında bulundurarak kuruluş ve karı~ıklık 
bakımından mahalli gençleştirme ve işletme gayesine en uygun vasıflar
daki bir genç meşcerenin yetişmesini sağlamaktır» (Saatçioğlu, 1954). 

Ayıklama kesimleri. Genç meşcerelerde ilk planlı müdahaleyi teş
kil eden bu kesimler meşcerenin sıklık çağında tatbik edilir. Ayıklama 

kesimlerinin vazife ve maksadı «aralarından, müstakbel kıyınet taşıyı-
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Şekil 37. Reçine istihsaline tahsis edilmiş bir kızılçam meşceresi -Fethiye civarı. 
Rakım : 140 m. 

A red pine stand in use for turpentining -Fethiye. Elevation: 140 m (459 ft). 

ği kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. Reçine meşcerelerinde istihsal 
20 yıl süreyle (1 5

) veya 15 yıl süreyle (Berkel ve Huş, 1956) her yıl ya
pılmaktadır. O itibarla bu müddet içerisinde meşcerenin gençleştirilmesi 
mümkün değildir. Bu tarzda hareket edildiği takdirde hem reçine alın
makta olan ağaçların miktarı muayyen fasılalada yapılacak kesimlerle 
azalacak ve hem de sahaya gelecek olan gençlik mutazarrır olacaktır. 

Esasen, reçine istihsal edilen sahalarda, iş veriminin yüksekliğini sağla
mak maksadiyle herhangi bir alt tabakanın bulunması da istenınernekte
dir (Huş, 1947). Bu mahzurları ortadan kaldırmak için reçine istihsaline, 
meşcerelerin gençleştirme kesimleri devresinden 15 - 20 yıl evvel başlan
ması mümkündür. Böylece, ekserisi fena bonitette alınacak olan büyük 
sahalar üzerinde, mutlaka gerekmiyorsa, traşlama kesimi yapılarak di
kim yoluyla meşcere tesisi cihetine gitmekten kaçınılmış olur. Türkiye I. 
Reçine Kongresi de tabii tensili tavsiye etmiş bulunmaktadır (19

). Yal
nız, bu çalışmaları bütün kızılçam ormanıarına teşmil etmemek lazım ge
lir. Muayyen yerlerdeki bazı orman parçalarının reçine istihsaline tefri
ki gerek istihsal ve gerek kıymetlendirme işlerinin toplu halde yapılması-

(1 9 ) Türkiye I. Reçine Kongresi Komite Raporları. 1958. Ankara. 49 s. (Roto 
baskı). 
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pılacak ağaçlandırmaların ihtiyaçlarını tam ve iyi bir şekilde karşılaya
bilmek icin sirndiden orman fidanlıkları kurulması gerekmektedir. Kızıl-, ~ , 
çam ağaçlandırmalarında iyi meşcerelerden temin edilmiş tohum kullanıl-
masının ehemmiyetine de burada ayrıca temas etmek yerinde olur. Tü
rün tabii yayılma sahasında gerek artım ve gerekse yapı itibariyle gös
terdiği büyük değişiklik bu mevzuu aktüel hale getirmektedir. Ağaçtan
dırma sahalarında yangına ve hayvan otlatmasına karşı gerekli koruma 
tedbirlerinin alınacağı şüphesizdir. Ağaçlandırmalar meydana geldikten 
sonra tamamlama ve zamanında her türlü meşcere bakımı muameleleri
nin yapılması lazımdır. 

6. Kullanılacab: amenajman metodu 

Kızılçam ormanlarında, düzenli bir işletmeyi ve faydalanmayı temin 
etmek maksadiyle yaş sınıfları metodu kullanılacaktır. Bu metod gerek 
biolojik ve ekolojik durumları ve gerekse düşünülen silvikültürel mua
melelerle meşcerelere verilecek formun sağlanması bakımından kızılçam 
ormanıarına en uygun düşen amenajman metodudur. Filhakika bu me
tod «yetişme muhiti şartlarının dikte ettirdiği bir zaruret olarak, muh
telif yaşlı bir kuruluş sağlanamayan, tabiaten ayni yaşlı olmaya müstaid 
ormanlarda kullanılmaktadır» (Eraslan, 1955 a). 

Yaş sınıfları metodu maktah koru ormanlarında tatbik edilmekte 
olan bir- kaç metoddan, mürekkep periyodik metodun «bir taraftan sa
ha devamlılığını emniyet altına almak istiyen, diğer taraftan her yıl az -
çok müsavi miktarlarda odun hasılatı almaya gayret eden» bir şeklidir. 
Müteaddit İstihalelerden sonra bugünkü haliyle tatbik edilmekte bulu
nan yaş sınıfları metodu, «periyodik saha metodu ile mürekkep periyo
dik metodun en uygun ve kabili tatbik taraflarını alan mütekamil bir 
metoddur» (Eraslan, 1955 a). Ve kızılçam ormanları için tavsiye edil
mek istenilen, yaş sınıfları metodunun bu mütekamil şeklidir. Umumi
yetle saha ve yaş unsurlarına dayanan amenajman metodlarının ve dola
yısiyle yaş sınıfları metodunun bir hususiyetini de, Eraslan (1955 a) nın 
ifadesiyle «son hasılatın alınacağı yerlerin gençleştirmenin yapılacağı sa-

halara inhisar etmesi, ara hasılatın bakım görecek yerlerden alınması ve 
böylece son hasılat ile ara hasılatın mekanen ayrılmasının mümkün ol
ması teşkil etmektedir». 

Kızılçam ormanıarına tatbikini tavsiye ettiğimiz yaş sınıfları meto· 
du Wagner (1927), Diker (1946 b) ve Eraslan (1955 a) tarafından mufas
salan izah edilmiş vaziyettedir. Bu hususla ilgili mütemmim bilgiyi sair 
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sule getirdiği yıllık cari artım ve n, maktam intifa edileceği müddettir. 
Meşcerelerin ara hasılatı hasılat tablosu yardımıyla veya diğer yollarla 
bulunmakta ve fevkalade hasılat etası umumiyetle son hasılat etasının 

% 5-25 i olarak (Eraslan, 1955 a) alınmaktadır. 

4. İdare müddetinin ikinci yarısına ait bir periyodik kesim planı 
yapılarak ilk 10 yıllık eta ile müteakip plan müddetlerine ait etaların 

hangi bölmelerden alınacağı gösterilecektir. İlk plan periyodlarında ke
sime sakulacak meşcereler a) olgunluk çağına ulaşmış ve bu çağı geçmiş, 
b) tabii gençleştirilmesi tamamlandıktan sonra yaşlı generasyona ait 
gövdelerden müteşekkil, c) hastalıklı, yaralı ve tahrip görmüş, d) yetiş

me muhiti şartlarına uymayan fena vasıflı, e) ayırma ve ekleme kesim
lerinin yapılacağı meşcereleridir (Eraslan, 1955 a). 

5. Kesimlerin sırasını, yerini, istikametini v.s. gösteren bir kesim 
haritası yapılacaktır. 

Ayrıca, yaş sınıfları metoduyla işletilecek bu ormanlarda fırtına, 

rüzgar, güneş yakması, yangın, böcek salgını gibi tehlikeli hallere karşı 
emniyet tedbirlerinin alınması ve iç taksimat şebekesinin tesis edilmesi 
lüzumu vardır. 

Kızılçam ormanlarının amenajesinde yaş sınıflarının 
periyod sahalarının 15 - 20 hektar olarak alınması uygun 
miştir. 

7. İdare müddeti 

10-20 yıl ve 
mütalaa edil-

Ayni yaşlı meşcerelerden kurulu ormanların idare müddetleri muh
telif şekillerde tarif edilmektedir. Bu hususta Diker (1946 b) «idare 
müddeti arınancılık dilinde istihsal müddetinden başka bir şey değildir 
ve işletme ormanının ağaç veya meşcerelerinin yetişmeleriyle kesilmeleri 
arasında planlı olarak geçen ortalama istihsal zamanı veya işletme orma
nının meşcerelerinin ekonomik maksadı sağlayan bir olgunluğa erişmele
ri için işletmenin devam ettiği planlı zamandır», Fırat (14

) «işletme eko
nomisinde idare müddeti, meşcerenin kendisinden istenilen muayyen bir 
faizi artık getiremeyecek yani istenilen artımı gösteremeyecek kadar 
yaşlandığı zamandır, zira ekonomik bakımdan ormanda, istihsal serma
yesinin faizinden daha yüksek bir nema husule geldiği müddetçe istihsal 
fiilinin devamı caiz görülmektedir», Eraslan (1955 a) «idare müddeti, bir 
plan ünitesinde veya bir işletmede bulunması lazım gelen ağaç serveti 
miktarı ile alınması mümkün olan hasılat miktarının tayin edilmesine, 
umumiyetle faydalanmanın planlaştırılmasına yarayan yardımcı bir fak· 
tördür», Committee on Forestry Terminology (1950) «idare müddeti, or-
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sağlanmış olacak ve hem de ağaçların gerekli çapı iktisap edinceye ka
dar geçirecekleri zaman içerisinde meşcerelerden çeşitli orman emvali alı
nacaktır. Zamanında yapılacak müdahaleler ise bu ara hasılatın bol ve 
iyi kaliteli olmasında ehemmiyetli derecede müessir olacaktır. 

Bazı müellifler (Diker, 1946 b; Meyer et. al., 1952; Davis, 1954) istih
sal gayesi tesbit edilmiş olsa dahi, idare müddetinin yalnız hesap yo
luyla ve formüllerle tayininin kafi gelmediği kanaatindedirler. Zira bü
tün faktörlerin bir formül veya şema içerisine konması kolay değildir. 
Mesela Diker (1946 b) «idare müddetinin tayininde mühim rolleri olan 
fakat formüllin bünyesine girmeyen unsurları da nazarı dikkate almak 
lazımdır», Meyer et. al. (1952) «belli bir orman için en uygun idare müd
detinin tayininde bütün ekonomik, teknik ve silvikültürel faktörler he
saba katılmalıdır» ve Davis (1954) «idare müddetinin uzunluğuna tesir 
eden, doğrudan doğruya ölçülebilen veya ölçülemeyen, bir çok kuvvetler 
veya faktörler vardır ve bu tahdit edici faktörler patolojik, entomolojik 
ve silvikültürel faktörlerdin demektedirler. Maamafih formüllerle he
saplanan idare müddetleri üzerine bu faktörlerden herbirinin ne ölçüde 
müessir olacağı hususu tamamen amenajmanla ilgili bulunmaktadır. 

Filhakika, idare müddetine karar verirken, kayıtlayıcı faktörlerin 

dışında, ormandan ne istendiğinin ön planda tutulması lazım gelmektedir. 

Davis (1954) e göre «bir ormanın amenajmanı ile o ormandan nelerin te

min edilmek istendiği meselesi idare müddeti uzunluğunun esasını teşkil 

etmektedir». Bununlaberaber bir kaç maksadı kombine eden bir idare 

müddetinin bulunmasında da fayda vardır. 

Kızılçam ormanlarının idare müddetine karar vermeden önce muh
telif gayelere göre hesaplanmış bulunan olgunluk müddetleri topluca 
tetkik edilmiştir. Müddet üzerine ekonomik, patolojik, entomolojik ve 
silvikültürel faktörlerin herhangi tahdit edici bir tesiri mevcut olmadığı
na göre idare müddetinin bu olgunluk müddetleri arasından biri olarak 
veya bunlara göre seçilmesi gerekmektedir. Fırat (1943 a) ın görüşüne 

göre bir orman için «işletme entansif ve iktisadi şartlar kafi derecede 
mütevazin ve sabit ise en yüksek safi orman hasılatı getiren idare müd
deti kabul olunur; ekstansif bir ormancılıkta teknik olgunluğa tekabül 
eden idare müddetini yahut bu ikisi arasında bulunan bir idare müddeti
ni almak doğru olur». Bu duruma göre kızılçam ormanlarında gerek eks
tansif bir ormancılığın tatbik edilmekte bulunması ve gerekse bu orman
ların amenajmanındaki gayenin, devamlılık ve her yıl müsavi hasılat al
mak prensiplerinden sonra, keresteliğe elverişli çapta ağaç yetiştirmek 

olması dolayısiyle kerestelik teknik olgunluk müddeti, idare müddeti ola
rak alınabilir. 
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odun istihsali müşterek gayesiyle işletilen Pinus caribaea Moreiet (23
) 

ormanlarının 60 yıl (Mc Culley, 1950) olarak tavsiye edildiğinin bilinme
sinde fayda mülahaza edilmiştir. 

Filhakika, uzun bir idare müddeti ile işletilmekte bulunan ormanla
rın idare müddetlerini ani olarak fazlaca düşürmek ormanların bünyele
ri üzerinde tahripkar tesirler yapabilir ve o itibarla doğru değildir. Fa
kat bu mülahazanın kızılçam ormanıarına uygulanmaması lazım gelir. 
Zira bu ormanların şimdiye kadarki idarelerinde idare müddeti ile ame
najman metodu bağdaştırılamamış vaziyettedir. O itibarla düzenli bir 
ormancılığın mevcudiyetinden bahsedebilmek oldukça zordur. Ve esasen 
idare müddetinin, Orman Amenajman Planlarının Tanzimine ve Tatbi
kine ait Talimatname (Orman Umum Müdürlüğü, 1956 a) nin gösterdiği 
120- 150 yıldan 70- 110 yıla indirilmesi, uygulanmakta bulunan amenaj
man metodunun da değiştirilmesi ile birlikte vaki olacağından ormanla
rın hayat tarzlarında ciddi tepkiler yaratmayacaktır. 

Reçine istihsaline tahsis edilecek orman ünitelerinde idare müddetle
ri iyi bonitet sınıfı için 60 yıl, orta bonitet sınıfı için 80 yıl ve fena bo
nitet sınıfı için 100 yıl olacaktır. Bu idare müddetleri, hesaplanmış bulu
nan reçine teknik olgunlul~ müddetlerinin (Cetvel 21) biraz altında kal
ınakla beraber bu orman parçalarına tatbiki istenilen amenajman me
toduna uygun düşmektedir. 

Madendireği istihsaline ayrılacak ağaçlandırma sahaları için idare 
müddetleri, madendirekliği teknik olgunluk müddetlerine uygun olarak, 
iyi bonitet sınıfında 35 yıl, orta bonitet sınıfında 45 yıl ve fena bonitet 
sınıfında 55 yıl olmalıdır. 

Hernekadar idare müddetleri bu miktarlarda tayin ve tesbit edil
miş ise de bütün mülahazaların dayandığı hasılat tablosu hiç müdahale 
görmemiş, kendi kendine gelişmiş kızılçam meşcerelerine ait bulunduğu 

cihetle, sistemli ve bilgili bakım müdahaleleri yapıldığı zaman istenilen 
çaplara daha erken ulaşılacağından, bakımlı ve entansif işletmelerde ida
re müddetlerinin bir miktar daha kısa olabilmesi mümkündür. 

Hiç şüphesiz bir işletme ünitesi içerisinde 1 den fazla idare müddeti 
kullanmak, bir çok güçlükler tevlit edeceği cihetle, mümkün değildir. O 
itibarla amenajman planını tanzim edenler bir seri için yalnız bir idare 
müddeti intihap etmek zorundadırlar. Bu idare müddeti şu şekillerde 

tayin edilebilir : 

1. Seriyi teşkil eden meşcerelerden iyi, orta ve fena bonitet sınıfıa
rına isabet edenlerin vüs'atleri ayrı- ayrı toplanarak her bonitet sınıfı-

( 23 ) Slash pin e. 



VI. NETiCE 

Kızılçam, gerek kapladığı geniş yayılış sahası itibariyle ve gerekse 
kullanma yerlerinin çeşitliliği bakımından Türkiyenin önemli ağaç nevi
leri meyanında zikredilmektedir. Filhakika kızılçam Güney Anadoluda, 
Ege ve Marmara ınıntakasında ormanlık sahanın mühim bir kısmını işgal 
etmekte, kereste, madendireği, ambalajlık odun olarak kullanılmakta ve re
çine istihsaline yaramaktadır. Bu çalışma bu ağaç türünün hasılat bakı
mından olan münasebetlerini bulmak ve bu ormanların amenajmanı ile 
ilgili bağıntıları tesis etmek düşüncesiyle yapılmıştır. 

Neticeleri 109 muvakkat deneme sahasına istinat ettirilen araştır

mamız göstermiştir ki kızılçam meşcereleri farklı yetişme muhiti şart

larını haiz yerlerde bulunmaktadır. Bununlaberaber, zannedildiği gibi, 
yetişme muhiti başkalığı yönünden alçak rakımlı meşcereler ve yüksek 
rakımlı meşcereler şeklinde bir tefrikin yapılması mümkün değildir. O 
itibarla kızılçam meşcereleri, meşcere yaşına ve meşcere boyuna göre 
3 bonitet sınıfına ayrılmıştır. Ve tatbikatta herhangi bir kızılçam meş
ceresinin bonitetini tayine yarayacak bonitet tablosu (EK II) hazırlan

mıştır. 

Kızılçam ağaçlarının hacimlendirilmesinde kullanılmak üzere, ağaç 
boyuna ve göğüs hizası kabuklu çapına göre bir kabuklu gövde hacmi 
tablosu tanzim edilmiştir (EK I). 

Meşcerenin hasılatının ve gelişim seyirlerinin takibi ancak hasılat 
tabloları yardımıyla mümkün olduğu cihetle bunu teminen Türkiyede
ki normal kapalı kızılçam meşcereleri için, bonitet sınıfıarına göre bir 
hasılat tablosu düzenlenmiştir (EK III). Ayrıca tek ağaçlara bağlı mü
nasebetler de incelenmiştir. Bunlardan elde edilen bilgiye göre kızılçam 
meşcerelerinin hektardaki servetleri diğer meşcerelere nazaran düşük 

ve fakat yıllık hacım artıroları yüksek ve ağaçların çap artıroları sü
ratli olmaktadır (Şekil 21). Bu artış ileri yaşlarda yavaşlamaktadır. 

Boy artımı da ayni seyri takip etmektedir. 

Hasılat tablosunun tanziminden sonra bu tablo yardımıyla meş
recelerin muhtelif olgunluk müddetleri hesaplanmıştır. 

Bilahare kızılçam ormanlarının amenajmanı esasları üzerinde du
rulmuş ve kızılçarnın kuvvetli bir ışık ağacı olması ve tabiaten saf meş
cereler teşkil etmekte bulunması sebebiyle maktah koru ormanları ha-
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SUMMARY 

I. Introduction of the species 

Red pine (Pinus brutia Ten.), one of the important forest trees of the 
Mediterranean region, reaches its greatest distribution in southern Tur
key where it has become one of Turkey's most valuable commercial trees. 

Some botanists have indicated red pine to be a variety of Aleppo 
pine (Pinus halepensis Mill) but the latest research studies have found it 
to be a different species. Red pine is a coastal tree and is a relatively 
drought resistant. It requires mild winters and grows fast in its early 
ages. It does not have high soil requirements, and grows well on cale
careous, stony or rocky soils. 

Red pine is a restricted tree species to the eastern Mediterranean re
gion. It is distributed to Italy, Greece, Turkey, Cyprus, Iraq, Syria, Leba
non, J ordan, Palestine and the many islands of the Aegean and Mediterra
nean Sea. It occurs in extensive stands in southern and western Turkey 
and is also found in the Marmara region. It reaches greatest commercial im
portance in the southern Anatolian region. It also makes limited appea
rances on the coastal areas of the Black Sea (Figure 1). Red pine will 
grow up to 1300 meters ( 4265 ft) elevation above the sea level. Generally 
it occurs as pure stands (Figure 2). However, there are some places 
where it grows in mixed stands with Pinus nigra Arnold, Abies cilicica 
Carr., Cedrus libani Barr., Juniperus excelsa Bieb. and other species. Accor
ding to the H. Gökmen's map of the distribution of tree species in Tur
key, red pine stands occupy a large area of Turkey's forest land. 

Red pine has a wide variety of uses such as building material, packing 
material, mine prop, poles and fire wood. It also ,produces turpentine. 
Red pine makes a major economic contribution to the lives of Tur
key's people employed in the forests and forest industries in the regions 
of its occurence. 

II. The aim of the study and collectioıı of the data 

The aim of the study had been to determine the development, yield 
and maturity ages of normal red pine stands and from these studies, 
the best rotation ages and management rules for red pine forests. 
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and, by using 361 sample trees and substituting for above symbol (Tab
le 1), the equation obtained can be written as : 

V = 0.0428753. D 2·054628. h0.843735 (5) 

In this formula diameter D is in centimeters, tree height h in meters 
and tree volume v in cubic decimeters. This method of logarithmic 
calculation produces a smail systematic error on true values known 
as the logarithmic transposal discrepancy. According to H. A. Meyer (1941 
and 1953) this error can be corrected by using the following correction 
factor: 

f = 1 oı.l5la S E2 (7) 

which is a dependent variable of standard error. To find out the value f, 
the logarithms of actual and estimated volumes of each tree were used. 
This means that for these logarithms the standard error had been cal
culated (Table 2). From these the correction factor f, had been found to 
be 1.01653. Each volume which was calculated by using the formula (5) 
is then multiplied by 1.01653, and so, final volumes are accured and recor
ded in tables (APPENDIX I). Thevolumesin this table are stern volumes 
including bark volumes as to d.b.h. outside bark and tree height. The 
stump volumes are also included. Later on, for this volume table aggre
gate difference, average deviation and standard error of the single 
observations had been calculated and found as+ 0.07 %, 9.29 % and 

11.64 % respectively. 

Arranging of site index tables, and site classifications 

Controlling of the normality of sample plots. Before starting to pre
pare site index tables it is necessary to determine the normality or suita
bility of all sample plots which will be used as the basis of preparation 
of these site index and yi el d tables. To control the normality, the relation 
between average stand diameter and number of trees is used. The rela
tion constituted by their logarithms is a straight line and had been cal
culated by using the least- squares method (Table 3 and Figure 5). To 

decide the normality of a sample plot, diversion from the average nor

mal density as much as 2 standard deviations is accepted. According 

to this,the amount of 2 standard deviations as the logarithm of number 

of trees per hectare had been calculated (Table 4) and graphically 

represented in Figure 5. The sample plots falling outside of this range 
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pose the aggregate difference, the average deviation and the standard 
error of the single observations has been calculated and found to be 
-0.43 %, 19.15 % and ± 24.00% respectively. Some comparisons 
between this table and the others can be seen in Figure 21 and Table 9. 

Application of the yield table. This yield table can reliably be used 
for all red pine stands in Turkey. Since the table has been prepared for 
fully stocked stand conditions, to get the values of any stand from the 
table, first it is necessary to determine the density percent of the stand. 
The rate of density is expressed by the average stand diameter and the 
number of trees per hectare. The stand density can be obtained by using 
the formula : 

log N = -1.794968 log D + 5.173627 (ll) 

in which the number of trees per hectare of a stand of normal density 
N is reached as a dependent of average stand diameter D, or by the stand 
density chart (Figure 22). Annual or periodic growth predictions on the 
basis of the yield table for the coming years will be found by the for
mula g = dG (1.6- 0.6d) which is an adaptation of Gerhardt's formula 
for red pine stands. 

Determining other aspects related to the stand constitutions 

As for the single tree relations d.b.h.o.b. - tree height, tree age- tree 
height, tree age- d.b.h.o.b., d.b.h.o.b. - annual diameter inerement with 
bark, d.b.h.o.b. - annual volume inerement percent, d.b.h.o.b. - annual 
basal area inerement percent, d.b.h.o.b. - double bark thickness, and 
bark volume of the diameter dasses has been calculated (Tables 10- 17 
and Figures 23 - 30) . 

As for the relations tied to stand conditions, the chart showing the 
distribution of number of trees per hectare into diameter dasses of 
normal red pine stands has been drawn and some calculations based on 
this have been made (Table 18 and Figures 31 and 32). Also the volume 
of main stand, the volume of removed stand and the total yield as a 
function of stand age had been shown in Figure 33. 

IV. Determination of the maturity periods of red pine stands 

Among the time measures in forestry the most important one is the 
production period. In a single stand the production period is the time 
required to reach the cutting age of a stand and that is called the ma-
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The forest fires ha ve high occurence in the red pin e region. The se 
fires cause major damages especially in young stands. In this region 
there is heavy and uncontrolled goat grazing. In the development oi 
red pine stands this grazing has a very detremental effect. There is also 
some illegal cutting in this region which creates difficulties in operat
ing a managed forest. Diseases and pests are not a major problem. 

Red pine forests, in previous years, had been regulated as high 
forests and they are still continuing to be so regulated. However, the 
cutting system used in these forests, to date, had been the single tree 
selection system. Although, it is known that this cutting system is not 
suitable to the reproduction of a highly intolerant tree species such as 
red pine, for some reasons this practice is still being followed. 

Technical treatments which the stands will be subject to 

Form of forest. The forest form to which red pine must conform is 
sectional high forest since it is best suited to the habitat of the tree and 
its site requirements. Essentially, under normal natural conditions it 
looks the same (Figure 36). Stands in the sectional high forest will be 
considered as poor red pine stands but at the same time can make mixed 
stands with the other tree species of its site. 

Regenerating the stands. The recommended reproduction methods 
for the red pine stands which will be regulated as sectional high forest 
are: 

1) Uniform- shelterwood method: The application area is over 
the entire stand. It is also can be applied in zones. Cutting will be done 
by leaving shelter trees over the stand or zones. 

2) Strip - shelterwood method : The application area is narrow 
strip, cut along the edge of the old wood. At any given time cutting is 
concentrated in certain strips and the rest of the stand remains tem
porarily untouched. 

3) Group- shelterwood method: The aplication areas are groups 
or patches. It can also be applied in strips. Cutting will be done in various 
shaped regenerating areas where they are distributed in the surface of 
the stand or hidden in the main stand. 

4) Strip - clearcutting method : This method removes all the trees 
on an area with one cutting operation. Natural reproduction is from the 
seed of the trees on adjacent stands. Cutting will be done in the strips 
of 20 meters ( 65.6 ft) in width at the border of a stand. 
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Ağaç boyu 
Tree height 5 

m 

5 Lt_6 

6 5.4 

7 6.1 

8 6.9 
9 7.6 

lO 8.3 
ll 9.0 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

EK I 

APPENDIX I 

KIZILÇAM ÇİFT GİRİŞLİ KABUKLU GÖVDE HACMI TABLOSU 
RED PINE STANDARD VOLUME TABLE 

(Kütük hacmi dahil) 
(Stump volume is included) 

Göğüs hizası çapı cm 
Diameter at breast height- cm 

6 7 1:1 9 lU ll 12 

Kabuklu gövde hacmı- dm 3 

Stern volume including bark volume- dm3 

6.7 9.2 12.1 

7.8 10.8 14.2 18.0 22 .4· 

8.9 12.3 16 .ı 20.6 25.5 31.0 37.1 

10.0 13.7 18.1 23.0 28.6 34.8 41.6 

ll. o 15.2 20.0 25A 31.6 38.4 45.9 

12.1 16.6 21.8 27.8 34.5 42.0 50.2 
13.1 18.0 23.6 30.1 37.4 45.5 54.4 

19.3 25.4 32.4 40.2 48.9 58.5 

34 .. 7 tj,g. o 52.3 62.6 

55.7 66.6 

70.6 

13 14 

43.8 

49.0 57.0 

54.1 63.0 

59.1 68.9 

64.1 74.6 

69.0 80.3 

73.8 85.9 

78.5 91.5 

83.2 96.9 

87.9 102.4 

107.7 



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

Tree height 25 2() 27 28 29 30 31 32 33 3·1 

m Kabuklu gövde hacmı- dm3 
Stern volume including bar!;;: volume- dm3 

9 207.4 22·1·. a 242.9 26[. 7 281.3 301.6 322.6 341.3 366.8 

lO 226.6 245 .(, 265.4 286.0 307 4· 3~9 6 352.6 376.4 400.9 
ll 245.6 266.2 287.7 310.0 :{33. 2 357.2 382.1 407.9 434.5 

12 264 .. 3 ~gr,. s 309.6 33:\.6 358.6 384·.'1. 411.2 1\.38. 9 467.6 4·97 .2 
13 2!!2.8 306.5 :n1.2 :\56.9 3H3.6 411. :ı 439.9 469.6 500.2 531.9 
14 301. o 326 3 352 (ı 379.9 ,ı onA 437.8 46!!.3 499.9 532.5 566.2 

15 319. ı 34S.f\ 37:\.7 •1.02. 7 132.8 464. l 496.4 529.9 564·.4 600.1 

16 336.9 %: •. 2 394- (ı 425.3 t\.57 ı 4.90. o 524.2 559.5 596.0 633.7 

17 354·. (ı 38·1· .ı. 11]5,4. L[.t\.7. (ı :[.~ll . t) 515.7 551.7 588.9 627 3 667.0 

lll 372 .ı 1\.03 ,4. •1·35. 9 4(ı9.7 504·. 8 5<11. 2 578 9 618.0 658.3 699.9 

19 389.5 422.2 t\.56 2 491. (ı 528 ,4. 56(ı.5 tı06.0 64-6.8 689.0 732.6 

20 406.7 t\.tıü. 9 iı{(ı. t\. s1:ı 4. 551.7 591.5 632.8 675.4 719.5 765.0 

21 423.8 t\.59.11- t\.9(ı. t\. 53 ı.. 9 57t\.. 9 6 ı (ı ,4. 659.4 703.8 749.7 791.2 

22 4-40. 8 4·77. 8 5 !(ı. :ı 55Cı.3 597.9 (ı4l .l Ü85.8 732.0 779.8 829.1 

23 457.6 4.9(ı. o 5%.0 577.Cı (ı20.8 (ı65.6 712.0 760.0 809.6 860.8 

24 514.2 555 (ı 598.7 643.5 689.9 738.0 787.7 839.2 892.2 

25 714.1 763.9 815.3 868.6 923.5 

26 954.6 



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

Tree height 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
--------------------------------·------~---·--·- ··-·- --------------------------

m Kabuklu gövde hacmı- dm3 

Stern volume including bark volume - dma 
-----

13 946.1 9B<ı.B 103·L 5 

14 1007.5 1053.7 ııoı. 3 1150.0 1199.7 

15 1067.6 1116.9 1167.3 1218.9 1271.7 1325.5 1380.5 1436.8 

16 1127.2 1179.'1 1232·6 1287.1 13·i2. 8 1399.7 1457.8 1517.2 1577. B 1639.5 

17 1186.4 1241.2 1297.3 1354.6 1<1·13.3 B73.2 1534.4 1596.8 1660.5 1725.6 

ıs 1245.0 1302.6 1361.4 1421.6 1483. ı 1545.9 1610.2 1675.6 1742.5 1810.8 

19 1303.2 1363.4 1425.0 HB7.9 1552.3 1618.1 1685.3 1753.9 1824.0 1895.3 

20 1360.8 1423.7 1488.0 1553.8 1621. o 1689.7 1759.8 1831.5 1904.6 1979.2 

21 1418.0 1483.4. 1550.5 1619.0 1689. ı 1760.6 1833.8 1908.4 1984·6 2062.3 

22 1474.8 154·2. 9 1612.5 1683.9 1756.7 1831.2 1907.2 1984.9 2064.1 2144.9 

23 1531.1 1601.8 1674.2 1748.2 1823.9 1901.1 1980.1 2060.7 2lı12. 9 2226.8 
24 1587.1 1660.4 1735.4 1812.1 1890.5 1970.6 2052.5 2136.0 2221.3 2308.2 

25 1642.7 1718.5 1796.2 1875.6 1956.8 2039.7 2124.4 2210.9 2299.1 2389.2 

26 1697.9 1776.4 1856.6 1938.7 2022.6 2108.4 2195.9 2285.3 2376.5 2469.6 

27 1752.9 1833.8 1916.7 2001.4 2088.1 2176.6 2267.0 2359.3 2453.4 2549.5 

28 1807.5 1891.1 1976.4 2063.9 2153.1 2244.4 2337.6 2432.8 2529.8 2628.8 

29 1947.0 2035.8 2125.9 2217·9 2311.8 2407.9 2505.8 2605.9 2707.8 

30 2378.9 2477.7 2578 5 2681.5 2786.4 

31 2864.6 



Göğüs hizası çapı - cm 
Ağaç boyu Di arneter at breast height- cm 

Tree height 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

ın Kabuklu gövde hacmı- dın3 

Stern volume including barı, volume - dm3 

18 2650.4 273 11.9 2820.7 2907.8 2996.4 3086.3 

19 2774.1 2862.4 2952.3 3043.6 3136.2 3230.3 3325.9 

20 2896.8 2989 .ı 3082.9 3178 2 3275.0 3373.3 3473.0 3574.2 3677.0 3781.2 

21 3018.5 311·!..6 3212.4 3311. 8 3·412.6 3515.0 3618.8 372t1.4 3831.5 3940.1 

22 3139.4 3239.4. 334·1. o 3!J,L14, 3 3549.2 3655.6 3763.8 3873.5 3984.9 4097.8 

23 3259.3 3363.2 3t168. 7 3575.9 3684.8 3795.t1 3907.6 4021.5 4137.2 42511.4 

24 3378.5 .3486.2 3595.6 3706.7 3819.5 3934.2 4050.5 4168.6 4288.4 4410.0 

25 3496.9 3608.3 3721.5 3836.6 3953.4 4072.0 4192.5 4314.7 tH38. 7 4564.5 

26 3614.5 3729.8 3846.8 3965.7 4086.3 <1209. o '1333. 5 4459.8 4588.0 4718.1 

27 3731.5 3850,:1. 3971.2 409'1.0 4218.6 43'1·5. 2 11473. 6 46(14.1 4736.4 4870.7 

28 3847.7 3970,4. L1095, 0 4221.5 4350.0 4480.6 t1613. ı 4747.6 4884.0 5022.5 

29 3963.3 LtQ89, 7 4218.0 4348.4 4480.8 4·615. 3 4751.7 4390.2 5030.8 5173.4 

30 4078.4 4208.3 11340.4 11474.6 4610.8 474-9.1 4889.6 5032.1 5176.8 5323.6 

31 4·192.8 4326.4 4462.2 4600.1 4740.2 4882.4 5026.7 5173.3 5322.0 5472.9 

32 L1306. 6 4443.9 4583.3 4724.9 4868.9 5014.9 5163.3 5313.7 5466.5 5621.5 

33 4·'119.9 4560.8 4703.9 4819.3 4997.0 5146.8 5299. ı 5453.5 5610.3 5769.3 

34 4677 .ı 4823.8 4973.0 5124.3 5278.1 5434.2 5592.6 5753.4 5916.5 

35 5'1.08. 9 5568.8 5731.1 5895.9 6063.0 



Göğüs hizası çapı- cm 
Ağaç boyu Di arneter at breast heig·ht- cm 

Tree height 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94· 

m Kabuklu gövde hacmı- dm3 

Stern volume including bark volume-dına 
-- --

22 5447.7 5580.2 571LJ.3 5850. ı 5987.5 6126.6 

23 5656.0 5793.5 5932.8 6073.7 6216.4 6360.7 6506.8 6654.5 

24 5862.7 6005.3 6149.6 6295.8 6443.6 6593.3 6744.7 6897.9 7052.8 7209.4 

25 6068.2 6215.8 6365.1 6516.4 6669.5 6824.4 6981. o 7139.6 7300.0 7462.1 

26 6272.3 6424.9 6579.3 6735.6 6893.8 7053.9 7215.8 7379.8 7545.5 7713 .ı 

27 6475.3 6632.8 6792.1 6953.6 7116.9 7282.2 7449.3 7618.6 7789.7 7962.8 

28 6677 .ı 6839.'1- 7003.8 7170.2 7338.6 7509.1 7681.5 7855.9 8032.4 8210.9 

29 6877.6 7045.0 7214.3 7385.7 7559.1 773't' 8 7912.3 8092.0 8273.7 8457.6 

30 7077.3 7249.4 7423.6 7600.0 7778.5 7959.2 8141.9 8326.8 8513.8 8703.0 

31 7275.8 7452.7 7631.9 7813.3 7996.7 8182.5 8370.3 8560.4 8752.7 8947.2 

32 74.73.3 7655.1 7839.1 8025.4 8213.9 8to4.6 8597.6 8792.9 8990.3 9190.0 

33 7669.8 7856.5 804S.2 8236.4· 8429.9 8625.7 8823.7 9024.1 9226.7 9431.8 

34 7865.5 8056.8 8250.5 8446.6 8644.9 8845.6 9048.7 9254.3 9462.2 9672,4. 

35 8060.3 8256.3 84.54. 8 8655.7 8859.0 9064.7 9272.8 9483.4 9696.4 9911.9 



EK II 
APPENDIX II 

153 

HERHANGi BİR _YAŞTAKi BiR KIZILÇAM ~EŞCERESİNİN: BONİT~~T 
SINIFINI TA YINE YARA YAN, MEŞCERE UST BOYU DEGERLERI 

STAND TOP HEIGHT VALUES TO DETERMINE THE SITE CLASS 
OF A RED PINE STAND AT ANY AGE 

Fena bonitet Orta bonitet İyi bonıtet 
Poor site Medium site Good site 

Meşce:re 

yaşı Azami boy Boylar arası Asgari boy 
Stand age Maximum height Between of heightf Minimum height 

m 

20 6.14 6.15-- 7. 73 7.79 

21 6.56 6.57- 8.32 8.33 

22 6.94 6.95- 8.81 8.82 

23 7.30 7.31- 9.26 9.27 

2<1• 7.66 7.67- 9.72 9.73 

25 8.02 8.03-10.17 10.18 

26 8.37 8.38-10.62 10.63 

27 8.70 8.71-11.0,1 ll. 05 

28 9.01 9.02-11.'13 11.44 

29 9 29 9.30-1 ı. 79 ll .80 

30 9.55 9.56-12. ll 1:!.12 

31 9.80 9.81-12.43 12 _4,!), 

32 10.04 10.05--12.74 12.75 

33 10.28 10.29-13.0<1 13.05 

3:1 10.52 10.53-13.3<1. 13.35 

35 10.75 10.76-13.63 13. 6<1 

36 10.97 11J. 98-13.91 13.92 

37 ll. 18 ll .19-H.l8 H.19 

38 ı ı .39 11.40-H.:H HAS 

39 ll. 59 11.60-l-1-.70 ]4.. 71 

4-0 ll. 78 11.79-1,1.95 H.96 
lll ll.96 11.97-15.17 15.18 

42 12.12 12.13-15.38 15.39 

43 12.29 12.30-15.59 15.60 
IH 12.45 l2.46-1S.79 15.80 

45 12.60 12 61-15.98 15.99 

4-6 12.74 12.75--16.17 16.18 

47 12.89 12.90-16.36 16.37 



Fena bonitet Orta bonitet iyi bonitet 
Poor site Medium site Good site 

M eşeere 
yaşı Azami boy Boylar arası Asgari boy 

Stand acm Maximum heigl1t Between of heiglıt~ Minimum heiglıi 

m 

84 16.00 16.01-20.30 20.31 

85 16.06 16.07-20.37 20.38 

86 16.11 16.12-20.44 20.45 

87 16.16 16.17-20.50 20.51 

88 16.22 16 23-20.57 20.58 

89 16.27 16.28-20.64 20.65 

90 16.31 16.32-20.6<) 20.70 

91 16.36 16.37-20.75 20.76 

92 16AO 16.41-20.81 20.82 

93 16.44 16.45-20.86 20.87 

94 16.49 16.50-20.92 20.93 

95 16.53 16.54-20.97 20.98 

96 16.57 16 58-21.03 21. 0<1 

97 16.62 16.63-21.08 21.09 

98 16.66 16.67-21.14 21.15 

99 16.71 16.72-21.19 21.20 

100 16.75 16.76-21.25 21.26 

101 16.79 16.80-21.31 21.32 

102 16. 84· 16.85-21.36 21.37 

103 16.87 16.88-21.41 21.42 
ıo,ı 16.91 16.92-21 .45 21.46 

105 16.% 16.95-21.49 21.50 

106 16.98 16.99-21.54 21.55 

107 17.00 17.01-21.57 21.58 

108 17.03 17.04-21.61 21.62 

109 17.06 17.07-21.64 21.65 

ııo 17.08 17.09-21.67 21.68 

lll 17 .ll 17.12-21.71 21.72 

ll2 17.14 17.15-2l.H 21.75 

ll3 17.16 17.17-21.77 21.78 

114 17.19 17.20-21.81 21.82 

115 17.21 17.22-21.84 21.85 

116 17 .2<1 17.25-21.87 21.88 

117 17.27 17.28-21. 9l 21.92 

llS 17.29 17.30-21.9<1 21.95 

119 17.32 17.33-21.97 21.98 



EK III 
APPENDIX III 

KIZILÇAM NORMAL HASILAT TABLOSU 
NCRMAL YIELD TABLE FOR RED PINE 

Asli mcşceren:n 
Ortalama 

Yıllık cari Ayrılan hacım artımı 
Of ma ın st anel Ayrılan 

hacım meşceren\n Gene i. Ayrılan Mean annııal 
meşcerenin 

artımı hacim 
ııasılat meşcerenin volııme growth 

Ya~ hacmı Yaş toplamı 
hacmı nisbeti 

üst Volume or Curreni Asli Age A/:taç Göğüs Orta çapı annııal Cumu<ated Genel A.ge 
sayısı boyu yüzeyi Hacmı remove-ı volum'!s ot Volume oJ Portion e>f meşcere-

hasılatın Average st anel volum e 
remove cl total ıtieliı removecı stand nin 

Number Top B asal 
elianıeter 

Volııme inerement Of main Of tota! 
ot trees heiglıt area stancl 

st anel ıtield 

(/" 
•O m3 
----

12 13 ------
IYİ BONİTET (I. BONİTETl - GOOD SITE <SITE D 

üst bov: 23.50 (21.25-25.75ı ın: Too height 
25 1790 11.25 22.32 12.6 132.20 132.20 5.29 5.29 25 
30 1408 13.39 25.R7 15.3 160.00 5.90 6.74 5.10 5.90 165.90 3.56 5.33 5.53 30 
35 1112 15.08 27.98 17.9 183.60 10.94 6.91 4.32 16.84 200.44 8.40 5.25 5.73 35 
40 884 16.53 29.18 20.5 203.75 14.27 6.8& 3.75 31.11 234.86 13.25 5.09 5.87 40 
45 711 17.67 29.80 23.1 2~0.00 17.20 6.6& 3.28 48.31 268.31 18.01 4.89 5.96 45 
50 588 18.70 30.24 25.6 234.05 17.89 6.39 2.90 66.20 300.25 22.05 4.68 6.01 50 
55 489 19.52 30.56 28.2 245.65 18.53 6.0:'. 2.58 84.73 330.38 25.65 4.47 6.01 55 
60 418 20.17 30.71 30.6 255.40 18.57 5.66 2.30 103.30 358.70 28.80 4.26 5.98 60 
65 364 20.78 30.72 32.8 263.50 18.57 5.33 2.09 121.87 385.37 31.62 4.05 5.93 65 
70 322 21.31 30.62 34.8 269.90 18.85 5.05 1.92 140.72 410.62 34.27 3.86 5.87 70 
75 293 21.77 30.50 36.4 275.!:i0 18.42 4.80 1.78 159.14 434.64 36.61 3.67 5.80 75 
80 270 22.16 30.30 37.8 279.70 18.75 4.59 1.67 177.89 457.59 38.88 3.50 5.72 80 
85 252 22.53 30.14 39.0 283.80 17.85 4.39 1.57 195.74 479.54 40.82 3.34 5.64 85 
90 237 22.89 29.96 40.1 287.15 17.80 4.23 1.49 213.54 500.69 42.65 3.19 5.56 90 
95 225 23.19 29.77 41.0 289.45 18.18 4.10 1.43 231.72 521.17 44.46 3.05 5.49 95 

100 217 23.50 29.60 41.7 291.30 18.06 3.98 1.38 249.78 541.08 46.16 2.91 5.41 100 
105 208 23.77 2S.41 42.4 292.70 18.01 3.88 1.33 267.79 560.49 47.78 2.79 5.34 105 
110 201 23.97 29.23 43.0 293.55 18.15 3.80 1.30 285.94 579.49 49.34 2.67 5.27 110 
115 195 24.15 29 05 43.5 293.70 18.50 3.73 1.27 304.44 598.14 50.90 2.55 5.20 115 
120 191 24.34 28 85 43.9 293.85 18.18 3.67 1.25 322.62 616.47 52.33 2.45 5.14 120 
125 188 24.48 28.67 44.1 293.80 18.09 3.61 1.23 340.71 634.51 53.70 2.35 5.08 125 
130 185 24.61 28.48 44.3 293.50 18.11 3.56 1.21 358.82 652.32 55.01 2.26 5.02 130 
135 183 24.73 2s ::ıo 44.4 29:~.25 18.83 3.52 1.20 377.65 669.90 56.37 2.16 4.96 135 
140 181 24.85 28.10 44.4 :':91.00 18.64 3.48 1.19 396.29 687.29 57.66 2.08 4.91 140 
145 180 24.98 27.!:10 44.4 2GJ.55 18.70 3.45 1.19 414.99 704.54 58.90 2.00 4.86 145 
150 179 25.06 27.70 44.4 287.55 19.17 3.43 1.18 431:.16 721.71 60.16 1.92 4.81 150 

Bütün değerler 1.30 m deki çapı 8.0 cm ve daba bi.iyülc olan ağcçlar içinclir. Bütün değerler ı heletardaki değerlerdir. 
All figures are for trees ot 8.0 cm (3.15 inches) cı.b.lı. and larger. Al! figııı·es are on 1 lıectare ( 2.47 acres) basis. 

Hacımlar, lcütük hacmı da dahil olmak üzere, kabuklu gövde hacmı dır. 
J!oluınes are stern volıımes includina stıımn anrl 1Jar7c ,;nlnmP. .•. 



KIZILÇAM NORMAL HASILAT TABLOSU 
NORMAL YIELD TABLE FOR RED PINE 

Asli meşcerenin Ortalama 
Yıllık cari Aynlan hacım artımı 

Of main stand Ayrılan 
hacım meşcerenin Genel Aynlan M ean annııal 

meşcerenin 
artımı hacim 

hasılat meşcerenin volume growth 
Yaş hacmı toplamı Yaş 

Current hacmı nisbet i 
Age A!;aç üst Göğüs Volum<: of Cumuıated Asli Age Orta çapı annual Genel 

sayısı boyu yüzeyi Hacmı removc'i volumes ot Volume ot Portion oj meşcere-
hasılatın 

Average stand volurnc remove d total yield reınoved stand nin 
Number Top B asal 

liiaıneter 
Voluıne increınen·. Ot main Of total 

ot trees lıeiglıt stand !Jield are u stand 

adet m m~ cm m:ı m3 ma % m:ı m3 % ma ma 

ı: 2 3 4 5 6 7 3 9 10 ll 12 13 14 15 
FENA BONİTET (III. BONİTET) - POOR SITE (SITE III) 

Üst bov: 14.50 ( 12.25- 16.75) m Ton height 
25 2909 6.94 15.74 8.3 80.82 80.82 3.23 3.23 25 
30 2348 8.26 18.81 10.1 97.60 10.39 5.43 6.72 10.39 107.99 9.62 3.25 3.60 30 
35 1906 9.30 21.20 11.9 110.59 14.87 5.57 5.71 25.26 135.85 18.59 3.16 3.88 35 
40 1556 10.20 22.94 13.7 121.07 17.27 5.55 5.02 42.53 163.60 26.00 3.03 4.09 40 
45 1?80 10.90 24.15 15.5 128.90 19.14 5.39 4.45 61.67 190.57 32.36 2 86 4.23 45 
50 1068 11.54 25.10 17.3 135.46 19.20 5.15 4.00 80.87 216.33 37.38 2.71 4.33 50 
55 893 12.04 25.86 19.2 140.30 19.45 4.86 3.59 100.32 240.62 41.69 2.55 4.37 55 
60 758 12.44 26.25 21.0 143.70 19.44 4.57 3.26 119.76 263.46 45.46 2.40 4.39 60 
65 652 12.82 26.37 22.7 146.60 18.60 4.30 2.99 138.36 284.96 48.55 2.25 4.38 65 
70 565 13.15 26.40 24.4 148.90 18.07 4.07 2.78 156.43 305.33 51.23 2.13 4.36 70 
75 493 13.43 26.35 26.1 150.70 17.56 3.87 2.60 173.99 324.69 53.59 2.01 4.33 75 
80 439 13.67 26.24 27.6 152.00 17.18 3.70 2.46 191.17 343.17 55.71 1.90 4.30 80 
85 393 13.90 26.15 29.1 152.90 16.80 3.54 2.33 207.97 360.87 57.63 1.80 4.25 85 
90 359 14.12 26.05 30.4 153.40 16.55 3.41 2.23 224.52 377.92 59.41 1.70 4.20 90 
95 331 14.31 25.96 31.6 153.75 16.17 3.30 2.15 240.69 394.44 61.02 1.62 4.15 95 

100 308 14.50 25.87 32.7 153.87 15.93 3.21 2.09 256.62 410.49 62.52 1.54 4.10 100 
105 289 14.67 25.76 33 7 153.96 15.57 3.13 2.03 272.19 426.15 63.87 1.47 4.06 105 
110 274 14.79 25.65 34.5 154.09 15.19 3.06 1.99 287.38 441.47 65.10 1.40 4.01 110 
115 262 14.90 25.54 35.2 153.72 15.41 3.01 1.95 302.79 456.51 66.33 1.34 3 97 115 
120 251 15.02 25.45 35.9 153.45 15.05 2.96 1.93 317.84 471.29 67.44 1.24 3.93 120 
125 242 15.11 25.35 36.5 152.98 15.01 2.91 1.90 332.85 485.83 68.51 1.22 3.89 125 
130 235 15.18 25.23 37.0 152.89 14.45 2.87 1.88 347.30 500.19 69.43 1.18 3.85 130 
135 229 15.26 25.12 37.4 152.45 14.62 2.84 1.86 361.92 514.37 70.36 1.13 3.81 135 
140 224 15.33 25.01 37.7 152.15 14.32 2.80 1.84 376.24 528.39 71.20 1.09 3.77 140 
145 220 15.41 24.90 38.0 152.00 14.06 2.78 1.83 390.30 542.30 71.97 1.05 3.74 145 
150 216 15.46 24.79 38.2 151.85 14.00 2.77 1.82 404.30 556.15 72.70 1.01 3.71 150 

Bütün değerler 1.30 m delci çapı 8.0 cm ve daha büyük olan ağaçlar içindir. Bütün değerler ı heletardaki değerlerdir. 

All jigures are for trees of 8 O cm (3.15 inclıes) d.IJ.Iı. and larger. All figures are on 1 lıectare ( 2.47 acres J basis. 

Hacımlar, lı:ütük hacmı da dahil olmak üzere, kabuklu gövde hacmıdır. 
Volumes are steın voluınes inclucUn7 stuınp anel bark V:Jiuınes. 




